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NADZWYCZAJNY XI
Krajowy Zjazd Delegatów

In ten syw ne pra ce nad sta tu tem trwa ły od wie lu mie -
się cy. Pro jekt zo stał przed sta wio ny or ga nom Związ ku,
za rzą dom ogro dów i dział kow com do sze ro kich kon sul -
ta cji spo łecz nych. Opu bli ko wa no go tak że w spe cjal nej
bro szu rze oraz za miesz czo no na stro nach in ter ne to wych
PZD tak, aby każ dy za in te re so wa ny mógł do nie go ła -

two do trzeć i zgło sić uwa gi. W wy ni ku tych kon sul ta cji
na de sła no do Kra jo wej Ra dy wie le pro po zy cji – wszyst -
kie zo sta ły roz pa trzo ne przez spe cjal ną Ko mi sję Sta -
tu to wą oraz ze spół eks per tów i w mia rę moż li wo ści
uwzględ nio ne.

23 wrzeÊnia ob ra do wał w War sza wie Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów. 
Je go głów nym za da niem by ło uchwa le nie no we go Sta tu tu PZD, 

co wy ni ka ło z ko niecz noÊci
re ali za cji za pi sów no wej Usta wy o ROD z 13.12.2013 r. 

Dro ga do ce lu

W wal ce o swo je pra wa dział kow cy mu sie li przejść
bar dzo trud ną dro gę. Pro wa dzi ła ona od nie ko rzyst ne go
orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11.07.12 r. 
w spra wie usta wy o ROD, po przez opra co wa nie wła sne -
go pro jek tu obec nej usta wy, po wo ła nie Ko mi te tu Ini cja -
ty wy Usta wo daw czej i do pro wa dze nie w Sej mie do
uchwa le nia pro jek tu oby wa tel skie go. „By ła to dro ga
trud na, jed nak Zwią zek sta nął na wy so ko ści za da nia. 
By ło to moż li we dzię ki po nad 900 tys. pod pi sów, któ-
re dział kow cy zło ży li pod pro jek tem oby wa tel skim, ty -
siąc om li stów i sta no wisk skie ro wa nych do Sej mu, po -

słów i Pre mie ra, w któ rych de kla ro wa li swo je po par cie,
wie lu spo tka niom z po sła mi róż nych ugru po wań po li -
tycz nych, któ re od by wa ły się na te re nie ca łe go kra ju.
Zna cze nie mia ły też pi kie ty pod biu ra mi po słów PO 
oraz ma ni fe sta cja dział kow ców w War sza wie, któ ra zgro -
ma dzi ła 15 000 uczest ni ków” – mó wił w swym re fe ra cie
pre zes Eu ge niusz Kon drac ki. Uchwa le nie Sta tu tu jest
ko lej nym, nie zwy kle waż nym, kro kiem w re ali za cji po -
sta no wień no wej usta wy o ROD z 13 grud nia 2013 r.
Otwie ra też no wą epo kę dla ogrod nic twa dział ko we go.

Sta tu to we no wo ści

Zwią zek zmie nił swój sta tus praw ny i stał się sto wa -
rzy sze niem ogro do wym. Pod le ga więc nie tyl ko no wej
usta wie o ROD, ale rów nież usta wie o sto wa rzy sze niach.
W związ ku z tym prze wi dzia no wie le no wych roz wią -
zań, któ re do sto so wu ją sta tut do tych prze pi sów. Naj waż -
niej sze z nich to: 

– 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; 

– za pi sy okre śla ją ce za sa dy na by wa nia i wy ga śnię cia
praw do dział ki;

– 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 więk sze mu gro nu za in te re so wa nych;
– 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;

– 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 pro por cjo nal ne
przy czy nia nie 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 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 in -
ne ob cią że nia fi nan so we na ROD;
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– prze dłu że nie ter mi nu od by cia wal nych ze brań 
w ROD do 15 ma ja.

No wy sta tut wcho dzi w ży cie z dniem je go uchwa le -
nia, tj. już 23 paź dzier ni ka 2014 r. 

To jesz cze nie ko niec

Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki na kre ślił też obec ną sy tu -
ację. Nie ste ty, dział kow com nie da no dłu go cie szyć się
no wą usta wą. Jesz cze przed jej pod pi sa niem przez Pre -
zy den ta RP za strze że nia zgło sił Zwią zek Miast Pol skich
wnio sku jąc o skie ro wa nie usta wy do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go. Osta tecz nie, po kil ku mie sią cach wal ki w
obro nie ogro dów, w sierp niu br. uda ło się skło nić Zwią -
zek Miast Pol skich do wy co fa nia za strze żeń i pod pi sa nia
po ro zu mie nia o dal szej współ pra cy w opar ciu o no wą
usta wę o ROD. „Dzi siaj na szym za da niem jest wy ko rzy -
sta nie te go do bre go po ro zu mie nia, z po żyt kiem dla ogro -
dów, dział kow ców i spo łecz no ści miej skich. To by ła
do bra de cy zja obu Związ ków i tak po win no się roz wią zy -
wać wszyst kie pro ble my i kon flik ty we współ pra cy 
z mia sta mi” – mó wił pre zes Eu ge niusz Kon drac ki.

Ko lej ny atak na dział kow ców i ogro dy na stą pił ze stro -
ny Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, któ ry za kwe stio no -
wał kon sty tu cyj ność wie lu za pi sów usta wy o ROD.
Zo sta ło to przy ję te przez dział kow ców ze zdu mie niem,
ale rów nież oba wą o dal sze lo sy ogro dów. „Dział kow cy
nie po dzie la ją po glą dów Rzecz ni ka, a do pa tru ją się in -
nych przy czyn te go wy stą pie nia, tj. za ma chu na ich grun -

ty. Wi dzą w tym bar dziej dzia ła nia po li tycz ne, a nie nie -
kon sty tu cyj ność usta wy. Wy ra ża ją tak że obu rze nie, że
Rzecz nik po wi nien stać na stra ży praw mi lio no wej rze szy
naj słab szych oby wa te li na sze go pań stwa, za miast ich
tych praw po zba wiać” – pod su mo wał pro blem pre zes
Eu ge niusz Kon drac ki. W tej spra wie do Rzecz ni ka, Pre -
zy den ta, pre mie ra, Mar szał ka Sej mu dział kow cy wy sto -
so wa li oko ło 1500 sta no wisk, li stów, ape li zbio ro wych i
in dy wi du al nych. Dział kow cy łą czą wy stą pie nie Rzecz ni -
ka z orze cze niem NSA w spra wie al tan (wy da rze nia
zbie gły się w cza sie). Po gląd, że to za mach na pra wo do
od szko do wa nia za al ta nę w przy pad ku li kwi da cji ROD,
jest wśród nich po wszech ny. Od po wie dzią dział kow ców
był zło żo ny 9 paź dzier ni ka w Sej mie oby wa tel ski pro -
jekt usta wy „Stop roz biór kom al tan”, pod któ rym pod pi -
sa ło się 700 tys. osób. Pro jekt ma peł ne po par cie
dział kow ców, sa mo rzą dów, or ga ni za cji sa mo rzą do wych,
a tak że par tii po li tycz nych – PiS, PSL i SLD (o czym za -
pew ni li wi ce mar szał ko wie przyj mu jąc w Sej mie de le ga -
cje dział kow ców). Nie ste ty, PO oce ni ła kry tycz nie ten
pro jekt i za po wie dzia ła zło że nie wła sne go. Dział kow cy
od czy tu ją to ja ko zwia stun ko lej nych kło po tów.

Bie żą ce za da nia

Pre zes Kon drac ki krót ko na świe tlił uczest ni kom Zjaz -
du bie żą ce za da nia, ja kie sto ją przed ich or ga ni za cją.
Isto tą bez piecz ne go funk cjo no wa nia ogro dów jest stan
praw ny grun tów ROD. Zwią zek w tym wzglę dzie ma już
du że osią gnię cia – do 2002 r. prze jął w użyt ko wa nie wie -
czy ste po nad 63% grun tów ogro dów. Obec nie za po wia -
da wzmo że nie wy sił ków w za kre sie re gu la cji sta nu
praw ne go bli sko 14 tys. ha grun tów, do któ rych nie jest
w sta nie udo ku men to wać ty tu łu praw ne go. W tym za -
kre sie mo że po móc obec na usta wa o ROD.

Pre zes PZD za ape lo wał o roz wa gę w związ ku ze zbli -
ża ją cy mi się wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi. Dział kow cy
po win ni pa mię tać, aby wy bie rać tych, któ rzy są przy -
chyl ni ogro dom dział ko wym oraz wi dzą ogro dy w prze -
strze ni miast i gmin. „Niech za pew nie nia te nie po-
zo sta ną go ło słow ne, eg ze kwuj my obiet ni ce sta wia jąc na
tych, któ rzy sta wia ją na ist nie nie ogro dów dział ko wych”
– pod su mo wał.

Zwró cił też uwa gę na ko lej ny pro ble mem, z ja kim bo -
ry ka się Zwią zek i dział kow cy. Do ty czy on rosz czeń do
grun tów ogro dów. Wciąż zgła sza ne są no we rosz cze nia,
któ re wią żą się z ko niecz no ścią za pła ty ogrom nych od -
szko do wań z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia z nie ru -

cho mo ści oraz ko niecz no ścią na tych mia sto we go opusz -
cze nia grun tu, bez za dość uczy nie nia. Nie ste ty pań stwo
nie na pra wia w ten spo sób krzywd z prze szło ści, gdyż
grun ty głów nie zwra ca ne są lu dziom, któ rzy za bez cen
na by li pra wo do rosz czeń. Szcze gól nie trud no bę dzie w
War sza wie, gdzie rosz cze nia mi ob ję tych jest oko ło 
750 ha ogro dów. „Nie po win no zwra cać się grun tów 
o cha rak te rze uży tecz no ści pu blicz nej, bo wiem zgod nie 
z usta wą o ROD, ogro dy dział ko we są wła śnie urzą dze -
nia mi uży tecz no ści pu blicz nej. To jest za da nie na 
najbliż szą przy szłość dla Związ ku, Kra jo wej Ra dy PZD
i okrę go wych za rzą dów” – pod kre ślił Eu ge niusz Kon -
drac ki. 

Zgod nie z no wą usta wą, w ogro dach mu szą od być się
ze bra nia, na któ rych dział kow cy zde cy du ją czy chcą, aby
ich ogro dem za rzą dzał PZD, czy też po wo ła ją wła sne
sto wa rzy sze nie. Do tych czas ta kie ze bra nia od by ły się w
oko ło 70% ogro dów. Dział kow cy z nie mal 6% tych
ogro dów zde cy do wa li się na po wo ła nie wła sne go sto wa -
rzy sze nia. Każ de mu za re je stro wa ne mu w KRS no we mu
sto wa rzy sze niu ogro do we mu, Zwią zek zgod nie z usta -
wą, prze ka że pra wa do grun tu, in fra struk tu rę w ogro -
dach, a tak że środ ki fi nan so we zgro ma dzo ne na kon tach
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ROD. W tej no wej sy tu acji Zwią zek za po wia da współ -
pra cę ze wszyst ki mi no wy mi sto wa rzy sze nia mi, co bę -
dzie z po żyt kiem dla ca łe go ru chu ogrod nic twa dział-
ko we go.

Pre zes PZD pod kre ślił rów nież szcze gól ną ro lę, ja ką
w rze tel nym in for mo wa niu dział kow ców o bie żą cych
spra wach ich or ga ni za cji peł nią me dia związ ko we, 
a zwłasz cza mie sięcz nik „dział ko wiec”, Biu le tyn In for -

ma cyj ny, In for ma tor Dział kow ca, a ostat nio rów nież
„Zie lo na Rzecz po spo li ta”, plan sze te ma tycz ne i ulot ki.
W szyb kim ko mu ni ko wa niu się z dział kow ca mi i spo łe -
czeń stwem nie oce nio na jest po moc in ter ne tu – „Tę dzia -
łal ność na le ży kon ty nu ować i do sko na lić, ale rów nież
na le ży szu kać no wych form pro mo wa nia ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go i do rob ku Związ ku, ogro dów i dział -
kow ców”. 

Po le ca my

Pod czas dys ku sji głos za bra ło wie lu przed sta wi cie li
dział kow ców ze wszyst kich okrę gów PZD. Po twier dza -
li oni, że no wy Sta tut jest w peł ni ak cep to wa ny przez
śro do wi sko dział ko we, da je spo kój i sta bi li za cję w ogro -
dach, czy li to na co dział kow cy cze ka li. „Sta tut to nasz
naj waż niej szy do ku ment, na sza kon sty tu cja. Okre śla za -
sa dy dzia ła nia na sze go sto wa rzy sze nia PZD” –  moż na
by ło usły szeć od wie lu de le ga tów. Szcze gól ne po dzię -
ko wa nia pły nę ły pod ad re sem pre ze sa Eu ge niu sza Kon -
drac kie go, Ze spo łu Do rad ców Ko mi sji Sta tu to wej oraz
me ce na sów Bar tło mie ja Pie cha i To ma sza Ter lec kie go,
dzię ki któ rym uda ło się jesz cze przed wy zna czo nym ter -
mi nem opra co wać i uchwa lić ten naj waż niej szy dla
spraw ne go funk cjo no wa nia ogro dów do ku ment.

Wszyst kie wy stą pie nia de le ga tów moż na prze czy tać
w dal szej czę ści te go Biu le ty nu. Szcze gól nie moc no po -

le ca my lek tu rę re fe ra tu pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon -
drac kie go, któ ry w bar dzo me ry to rycz ny i przy stęp ny
spo sób pod su mo wał dro gę dział kow ców do suk ce su, ja -
kim by ło uchwa le nie usta wy o ROD, pra ce nad no wym
sta tu tem PZD, zwień czo ne je go uchwa le niem oraz dzia -
ła nia ma ją ce na ce lu przy sto so wa nie Związ ku do no -
wych prze pi sów.

Po za uchwa le niem Sta tu tu PZD pod czas Zjaz du dział -
kow cy przy ję li też kil ka in nych sta no wisk: w spra wie
wy bo rów par la men tar nych, w spra wie ze brań wszyst kich
dział kow ców, w spra wie dal sze go roz wo ju ogro dów 
i Związ ku, w spra wie dzia łań po dej mo wa nych przez
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich wo bec usta wy o ROD.
Wszyst kie ww. do ku men ty moż na zna leźć w tym biu le -
ty nie. Za pra sza my do lek tu ry.

Mał go rza ta Maj kow ska
Re dak cja mie sięcz ni ka „dział ko wiec”

23 paź dzier ni ka 2014 r. w War sza wie od był się Nad -
zwy czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD. Ce lem
Zjaz du by ło uchwa le nie no we go sta tu tu sto wa rzy sze nia
ogro do we go PZD. Ze 150 de le ga tów wy bra nych na
przed zjaz do wych kon fe ren cjach okrę go wych w Zjeź dzie
uczest ni czy ło 147, a więc fre kwen cja wy nio sła 98%.
Zjazd otwo rzył Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki, przy -
wi tał de le ga tów oraz go ści Zjaz du – człon ków or ga nów
kra jo wych PZD nie bę dą cych de le ga ta mi oraz człon ków
ze spo łu do rad ców Ko mi sji Sta tu to wej KR PZD. Na
Prze wod ni czą cych Zjaz du de le ga ci wy bra li Ta de usza Ja -
rzę ba ka (Szcze cin) i Iza be lę Oże gal ską (Łódz ki), a na
Se kre ta rza Bar ba rę Ko rol czuk (Wro cław). 

Po wy bo rze ko mi sji zjaz do wych Prze wod ni czą cy
Zjaz du po wo łał czte rech de le ga tów do li cze nia gło sów,
szcze gól nie pod czas gło so wa nia nad sta tu tem PZD.

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki przed sta wił w wy -
gło szo nym re fe ra cie ca łą dro gę ja ką prze był pro jekt sta -
tu tu PZD przed sta wia ny obec nie na Zjeź dzie oraz
naj waż niej sze ure gu lo wa nia, któ re zo sta ły w nim za war -
te. Od niósł się rów nież do sy tu acji dział kow ców, ogro -
dów i Związ ku wy wo ła nej ko lej ny mi ata ka mi na no wą
usta wę o ROD i pra wa dział kow ców.

Dys ku sję zjaz do wą zdo mi no wał sta tut i ak tu al na sy tu -
acja. W dys ku sji głos za bra ło 15  uczest ni ków Zjaz du, 
a 5 wy stą pień zło żo no do pro to ko łu.

Wst´p
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Pra ce nad sta tu tem trwa ły do słow nie do ostat niej chwi -
li. Ko mi sja Sta tu to wa wy bra na pod czas Zjaz du za po zna -
ła się z ostat ni mi zmia na mi wpro wa dzo ny mi do pro jek tu
tuż przed Zjaz dem i sa ma do ko na ła też jed nej drob nej
ko rek ty.

Zgod nie z obo wią zu ją cym jesz cze sta tu tem PZD, uchwa -
le nie no we go wy ma ga ło więk szo ści 2/3 gło sów przy obec -
no ści co naj mniej po ło wy de le ga tów. Wa run ki te zo sta ły
speł nio ne, bo wiem za no wym sta tu tem PZD gło so wa ło 145
de le ga tów, przy jed nym gło sie prze ciw nym. 

Sta tut wszedł w ży cie z chwi lą uchwa le nia, dla te go de -

le ga ci uro czy ście po dzię ko wa li za pra cę Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej i wszyst kim ko mi sjom roz jem czym 
w kra ju.

Zjazd od niósł się w przy ję tych sta no wi skach do wy -
da rzeń, ja kie mia ły miej sce w bie żą cym ro ku i któ re do -
ty czą ogro dów dział ko wych. Wy po wie dział się rów nież
w spra wie roz wo ju ogro dów dział ko wych i wy bo rów sa -
mo rzą do wych. Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad Pre zes
PZD Eu ge niusz Kon drac ki po dzię ko wał wszyst kim za
czyn ny udział w hi sto rycz nym dla Związ ku Zjeź dzie 
i za mknął ob ra dy.

MP

PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEGO XI KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

1. Otwar cie Zjaz du przez Pre ze sa PZD.
2. Wy bór Prze wod ni czą cych i Pre zy dium Zjaz du.
3. Za twier dze nie po rząd ku ob rad.
4. Za twier dze nie re gu la mi nu ob rad.
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 Zjaz du.

UCHWAŁA Nr 1
Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.

w spra wie za twier dze nia Re gu la mi nu ob rad Zjaz du

Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców za twier dza Re gu la min ob rad

Zjaz du w brzmie niu sta no wią cym za łącz nik do ni niej -
szej uchwa ły.

Se kre tarz Zjaz du 
/-/  Bar ba ra Ko rol czuk

War sza wa, dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
1. /-/ Ta de usz Ja rzę bak
2. /-/ Iza be la Oże gal ska
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1. W Nad zwy czaj nym XI Kra jo wym Zjeź dzie De le ga -
tów PZD (zwa nym da lej Zjaz dem) uczest ni czą 
z pra wem do gło so wa nia de le ga ci wy bra ni na przed -
zjaz do wych kon fe ren cjach okrę go wych PZD. 
W Zjeź dzie ma ją pra wo uczest ni czyć, bez pra wa do
gło so wa nia, za pro sze ni go ście.

2. Ob ra dy Zjaz du trwa ją 1 dzień.
3. Zjazd otwie ra Pre zes PZD.
4. Pre zes PZD prze pro wa dza gło so wa nie nad przy ję -

ciem po rząd ku ob rad i re gu la mi nu ob rad. Po rzą dek
i re gu la min są przyj mo wa ne w gło so wa niu jaw nym
zwy kłą więk szo ścią gło sów.

5. Pre zes PZD pro po nu je dwóch Prze wod ni czą cych
Zjaz du. Prze wod ni czą cych Zjaz du mo że za pro po -
no wać każ dy de le gat. Wy bór Prze wod ni czą cych
Zjaz du prze pro wa dza Pre zes PZD w gło so wa niu
jaw nym.

6. Prze wod nic two ob rad Zjaz du obej mu je je den z wy -
bra nych Prze wod ni czą cych Zjaz du.

7. Prze wod ni czą cy Zjaz du pro po nu je kan dy da ta na Se -
kre ta rza Zjaz du. Kan dy da ta mo że zgło sić każ dy de -
le gat. Wy bór Se kre ta rza prze pro wa dza Prze wo-
d ni czą cy w gło so wa niu jaw nym.

8. Zjazd pro wa dzą Prze wod ni czą cy Zjaz du czu wa jąc
nad tym, aby prze bie gał on zgod nie z przy ję tym po -
rząd kiem, re gu la mi nem Zjaz du i sta tu tem PZD.

9. Se kre tarz Zjaz du od po wia da za pro to kół ze Zjaz du
i wszel ką do ku men ta cję po twier dza ją cą prze bieg 
i wy ni ki Zjaz du.

10. Ze Zjaz du spo rzą dza ny jest pro to kół. Pro to ko lan ta
wy zna cza Prze wod ni czą cy Zjaz du. Pro to kół ze
Zjaz du pod pi su ją obaj Prze wod ni czą cy Zjaz du Se -
kre tarz Zjaz du i pro to ko lant. Prze bieg Zjaz du mo że
być po nad to utrwa lo ny za po mo cą urzą dze nia re je -
stru ją ce go ob raz lub dźwięk. Za pis ob ra zu lub
dźwię ku sta je się za łącz ni kiem do pro to ko łu.

11. Prze wod ni czą cy Zjaz du po wo łu je 4 de le ga tów Zjaz -
du, któ rych za da niem bę dzie li cze nie gło sów w trak -
cie prze pro wa dza nia wszyst kich gło so wań. Wy z-
na cze ni de le ga ci przed kła da ją Prze wod ni czą ce mu
Zjaz du wy ni ki gło so wań, z przy na leż ne go każ de mu
de le ga to wi sek to ra sa li ob rad, w po sta ci pi sem nej
in for ma cji. In for ma cja win na za wie rać na zwę gło so -
wa nia, któ re go do ty czy, ilość gło sów „za” i „prze -
ciw” oraz wstrzy mu ją cych się od gło so wa nia.

12. Wszel kie de cy zje Zjazd po dej mu je w gło so wa niu
jaw nym zwy kłą więk szo ścią gło sów. Gło so wa nia
prze pro wa dza Prze wod ni czą cy Zjaz du. 

13. Pra wo do gło so wa nia na Zjeź dzie ma ją wy łącz nie
de le ga ci, któ rzy gło su ją przy uży ciu man da tów.

14. Za zwy kłą więk szość gło sów uzna je się więk szą
ilość od da nych gło sów „za” niż „prze ciw”.

15. Wy ni ki po szcze gól nych gło so wań ogła sza Prze wod -
ni czą cy Zjaz du.

16. Uchwa le nie no we go sta tu tu PZD od by wa się więk -
szo ścią dwóch trze cich gło sów w obec no ści co naj -
mniej po ło wy de le ga tów.

17. Prze wod ni czą cy Zjaz du pro po nu je skład Pre zy -
dium, któ ry za twier dza w gło so wa niu Zjazd. Kan -
dy da tów do Pre zy dium Zjaz du mo że zgła szać każ dy
de le gat.

18. Zjazd wy bie ra na stę pu ją ce ko mi sje zjaz do we: Man -
da to wą w skła dzie 7-oso bo wym; Sta tu to wą 11-oso -
bo wym oraz Uchwał i Sta no wisk w skła dzie 
9-oso bo wym. Po zgło sze niu kan dy da tur w licz bie
rów nej licz bie miejsc w ko mi sji Zjazd mo że prze -
gło so wać za mknię cie li sty kan dy da tów do ko mi sji
i gło so wać na li stę kan dy da tów do da nej ko mi sji.

19. Wy bo ry ko mi sji zjaz do wych prze pro wa dza Prze -
wod ni czą cy Zjaz du. Każ da z ko mi sji wy bie ra ze
swe go gro na prze wod ni czą ce go oraz se kre ta rza ko -
mi sji. 

20. Zgło sze nie do dys ku sji zjaz do wej skła da się na pi -
śmie do Prze wod ni czą ce go Zjaz du po da jąc imię, na -
zwi sko, okręg oraz te ma ty, któ re zo sta ną pod ję te 
w wy stą pie niu. Prze wod ni czą cy Zjaz du usta la ko -
lej ność wy stą pień w dys ku sji zjaz do wej oraz udzie -
la gło su. Czas wy stą pie nia w dys ku sji zjaz do wej nie
mo że prze kra czać 10 mi nut.

21. Prze wod ni czą cy Zjaz du udzie la gło su po za ko lej no -
ścią uczest ni kom Zjaz du w spra wach for mal nych.
Wy stą pie nie w spra wach for mal nych nie mo że
trwać dłu żej niż 2 min.

22. W uza sad nio nych przy pad kach, w szcze gól no ści
prze kro cze nia cza su wy stą pie nia, Prze wod ni czą cy
Zjaz du mo że ode brać głos oso bie wy stę pu ją cej. 

23. Ko mi sja Man da to wa usta la fre kwen cję de le ga tów
na Zjeź dzie i skła da wnio sek o stwier dze nie pra wo -
moc no ści ob rad Zjaz du. Prze wod ni czą cy Ko mi sji
skła da Zjaz do wi spra woz da nie z pra cy Ko mi sji 
i ogła sza jej wy ni ki. Zjazd jest pra wo moc ny, gdy
obec nych jest po nad 50% de le ga tów wy bra nych na
przed zjaz do wych kon fe ren cjach okrę go wych. Pro -
to kół z pra cy Ko mi sji, pod pi sa ny przez Prze wod ni -
czą ce go, Se kre ta rza Ko mi sji i wszyst kich człon ków
Ko mi sji, Prze wod ni czą cy Ko mi sji Man da to wej
skła da Se kre ta rzo wi Zjaz du.

24. Ko mi sja Sta tu to wa do ko nu je ana li zy zgło szo nych
pod czas Zjaz du pro po zy cji i wnio sków dot. pro jek -
tu sta tu tu, przed sta wia ich oce nę na fo rum Zjaz du 

Re gu la min Ob rad
Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

w dniu 23 paź dzier ni ka 2014 r.
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i przed sta wia Zjaz do wi pro jekt sta tu tu sto wa rzy sze -
nia ogro do we go PZD. Ko mi sja w swo jej pra cy ma
pra wo ko rzy stać z Ze spo łu Do rad ców za pro szo ne go
na Zjazd. Człon ko wie Ze spo łu Do rad ców ma ją pra -
wo za bie ra nia gło su  na fo rum Zjaz du w spra wach
do ty czą cych pro jek tu sta tu tu.

25. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Sta no wisk
przed sta wia w imie niu Ko mi sji pro jekt uchwa ły 
w spra wie sta tu tu PZD, pro jek ty sta no wisk i in nych
ofi cjal nych do ku men tów Zjaz du. Pro to kół z pra cy
Ko mi sji pod pi su je Prze wod ni czą cy, Se kre tarz Ko -
mi sji i wszy scy człon ko wie Ko mi sji. Pro to kół Prze -
wod ni czą cy Ko mi sji skła da Se kre ta rzo wi Zjaz du.

26. Zjazd przyj mu je uchwa łę oraz in ne ofi cjal ne do ku -

men ty w dro dze gło so wa nia.
27. Wszel kie do ku men ty zjaz do we, w tym uchwa łę,

pod pi su ją obaj Prze wod ni czą cy Zjaz du i Se kre tarz
Zjaz du.

28. Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad Prze wod ni czą cy
Zjaz du ogła sza za koń cze nie Zjaz du, po czym Zjazd
ule ga roz wią za niu i z tą chwi lą wy ga sa ją man da ty
de le ga tów wy bra nych na Nad zwy czaj ny XI Kra jo -
wy Zjazd De le ga tów PZD.

29. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szym re gu la -
mi nem, ani prze pi sa mi związ ko wy mi roz strzy ga
Prze wod ni czą cy Zjaz du w po ro zu mie niu z Pre zy -
dium Zjaz du.

War sza wa, dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.

Se kre tarz Zjaz du 
/-/  Bar ba ra Ko rol czuk

Prze wod ni czą cy Zjaz du
1. /-/ Ta de usz Ja rzę bak
2. /-/ Iza be la Oże gal ska

Skład ko mi sji zjaz do wych:

Ko mi sja Man da to wa
1. Ha li na Kmie ciak – Ma ło pol ski Prze wod ni czą ca
2. Jo lan ta Słup kow ska – To ruń sko -Wło cław ski Se kre tarz
3. Edward Ga lus – Świę to krzy ski
4. An to ni Mol ka – Le gni ca
5. Sta ni sław Su szek – Ko sza lin
6. An drzej Wo sik – Czę sto cho wa
7. Ro man Żur kow ski – Opol ski

Ko mi sja Sta tu to wa
1. Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław    Prze wod ni czą cy
2. Agniesz ka Sycz – Pod kar pac ki Se kre tarz
3. Ewa Bła chut – Ma ło pol ski
4. Zbi gniew Ko ło dziej czak – War miń sko -Ma zur ski
5. Ta de usz Ko sow ski – Ślą ski
6. Win cen ty Ku lik – Su dec ki
7. Ol ga Ochry miuk – Pod la ski
8. Zo fia Pa de rew ska – Ma zo wiec ki
9. Ma rian Pra czyk – Pi ła
10.Wie sław Ry sze lew ski – Łódz ki
11.Je rzy Te luk – Zie lo na Gó ra

Ko mi sja Uchwał i Sta no wisk
1. Zdzi sław Śli wa – Po znań         Prze wod ni czą cy
2. Bar ba ra Ko kot – Byd goszcz Se kre tarz
3. Bo gu sław Dą brow ski – Gdańsk
4. Zyg munt Kac przak – Ma zo wiec ki
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Sza now ni De le ga ci, Dro dzy Go ście!
Dzi siej szy Nad zwy czaj ny Zjazd Kra jo wy od by wa my

w ce lu uchwa le nia no we go sta tu tu. W ten spo sób ja ko
sto wa rzy sze nie ogro do we PZD wy ko na my obo wią zek
wy ni ka ją cy z no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Zwią zek trak tu je z peł ną po wa gą wszyst -
kie za pi sy w usta wie zo bo wią zu ją ce go do kon kret ne go
dzia ła nia, tak więc uchwa le nie no we go sta tu tu nie jest
je dy nym dzia ła niem ma ją cym na ce lu re ali za cję usta wy. 

Obec nie ma my bar dzo du żo pra cy ja ko Zwią zek wpro -
wa dza jąc tę usta wę w ży cie, ale jest to pra ca po zy tyw na,
twór cza i tak jak usta wa, stwa rza ją ca pod sta wy do dal -
sze go umac nia nia ogro dów, praw dział kow ców i roz wo -
ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Że by jed nak
dzi siaj na Kra jo wym Zjeź dzie moż na by ło pra co wać 
i dys ku to wać nad no wym sta tu tem Związ ku, a mam na -
dzie ję, że bę dzie on rów nież uchwa lo ny, mu sie li śmy
przejść trud ną dro gę, któ ra pro wa dzi ła od orze cze nia
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy o ROD 
z 2005 ro ku, po przez opra co wa nie wła sne go pro jek tu
obec nej usta wy, po wo ła nie Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej i do pro wa dze nie w Sej mie do uchwa le nia
pro jek tu oby wa tel skie go. By ła to dro ga trud na i cier ni sta,
jed nak Zwią zek sta nął na wy so ko ści za da nia. By ło to
moż li we dzię ki po nad 900 000 pod pi sów, któ re dział -
kow cy zło ży li pod pro jek tem oby wa tel skim, ty siąc om li -
stów i sta no wisk zbio ro wych oraz in dy wi du al nych
skie ro wa nych do Sej mu, po słów i Pre mie ra, w któ rych
dział kow cy de kla ro wa li swo je po par cie i przed sta wia li
ar gu men ty na ko rzyść usta wy. By ło to rów nież moż li we
dzię ki wie lu spo tka niom z po sła mi róż nych ugru po wań
po li tycz nych obec nych w Sej mie, któ re od by wa ły się na
te re nie ca łe go kra ju. Zna cze nie mia ły na pew no pi kie ty
pod biu ra mi po słów PO, któ rzy wi dzie li in ne roz wią za -
nia pro ble mu ogro dów dział ko wych w Pol sce nie ko -
rzyst ne dla dział kow ców i ogro dów, niż pro jekt oby-
wa tel ski. Na pew no de cy du ją ce zna cze nie mia ła ma ni -
fe sta cja dział kow ców w War sza wie, któ ra zgro ma dzi ła
15 000 uczest ni ków. My ślę rów nież, że osta tecz ne zna -
cze nie dla tej spra wy mia ły spo tka nia kie row nic twa

Związ ku i peł no moc ni ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej z Mar szał kiem Sej mu i Pre mie rem. 

Na to miast z ca łą sta now czo ścią chcę po wie dzieć, że
usta wa w brzmie niu Ko mi te tu i w wy ni ku kom pro mi su
zo sta ła uchwa lo na dzię ki dzia ła niu, de ter mi na cji i so li -
dar no ści wszyst kich dział kow ców. Wszy scy dział kow -
cy ro zu mie li, że jest to wal ka o być, al bo nie być o
ogro dy dział ko we, o wspól ny ma ją tek dział kow ców, jak
rów nież o ma ją tek in dy wi du al ny każ de go dział kow ca.
Mó wię to wy raź nie i sta now czo, gdyż za gro że niem dla
tych war to ści był pro jekt PO zgło szo ny do Sej mu, któ ry
na szczę ście nie stał się pro jek tem wio dą cym w dal szych
pra cach w Sej mie. Jed nak w trak cie pro ce do wa nia był
skarb ni cą po my słów nie ko rzyst nych dla Związ ku, ogro -
dów i dział kow ców zgła sza nych przez po słów PO. 

Sza now ni De le ga ci, Sza now ni Go ście!
Dzi siaj ma my do brą usta wę, któ rą z sza cun ku dla pra -

wa wdra ża my w ży cie. Nie by ło by jed nak te go Zjaz du,
gdy by nie tak zde cy do wa na dzia łal ność ca łe go Związ ku
i śro do wi ska dział kow ców. Po tra fi li śmy do ko nać te go,
cze go chy ba do tąd ni ko mu się nie uda ło. Zjed no czy li -
śmy ca ły Sejm wo kół na szej spra wy.

Obec nie naj waż niej szym za da niem dla Związ ku i je go
de le ga tów uczest ni czą cych w Nad zwy czaj nym XI Kra -
jo wym Zjeź dzie De le ga tów jest uchwa le nie sta tu tu PZD. 

Pra ce nad no wym sta tu tem roz po czę li śmy jesz cze 
w ubie głym ro ku, bo okres, kie dy in ten syw nie pra co wa -
li śmy nad we ry fi ka cją do tych czas obo wią zu ją ce go sta tu -
tu do sto so wu jąc go do obec nej usta wy był prze cież dla
nas wszyst kich okre sem twór czej pra cy rów nież  nad
obec nym sta tu tem. To wte dy trwa ły in ten syw ne dys ku -
sje nad za pi sa mi sta re go sta tu tu, nad do sto so wa niem go
do obec nej usta wy i po trzeb Związ ku. Uwa żam, że wte -
dy wy ko na li śmy ogrom ną pra cę. W po ro zu mie niu ze
struk tu ra mi Związ ku, a zwłasz cza z okrę go wy mi za rzą -
da mi, sta tut zo stał zwe ry fi ko wa ny i już 9 stycz nia br.
Kra jo wa Ra da przy ję ła uchwa łę w spra wie in ter pre ta cji
po sta no wień sta tu tu PZD w świe tle za pi sów usta wy 
z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział -

5. Ma ria Klim ków – Su dec ki
6. Ka zi mierz Mi cha lik – Lu blin
7. Jan Ra do ła – Ślą ski
8. Jó zef Ro ma now ski – Szcze cin
9. Je rzy Wdow czyk – Ka lisz

Referat Prezesa PZD
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ko wych. W ten spo sób po wstał do ku ment, zwe ry fi ko wa -
ny sta tut, na pod sta wie któ re go pra cu je my do dnia dzi -
siej sze go. Ale dzię ki pra com nad we ry fi ka cją sta tu tu
uzy ska li śmy no we do świad cze nia i ob szer ną wie dzę,
któ re z po żyt kiem zo sta ły wy ko rzy sta ne nad obec nie
przed sta wia nym pro jek tem sta tu tu. Zwe ry fi ko wa nie sta -
tu tu nie za mknę ło pra cy nad po rząd ko wa niem sta nu
praw ne go obo wią zu ją ce go w Związ ku. Już 21 lu te go
2014 r. Kra jo wa Ra da uchwa li ła no wy re gu la min ROD
do sto so wa ny do za pi sów usta wy, ale rów nież za pi sów
zwe ry fi ko wa ne go sta tu tu. Re gu la min ROD, któ ry na dal
obo wią zu je i w prak ty ce spraw dza się. W pra cach nad
pra wem związ ko wym mu sie li śmy pójść da lej. Zno we li -
zo wa ne zo sta ły naj waż niej sze uchwa ły sys te mo we do -
ty czą ce funk cjo no wa nia Związ ku, w tym uchwa ła 
w spra wie Fun du szu Roz wo ju ROD, Fun du szu Sta tu to -
we go PZD, Fun du szu Oświa to we go, a tak że wie le in -
nych uchwał. Tak więc już od po cząt ku stycz nia br. ca ły
Zwią zek pra cu je na pod sta wie no wej usta wy, ale rów -
nież zwe ry fi ko wa ne go sta tu tu, bądź zno we li zo wa nych
prze pi sów we wnętrz nych. Jed nak naj waż niej szym na -
szym za da niem wy ni ka ją cym z usta wy jest opra co wa nie
i uchwa le nie no we go sta tu tu. For mal ne pra ce nad sta tu -
tem roz po czę ły się już 27 mar ca 2014 r. po wo ła niem Ko -
mi sji Sta tu to wej przez Kra jo wą Ra dę. 31 mar ca br.
Pre zes Związ ku po wo łał Ze spół Do rad ców Ko mi sji Sta -
tu to wej skła da ją cy się z wie lu praw ni ków z róż nych re -
jo nów kra ju. W efek cie już na po cząt ku kwiet nia
mo gli śmy od być pierw sze me ry to rycz ne po sie dze nie
Ko mi sji Sta tu to wej z Ze spo łem Do rad ców i roz po cząć
pra ce nad sta tu tem. Pra ce te po stę po wa ły bar dzo szyb ko
i spraw nie. Już 12 czerw ca pierw sza wer sja pro jek tu sta -
tu tu zo sta ła prze ka za na do kon sul ta cji w okrę gach. Do
tej wer sji sta tu tu wy ko rzy sta li śmy wszyst kie pro po zy cje
i uwa gi zgło szo ne przez okrę go we za rzą dy. W efek cie
kon sul ta cji nad pierw szą wer sją po wsta ła dru ga wer sja
sta tu tu, któ ra by ła dys ku to wa na na po sie dze niu Kra jo -
wej Ra dy 26 czerw ca br. i skie ro wa na do dal szej kon sul -
ta cji. Na dal bar dzo in ten syw nie nad pro jek tem pra -
co wa ła Ko mi sja Sta tu to wa, Ze spół Do rad ców, Pre zy -
dium KR roz pa tru jąc ko lej ne oce ny i uwa gi. Wszyst ko to
po zwo li ło, aby Pre zy dium KR już 17 lip ca mo gło prze -
dys ku to wać wer sję pro jek tu sta tu tu od po wia da ją cą na -
szym zda niem po trze bom dział kow ców, ogro dów 
i Związ ku, speł nia ją cą za pi sy usta wy o ROD.  17 lip ca
Pre zy dium KR przy ję ło 3 wer sję pro jek tu, któ ry zo stał
prze ka za ny do sze ro kiej kon sul ta cji w ogro dach i wśród
dział kow ców. Po le ga ło to na za miesz cze niu pro jek tu na
stro nie in ter ne to wej, a tak że wy dru ko wa niu i prze ka za -
niu bro szu ry w du żym na kła dzie do ogro dów. 

Prze ka za nie sta tu tu do po wszech nej kon sul ta cji do star -
czy ło wie le opi nii od za rzą dów ogro dów i dział kow ców.
Sys te ma tycz nie pra co wa ła nad tym Ko mi sja Sta tu to wa,
Ze spół Do rad ców i Pre zy dium KR. Wie le z tych uwag

zo sta ło uwzględ nio nych, wie le nie moż na by ło uwzględ -
nić ze wzglę du na obo wią zu ją ce pra wo w Pol sce. Chcę
za pew nić jed nak, że nad wszyst ki mi wnio ska mi pły ną cy -
mi z te re nu po chy li li śmy się z peł ną uwa gą i sza cun kiem.
Dla te go też 17 wrze śnia Pre zy dium KR na wspól nym
po sie dze niu z Ko mi sją Sta tu to wą i Ze spo łem Do rad ców
przy ję ło pro jekt sta tu tu i uzna ło, że moż na ta ki pro jekt
skie ro wać pod ob ra dy Zjaz du. 25 wrze śnia 2014 r. Kra -
jo wa Ra da przy ję ła uchwa łę 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.

Kra jo wa Ra da po szła da lej re ali zu jąc de mo kra tycz ne
za sa dy funk cjo no wa nia Związ ku i prze dłu ży ła man dat
Ko mi sji Sta tu to wej do sa me go Zjaz du. Dla te go też dzi -
siaj przed sta wia my koń co wy pro jekt sta tu tu PZD przy -
ję ty w dniu dzi siej szym, zgod nie z upo waż nie niem
Kra jo wej Ra dy, przez Pre zy dium KR i kie ru jąc pod ob -
ra dy obec ne go Zjaz du. Kra jo wa Ra da i jej Pre zy dium
ma jąc peł ne prze ko na nie, że pro jekt sta tu tu jest zgod ny
z pra wem po wszech nie obo wią zu ją cym w Pol sce, zgod -
ny z obec ną usta wą o ROD, za bez pie cza in te re sy dział -
kow ców, ogro dów i Związ ku, ale rów nież za cho wu je
tra dy cję i do ro bek po nad 100-let nie go ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go, przed sta wia Nad zwy czaj ne mu XI Kra -
jo we mu Zjaz do wi De le ga tów PZD pro jekt sta tu tu z
wnio skiem o je go uchwa le nie. 

W tym miej scu chciał bym ser decz nie po dzię ko wać
wszyst kim, ab so lut nie wszyst kim, któ rzy mie li swój
udział w pra cach nad sta tu tem, a więc Pre zy dium, Ko mi -
sji Sta tu to wej, Ze spo ło wi Do rad ców, wresz cie Kra jo wej
Ra dzie, a tak że okrę go wym za rzą dom, za rzą dom ROD,
wszyst kim dzia ła czom i dział kow com za ich wkład w
ten waż ny dla dzi siaj i przy szło ści ogrod nic twa dział ko -
we go do ku ment. 

Sza now ni De le ga ci!
Przed ło żo ny dzi siaj pro jekt sta tu tu jest wy ni kiem in -

ten syw nych prac ca łe go Związ ku nad re ali za cją obo -
wiąz ku do sto so wa nia naj waż niej sze go ak tu pra wa
we wnątrz związ ko we go do no we go sta nu praw ne go wy -
ni ka ją ce go z uchwa le nia usta wy o ROD. Przy po mnieć
na le ży, że usta wa wpro wa dzi ła wie le no wych roz wią zań,
któ re na le ży od po wied nio włą czyć w obieg pra wa związ -
ko we go. Pa mię tać też trze ba, że Zwią zek zmie nił swój
sta tus praw ny i stał się sto wa rzy sze niem ogro do wym.
By li śmy więc ogra ni cze ni roz wią za nia mi praw ny mi za -
war ty mi nie tyl ko w usta wie o ROD, ale rów nież w usta -
wie o sto wa rzy sze niach. 

Jed nak że nie ogra ni czy li śmy się wy łącz nie do do sto so -
wa nia sta tu tu do obo wią zu ją cych prze pi sów. Ko niecz ne
by ło kom plek so we po dej ście do te go do ku men tu. Zwią -
zek zde cy do wał się opra co wać no wy sta tut, któ ry
uwzględ niał by rów nież ocze ki wa nia śro do wi ska dział -
kow ców. 
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Jed nym z naj trud niej szych za gad nień sta tu to wych jest
kwe stia skład ki człon kow skiej oraz opłat ogro do -
wych. Wy ni ka to z no wych re gu la cji usta wo wych, któ re
roz dzie li ły człon ko stwo od pra wa do dział ki. W re zul ta -
cie o ile skład ka do ty czy tyl ko człon ków PZD, o ty le
opła ty ogro do we obej mu ją wszyst kich dział kow ców.
Do dat ko wo usta wa wpro wa dzi ła za sa dę, że sta tut obo -
wią zu je nie tyl ko człon ków, ale wszyst kich dział kow -
ców, jed nak wy łącz nie w za kre sie opłat ogro do wych. Te
czyn ni ki spo wo do wa ły, że spra wa skład ki i opłat by ła
naj czę ściej dys ku to wa nym za gad nie niem sta tu to wym.
Wy da je się, że ta dys ku sja przy nio sła do bre re zul ta ty.
Pro po no wa ne za sa dy do ty czą ce opłat i skład ki człon -
kow skiej za pew nią spraw ne funk cjo no wa nie ogro dów 
i Związ ku oraz gwa ran tu ją, 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.

No we re gu la cje usta wo we wy mu sza ją zmia nę po dej -
ścia do skład ki człon kow skiej. Z for mal ne go punk tu wi -
dze nia po zo sta je ona wciąż pod sta wo wym świad cze niem
uisz cza nym przez człon ków na rzecz or ga ni za cji. Jed nak
ze wzglę du na roz dział człon ko stwa od pra wa do dział -
ki, skład ka bę dzie usta la na w spo sób kwo to wy. I choć
pro jekt tych kwe stii bez po śred nio nie nor mu je, to jed -
nak wy so kość skład ki bę dzie znacz nie ob ni żo na, gdyż
nie bę dzie już za sad ni czym świad cze niem fi nan su ją cym
funk cjo no wa nie ogro dów. Nie za leż nie od te go pro po nu -
je się 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 cił by skład kę w wy so ko ści 50%. 
Z pew no ścią za chę ci to jak naj więk szą licz bę osób do
włą cze nia się w ży cie or ga ni za cyj ne ROD i Związ ku.

In ny na to miast jest cha rak ter opłat ogro do wych. Te
świad cze nia ma ją być uchwa la ne pod czas wal nych ze -
brań i usta la ne od po wierzch ni dział ki. Bę dą obo wią zy -
wać wszyst kich dział kow ców bez wy jąt ku. Jed no cze śnie
pro jekt upo waż nia wal ne do ob ni że nia opła ty ogro do wej
wo bec dział kow ców, któ rzy po no szą in ne ob cią że nia fi -
nan so we prze zna czo ne na dzia łal ność ROD. Opła ty sta -
no wią więc pierw szo pla no we świad cze nia, któ re ma
fi nan so wać wszyst kie kosz ty funk cjo no wa nia ROD. Ma -
ją tak że po kry wać par ty cy pa cję w fi nan so wa niu dzia łal -
no ści jed no stek wyż sze go rzę du z ty tu łu dzia łal no ści na
rzecz ROD i dział kow ców. Par ty cy pa cję tę ma usta lać
Kra jo wa Ra da. War to rów nież za uwa żyć, że pro jekt
utrzy mu je do tych cza so wą opła tę in we sty cyj ną oraz wpi -
so we, ale zmie nia cha rak ter tych świad czeń po przez
prze kształ ce nie ich for my w swo iste opła ty ogro do we.
By ło to ko niecz ne ze wzglę du na obo wią zu ją ce ry go ry
usta wo we. 

W ra mach do sto so wa nia sta tu tu do no wej usta wy 
o ROD wpro wa dzo no 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. Są to kwe stie, któ re ro dzą sto sun ko -

wo naj wię cej wąt pli wo ści, gdyż usta wa je zu peł nie na
no wo ure gu lo wa ła. Na by cie i utra ta dział ki nie wią że się
już z człon ko stwem. Stąd po trze ba stwo rze nia kla row -
nych i jed no li tych pro ce dur dla za rzą dów ROD w ce lu
pra wi dło we go i spraw ne go za ła twia nia spraw do ty czą -
cych m.in. za wie ra nia umów z no wy mi dział kow ca mi,
za twier dza nia prze no sze nia praw do dzia łek oraz ich wy -
po wia da nia. Pro po no wa ne za pi sy w tym za kre sie są nie -
zwy kle po trzeb ne, gdyż wła ści wie od 19 stycz nia br.
po win ny już być w ogro dach sto so wa ne.

No wa usta wa o ROD wy mu si ła pew ne zmia ny 
w struk tu rze or ga ni za cyj nej Związ ku. Do ty czą one głów -
nie za sad no ści dal sze go funk cjo no wa nia ko mi sji roz -
jem czych w do tych cza so wej for mie. Wąt pli wo ści w tym
za kre sie wy ni ka ją przede wszyst kim z usta wo we go prze -
nie sie nia wszel kich spo rów na tle pra wa do dział ki do
są dów po wszech nych. W ten spo sób ko mi sje roz jem cze
zo sta ły po zba wio ne swo jej za sad ni czej kom pe ten cji. Po -
nad to usta wa o ROD ogra ni czy ła ro lę ko mi sji roz jem -
czych wy łącz nie do po stę po wa nia po jed naw cze go. W tej
sy tu acji bez za sad ne by ło dal sze utrzy my wa nie pio nu
roz jem cze go ja ko ob li ga to ryj nej struk tu ry w każ dej 
z pra wie 5 ty się cy jed no stek PZD. Z te go też wzglę du
pro jekt zno si ko mi sje roz jem cze w ro zu mie niu sta łych
or ga nów Związ ku. Nie ozna cza to jed nak wo li cał ko wi -
te go za prze sta nia dzia łal no ści me dia cyj nej i roz jem czej
w na szej or ga ni za cji. By ło by to co naj mniej nie roz trop -
ne. Wszak te pro ble my mu szą być wciąż roz wią zy wa ne.
Jed no cze śnie by ło by wiel ką stra tą dla Związ ku, gdy by
da lej nie ko rzy stać z wie dzy i do świad cze nia wie lu dzia -
ła czy pra cu ją cych do tych czas w ko mi sjach roz jem czych.
Nie stać nas na stra tę tak cen ne go po ten cja łu ludz kie go.
Dla te go chce my ich za cho wać w na szych struk tu rach.
Mu si my jed nak zmie nić for mu łę ich ak tyw no ści. Dla te -
go też pro jekt sta tu tu stwa rza moż li wość prze nie sie nia
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, któ re dzia ła ły -
by przy za rzą dach ROD, okrę go wych za rzą dach oraz
Kra jo wej Ra dzie. Jest to roz wią za nie ko niecz ne, zwłasz -
cza że z dniem wej ścia w ży cie sta tu tu spra wy pro wa -
dzo ne do tąd przez ko mi sje roz jem cze ma ją tra fić do
wła ści wych or ga nów za rzą dza ją cych.

Zwią zek jest dzi siaj sto wa rzy sze niem ogro do wym.
Pod le ga więc nie tyl ko usta wie o ROD, ale rów nież usta -
wie o sto wa rzy sze niach. Z te go wzglę du sta tut mu si być
rów nież do sto so wa ny do te go dru gie go ak tu praw ne go.
Ten wy móg spo wo do wał ko niecz ność do ko na nia pew -
nej mo dy fi ka cji w do tych cza so wej struk tu rze or ga ni za -
cyj nej Związ ku. Cho dzi mia no wi cie o zmia nę cha rak te ru
praw ne go Pre zy dium Kra jo wej Ra dy. Pro jekt za kła da,
że Pre zy dium KR sta nie się od ręb nym or ga nem peł nią -
cym ro lę za rzą du kra jo we go, a więc bę dzie or ga nem za -
rzą dza ją cym dla ca łe go Związ ku. Zmia na ta ma cha-
rak ter ści śle for mal ny i jest wy mu szo na przez usta wę 
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o sto wa rzy sze niach, któ ra wy ma ga, aby każ de sto wa rzy -
sze nie po sia da ło od ręb ny za rząd – zdol ny do re pre zen to -
wa nia ca łej or ga ni za cji – któ ry na stęp nie był by uja-
w nia ny w Kra jo wym Re je strze Są do wym. Do tych czas
ta ką funk cję fak tycz nie peł ni ło Pre zy dium KR, któ re jed -
nak ni gdy nie by ło od ręb nym or ga nem. Moż na więc po -
wie dzieć, że pro po no wa na zmia na je dy nie sank cjo nu je
ist nie ją cy stan rze czy. W szcze gól no ści oma wia na zmia -
na nie zmie nia kwe stii me ry to rycz nych, a zwłasz cza
kom pe ten cji, czy też skła du oso bo we go. Obo wią zu ją ce
do tąd re gu ły po zo sta ją w mo cy. Cho dzi je dy nie o for -
mal ną zmia nę usy tu owa nia Pre zy dium KR w struk tu rze
or ga ni za cyj nej Związ ku. W kon se kwen cji pew nej zmia -
nie ule gnie rów nież cha rak ter sa mej Kra jo wej Ra dy, któ -
ra nie bę dzie już mo gła być or ga nem za rzą dza ją cym, ale
sta nie się naj wyż szym or ga nem PZD mię dzy Kra jo wy -
mi Zjaz da mi De le ga tów. Nie ozna cza to, że Kra jo wa Ra -
da na bę dzie kom pe ten cje Zjaz du, ale bę dzie or ga nem
sta no wią cym, a nie – za rzą dza ją cym. Moż na po wie dzieć,
że rów nież i ta zmia na je dy nie usank cjo nu je do tych cza -
so wy stan, gdyż ro la Kra jo wej Ra dy za wsze spro wa dza -
ła się bar dziej do wy ty cza nia kie run ków i roz strzy ga nie
za gad nień sys te mo wych, ani że li zaj mo wa nia się bie żą -
cym za rzą dza niem spra wa mi Związ ku.

Pro jekt sta tu tu zwięk sza upraw nie nia i od po wie -
dzial ność 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. Cho dzi o stwo rze nie naj lep szych wa run ków dla
na le ży te go wy ko ny wa nia przez te jed nost ki swo ich za -
dań. W tym ce lu pro jekt wy po sa żył je w nie zbęd ny za -
kres oso bo wo ści praw nej Związ ku, któ ry zo stał do s-
to so wa ny do kom pe ten cji da nych or ga nów. Pro jekt upo -
waż nia je do sa mo dziel ne go za rzą dza nia ma jąt kiem
trwa łym oraz roz po rzą dza niem środ ka mi fi nan so wy mi 
i ma jąt kiem ru cho mym, bę dą cych w dys po zy cji po szcze -
gól nych or ga nów. Tym sa mym zre zy gno wa no z wpro -
wa dze nia kon cep cji od ręb nej oso bo wo ści praw nej dla
jed no stek PZD. Po wni kli wej ana li zie praw nej te go za -
gad nie nia uzna no, że kon cep cja ta spo wo du je, że za zo bo -
wią za nia któ rej kol wiek jed nost ki od po wie dzial ność
ma jąt ko wą mo gą po no sić po zo sta łe, co przy tak ma so wej
or ga ni za cji spo łecz nej jest roz wią za niem nie do przy ję cia. 

Pro jekt za wie ra rów nież zmia ny nie zwią za ne z po trze -
bą do sto so wa nia sta tu tu do obo wią zu ją ce go pra wa. 
W tym za kre sie pro po nu je się ko lej ną ka te go rię człon -
ko stwa. Pod sta wo wą ma ją być tzw. człon ko wie zwy czaj -
ni, czy li oso by po sia da ją ce pra wo do dział ki. Ale pro jekt
nie ogra ni cza się tyl ko do jed nej ka te go rii człon ko stwa
dla osób fi zycz nych. Oprócz człon ków zwy czaj nych,
pro po nu je się bo wiem wpro wa dze nie tak że człon ków
współ dzia ła ją cych. Pro jekt od mien nie ukształ to wał ich
po zy cję w struk tu rach Związ ku. Jest ona do sto so wa na
do szcze gól nej ro li człon ków współ dzia ła ją cych, któ ra
po le ga ła by przede wszyst kim na udzie la niu mo ral ne go,

ma te rial ne go i – przede wszyst kim – me ry to rycz ne go
wspar cia re ali za cji za dań i ce lów PZD. Ta ka te go ria
człon ko stwa by ła by bo wiem prze zna czo na dla osób nie
ma ją cych dział ki w ROD pro wa dzo nym przez PZD.
Cho dzi o to, 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. Ta kie roz wią za nie jest zgod ne
z kon sty tu cyj ną wol no ścią zrze sza nia się. Nie moż na bo -
wiem ni ko mu za my kać dro gi do człon ko stwa w Związ -
ku, je że li speł nia od po wied nie wa run ki i wy ra ża ta ką
wo lę. Do ty czy to zwłasz cza tych dział kow ców, któ rzy
ma ją dział ki w ogro dach, któ re się wy od ręb nia ją. Nie ma
żad nych przy czyn, dla któ rych te oso by mu sia ły by tra cić
swo je człon ko stwo. Z tych wzglę dów za sad nym jest nie
tyl ko wpro wa dze nie ka te go rii człon ków współ dzia ła ją -
cych, ale rów nież umoż li wie nie 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.

Kon se kwen cją po sze rze nia ba zy człon kow skiej by ła
ko niecz ność stwo rze nia no we go ro dza ju jed nost ki or ga -
ni za cyj nej zrze sza ją cej człon ków współ dzia ła ją cych. 
Z te go wzglę du pro jekt sta tu tu usta no wił ko ła człon -
kow skie. Na le ży za zna czyć, że nie był by to struk tu ry
dzia ła ją ce w ra mach ist nie ją cych ogro dów, ale zu peł nie
od ręb ne jed nost ki PZD. De cy zje o ich po wo ła niu, ob -
sza rze dzia ła nia, li kwi da cji po dej mo wać mia ły by okrę -
go we za rzą dy. Tak jak in ne jed nost ki, rów nież i ko ła
człon kow skie ko rzy sta ły by z od po wied nie go za kre su sa -
mo dziel no ści oraz po sia da ły by wła sne or ga ny, tj. wal ne
ze bra nie oraz za rząd. Na to miast dzia łal ność kon tro l na
by ła by pro wa dzo na przez ko mi sję re wi zyj ną ko ła al bo
okrę go wą ko mi sję re wi zyj ną w ra zie nie moż no ści po wo -
ła nia wła snej ko mi sji z uwa gi na nie wy star cza ją cą ilość
człon ków współ dzia ła ją cych zrze szo nych w da nym ko -
le. Wy da je się, że w po cząt ko wym okre sie ro la kół nie
bę dzie zbyt du ża, ale z cza sem ich zna cze nie po win no
sys te ma tycz nie ro snąć.

Przy oka zji pra cy nad no wym sta tu tem za pro po no wa -
no sze reg za pi sów, któ re ma ją uła twić dzia łal ność or ga -
nów PZD. Jed nym z ta kich roz wią zań jest prze dłu że nie
ter mi nu od by cia wal nych ze brań w ROD do 15 ma ja.
Jest to jed no z no wych roz wią zań bę dą cych efek tem
uwzględ nie nia licz nych wnio sków z te re nu. In nym ta -
kim roz wią za niem jest wpro wa dze nie no wych za sad
uzu peł nia nia bra ków w skła dach or ga nów, któ re nie wąt -
pli wie uspraw nią pro ces do ko opa ta cji. Pro po nu je się
bo wiem znie sie nie li mi tu osób mo gą cych być do ko op -
towa ny mi do da ne go or ga nu w trak cie ka den cji. W za -
mian wal ne ze bra nia bę dą mo gły we ry fi ko wać po wo ła ne
tak oso by po przez wy bór w ich miej sce in ne go człon ka
PZD. Brak ja kie kol wiek sta no wi ska wal ne go w tej spra -
wie bę dzie ozna czać do ro zu mia ną ak cep ta cję oso by do -
ko op to wa nej do okre ślo ne go or ga nu. Roz wią za nie to jest
od po wie dzią na ocze ki wa nia w ROD
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Na za koń cze nie po zo sta je jesz cze kwe stia dnia wej ścia
w ży cie no we go sta tu tu. Po cząt ko wo za kła da li śmy, że sta -
tut za cznie obo wią zy wać od 1 stycz nia 2015 ro ku. Cho -
dzi ło o stwo rze nie pew ne go okre su przej ścio we go, tzw.
va ca tio le gis. Jed nak skru pu lat na ana li za praw na usta wy 
o ROD wska za ła, że jest to nie moż li we. Z art. 65 ust. 2
usta wy wy ni ka bo wiem, że do tych cza so wy sta tut obo wią -
zu je do cza su uchwa le nia no we go sta tu tu. Ozna cza to, że
już z chwi lą uchwa le nia no we go sta tu tu prze sta je obo wią -
zy wać do tych cza so wy. Nie mo że my więc wpro wa dzać
żad ne go okre su przej ścio we go, gdyż wów czas nie obo -
wią zy wał by for mal nie ża den sta tut, a więc Zwią zek po -
zba wio ny był by pod staw funk cjo no wa nia. Ta ki stan jest
nie do za ak cep to wa nia, wo bec cze go mu si my wska zać, że
no wy sta tut za czy na obo wią zy wać z dniem uchwa le nia.
Jest to roz wią za nie zgod ne z usta wą i in te re sem Związ ku,
ogro dów i dział kow ców. Uwa żam rów nież, że jest to na -
wet roz wią za nie ko rzyst ne z punk tu wi dze nia funk cjo no -
wa nia Związ ku. Pa mię taj my bo wiem, że od 9 mie się cy
dzia ła my na pod sta wie „okrojo ne go” sta tu tu, któ ry 
w pew nych spra wach nie za wie ra od po wied nich po sta no -
wień. Cho dzi zwłasz cza o spra wy do ty czą ce na by wa nia i
utra ty pra wa do dział ki. Do tych cza so wy sta tut nie jest si -
łą rze czy do ku men tem w peł ni funk cjo nal nym. Przy je go
sto so wa niu i roz strzy ga niu wie lu spraw or ga ny Związ ku
mu szą się po sił ko wać usta wą, uchwa ła mi Kra jo wej Ra -
dy, a na wet po rad ni ka mi wy da wa ny mi przez Zwią zek.
Na tych mia sto we wpro wa dze nie w ży cie no we go sta tu tu
nie mu si mieć więc ne ga tyw nych skut ków, mo że wręcz
być roz wią za niem ko rzyst nym. Za rzą dy ROD i po zo sta łe
or ga ny Związ ku otrzy ma ją bo wiem od ra zu kom plet ny
do ku ment, któ ry po zwo li im spraw nie za ła twiać co dzien -
ne spra wy. Zo sta ną na tych miast uzu peł nio ne lu ki, któ re
na tu ral nie wy stą pi ły w sta tu cie PZD wraz z wej ściem w
ży cie usta wy o ROD. Dla te go uwa żam, że zmia na ter mi -
nu obo wią zy wa nia no we go sta tu tu jest nie tyl ko ko niecz -
no ścią, ale mo że być na wet po ży tecz na dla na szej
or ga ni za cji.

Ko le żan ki i Ko le dzy,
Koń cząc pre zen ta cję naj waż niej szych roz wią zań 

w przed ło żo nym pro jek cie sta tu tu, chciał bym za zna czyć,
że za wie ra on jesz cze wie le in nych zmian, któ rych nie
spo sób tu omó wić. Moż na jed nak stwier dzić, że już 
z przed sta wio nych no wo ści moż na wy pro wa dzić oczy -
wi sty wnio sek, że przed sta wio ny pro jekt sta tu tu jest do -
ku men tem do brym, po trzeb nym i od po wia da ją cym
wy zwa niom sto ją cym obec nie przed na szym ru chem. Co
wię cej, pro jekt zo stał opra co wa ny w zgo dzie z obo wią -
zu ją cym po rząd kiem praw nym, a szcze gól nie z peł nym
uwzględ nie niem usta wy o ROD i usta wy o sto wa rzy sze -
niach. Nie do prze ce nie nia jest rów nież fakt, że pro jekt
zo stał przy go to wa ny przy czyn nym udzia le śro do wisk
dział kow ców oraz struk tur PZD. Pro jekt sta tu tu po wstał

za tem w spo sób cał ko wi cie de mo kra tycz ny. To wszyst -
ko spra wia, że roz wią za nia za war te w przed ło żo nym
pro jek cie od po wia da ją ocze ki wa niom i po trze bom dział -
kow ców, ogro dów i Związ ku.

Sza now ni De le ga ci!
W świe tle po wyż sze go wno szę, aby Kra jo wy Zjazd

De le ga tów PZD uchwa lił w dniu dzi siej szym przed ło żo -
ny pro jekt sta tu tu PZD.

Sza now ni Ze bra ni!
Nie da no nam zbyt dłu go cie szyć się no wą usta wą 

i zwy cię ską wal ką o jej uchwa le nie. Jesz cze przed pod -
pi sa niem usta wy przez Pre zy den ta RP za strze że nia do
niej zgło sił Zwią zek Miast Pol skich wnio sku jąc o skie -
ro wa nie usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. By ło to
dla nas za sko cze niem i po tęż nym ude rze niem w na szą
świa do mość. Na tych miast za re ago wa ły struk tu ry Związ -
ku i dział kow cy. Do Związ ku Miast Pol skich dział kow -
cy skie ro wa li oko ło ty sią ca li stów, sta no wisk in dy-
wi du al nych i zbio ro wych, w któ rych nie tyl ko nie po par -
li za strze żeń Związ ku Miast Pol skich, ale prze pro wa dzi -
li wie le wy wo dów praw nych i uza sad ni li, że usta wa jest
kon sty tu cyj na, że pra wo ma słu żyć lu dziom, w tym przy -
pad ku dział kow com. Pa rę mie się cy trwa ły bo je ze
Związ kiem Miast Pol skich. Dla te go też za pro po no wa -
łem Pre ze so wi Związ ku Miast Pol skich wy co fa nie się ze
swo ich za strze żeń i za koń cze nie nie po trzeb nej dla obu
stron woj ny i pod pi sa nie po ro zu mie nia o dal szej współ -
pra cy w opar ciu o usta wę o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Po ro zu mie nie zo sta ło pod pi sa ne w sierp niu.
Po ro zu mie nie to stwa rza pod sta wy do współ pra cy mie -
dzy wszyst ki mi struk tu ra mi Związ ku i mia sta mi, a ce -
lem tej współ pra cy jest za cho wa nie ogro dów, roz wój
ogro dów, ale rów nież udo stęp nia nie ogro dów spo łe czeń -
stwu miast. Dzi siaj na szym za da niem jest wy ko rzy sta -
nie te go do bre go po ro zu mie nia, z po żyt kiem dla
ogro dów, dział kow ców i spo łecz no ści miej skich. To by -
ła do bra de cy zja oby dwu Związ ków i tak po win no się
roz wią zy wać wszyst kie pro ble my i kon flik ty we współ -
pra cy z mia sta mi. 

Dla te go też z nie do wie rza niem i za sko cze niem przy ję -
li śmy dzia ła nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, któ ry
po słu gu jąc się pi smem Dy rek to ra Biu ra Stu diów i Ana -
liz Są du Naj wyż sze go, zgło sił wie le za strze żeń do usta -
wy pod kre śla jąc, że usta wa jest w wie lu za pi sach
nie kon sty tu cyj na i roz wa ża jąc skie ro wa nie jej do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go. Z nie do wie rza niem i za sko cze -
niem wy stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
przy ję ły rów nież za rzą dy ogro dów i sa mi dział kow cy. 
W ogro dach po wsta ło za nie po ko je nie. Usta wa, nad któ -
rej wdro że niem in ten syw nie pra cu je my, uzna wa na jest
przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich za nie kon sty tu cyj -
ną. Rzecz nik pod wa ża wszel kie za pi sy, któ re dział kow -
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cy przy ję li z ra do ścią, ja ko ogrom ny krok do de mo kra -
ty za cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Po nie -
waż Rzecz nik kwe stio nu je dal sze ist nie nie PZD, 
a pod pie ra się opi nia mi nie licz nych sto wa rzy szeń i nie -
ist nie ją cych sto wa rzy szeń, dział kow cy za re ago wa li licz -
ny mi wy stą pie nia mi do RPO, w któ rych uza sad nia li, że
usta wa jest kon sty tu cyj na i do bra. Dział kow cy nie po -
dzie la ją po glą dów Rzecz ni ka, a do pa tru ją się in nych
przy czyn te go wy stą pie nia, tj. za ma chu na ich grun ty.
Wi dzą w tym bar dziej dzia ła nia po li tycz ne, a nie nie kon -
sty tu cyj ność usta wy. Wy ra ża ją tak że obu rze nie, że
Rzecz nik po wi nien stać na stra ży praw mi lio no wej rze -
szy naj słab szych oby wa te li na sze go pań stwa, miast chro -
nić ich praw, chce ich tych praw po zba wić. W tej spra wie
do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, ale tak że do naj wyż -
szych osób w pań stwie: Pre zy den ta PR, Pre mie ra, Mar -
szał ka Sej mu, Wi ce pre mier Bień kow skiej dział kow cy
wy sto so wa li oko ło 1500 sta no wisk, li stów, ape li zbio ro -
wych i in dy wi du al nych. Dział kow cy pi szą wprost, że nie
ta kie go dzia ła nia RPO się spo dzie wa li. Ocze ki wa li ra -
czej, że bę dzie ich bro nił, bo są ludź mi sta ry mi, eme ry -
ta mi, ren ci sta mi. Spo tka li się na to miast z to tal nym
od rzu ce niem. W li ście do Try bu ny Pa ni Rzecz nik rzu ci -
ła dział kow com w oczy - bę dę ro bi ła swo je. Po zo sta -
wiam to oce nie dział kow ców. Dział kow cy łą czą wy-
stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich z orze cze niem
NSA w spra wie al tan, bo przy naj mniej w cza sie te dwa
wy da rze nia się zbie gły. 

Sza now ni De le ga ci, Sza now ni Go ście!
Dział kow cy tak że do szu ku ją się w przy pad ku NSA za -

ma chu na ich pra wo do od szko do wa nia za al ta nę w przy -
pad ku li kwi da cji ROD. Dział kow cy pi szą to otwar cie,
bez żad nej su ge stii Związ ku. Każ dy, kto zna hi sto rię
ogro dów dział ko wych, a tak że śro do wi sko dział kow ców,
nie jest tym za sko czo ny, gdyż dział kow cy nie gę si, swój
ro zum ma ją i nie trze ba im pod po wia dać, że by po tra fi li
zin ter pre to wać ko lej ny ciąg wy da rzeń zmie rza ją cy do
po zba wie nia ich grun tów, praw, ogro dów i dzia łek. Jest
to tym bar dziej oczy wi ste, że ata ki na ogro dy dział ko -
we, a więc na pra wa dział kow ców po wta rza ją się re gu -
lar nie od 25 lat. W 1990 r., kie dy 17 po słów ów cze sne go
Oby wa tel skie go Klu bu Par la men tar ne go zło ży ło pro jekt
usta wy za kła da ją cej to tal ną li kwi da cję ogro dów dział -
ko wych w prze cią gu pół ro ku, też o nic in ne go nie cho -
dzi ło, jak o grun ty i pra wa dział kow ców. Ża den z tych
po słów od wie lu lat nie za sia da w Par la men cie, ale na dal
tkwią w struk tu rach pań stwo wych i uwa ża ją, że moż na
kon ty nu ować tam te dzie ło zwłasz cza, że chęt nych do
wspo mo że nia się pra cą dział kow ców jest jesz cze wię cej.

Sza now ni De le ga ci, Sza now ni Go ście!
Po zy tyw nym zja wi skiem by ło dzia ła nie Związ ku 

w spra wie al tan. Ma my do bry pro jekt oby wa tel ski, peł -

ne po par cie dział kow ców, sa mo rzą dów i or ga ni za cji sa -
mo rzą do wych. Sześć mie się cy cze ka li śmy na re ak cję
Rzą du, al bo in nych śro do wisk, któ rym le ży na ser cu do -
bro dział kow ców i ogro dów. Bez skut ku. Dla te go opra -
co wa li śmy wła sny pro jekt i pod ję li śmy ini cja ty wę oby-
wa tel ską. Trzy mie sią ce zbie ra li śmy pod pi sy pod pro jek -
tem i 9 paź dzier ni ka zło ży li śmy ich w Sej mie 700 ty się -
cy przy licz nej obec no ści po słów i Wi ce mar szał ka
Grzesz cza ka. Wi ce mar szał ko wie przy ję li na sze de le ga -
cje. Usły sze li śmy od niech peł ne po par cie PiS, PSL 
i SLD. Nie ste ty nie mie li śmy oka zji spo tkać się z ni kim
z PO. Za to już 10 paź dzier ni ka do wie dzie li śmy się 
z pra sy, że PO oce ni ła kry tycz nie nasz pro jekt bo ma ją
swój wła sny, któ re go nikt nie wi dział i za po wia da ją zło -
że nie go w Sej mie. O co w tym wszyst kim cho dzi, bo 
w obie can ki PO prze sta li śmy już daw no wie rzyć? Czy
to ozna cza, że pro ce do wa nie nad na szym pro jek tem bę -
dzie się od by wać w ta ki sam spo sób jak nad pro jek tem
usta wy o ROD? A mo że ozna cza to, że nasz pro jekt 
w ogó le nie zo sta nie skie ro wa ny pod ob ra dy Sej mu? 

Czy nie ma wo li w na szym Pań stwie, zwłasz cza wśród
rzą dzą cych, aby do ce nić pra cę, za an ga żo wa nie i wo lę
jed ne go mi lio na pol skich ro dzin? 

Do kąd zmie rza my w Pol sce? Czy to jest na praw dę dro -
ga do spo łe czeń stwa oby wa tel skie go? Czy na wet w spra -
wie al tan mu si my wal czyć w par la men cie

Po zy tyw nie przyj mu je my wy stą pie nia po słów PSL,
PiS, SLD i Two je go Ru chu, któ rzy de kla ru ją po par cie
dla na sze go pro jek tu i ape lu ją do Mar szał ka Sej mu 
o uchwa le nie go w cią gu jed ne go mie sią ca. Ma my na -
dzie ję, że tak się sta nie, na to miast ma my prze sła nie do
Plat for my Oby wa tel skiej i jej Klu bu Par la men tar ne go:

„Prze stań cie uszczę śli wiać nas na si łę! Uwierz cie 
w zbio ro wą mą drość Po la ków! Do strzeż cie sens i po trze -
bę dzia ła nia wie lu or ga ni za cji spo łecz nych, w tym Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców!”

Sza now ni De le ga ci, Sza now ni Go ście!
Szko da, że Zwią zek mu si głów ne si ły od lat kie ro wać

na wal kę, obro nę idei, obro nę ogro dów i praw dział kow -
ców. Jed nak je ste śmy wszy scy świa do mi moż li wo ści
roz wo ju ogro dów i Związ ku. Na ta ki roz wój ocze ku je
spo łecz ność miast, sa mo rzą dy i dział kow cy. Dla te go
uwa ża my za ko niecz ne, aby dys ku to wać o spra wach,
któ re Zwią zek po wi nien pod jąć w naj bliż szym cza sie. 

Isto tą bez piecz ne go funk cjo no wa nia ogro dów dział ko -
wych jest stan praw ny grun tów ROD. Re gu la cja te go sta -
nu za wsze na le ża ła do prio ry te to wych dzia łań. Zwią zek
w tym wzglę dzie mo że po szczy cić się ogrom nym osią -
gnię ciem, gdyż w opar ciu o usta wę o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych z 1981 r., a w szcze gól no ści o jej
no we lę z 23 czerw ca 1995 r., do 2002 ro ku prze jął 
w użyt ko wa nie wie czy ste po nad 63% grun tów ogro dów
tj. po nad 27 tys. ha grun tów. 
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Dzi siaj wszyst kie struk tu ry Związ ku mu szą pod jąć
wspól ny wy si łek w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go
bli sko 14 tyś ha grun tów, gdzie PZD nie jest w sta nie wy -
le gi ty mo wać się ty tu łem praw nym do grun tów. W prze -
zwy cię że niu za gro żeń w tym wzglę dzie ma po móc
usta wa z dnia 13 grud nia 2013 ro ku, gdyż unor mo wa nia
za war te w ar ty ku le 76 umoż li wia ją  na by cie przez PZD
pra wa użyt ko wa nia do grun tów ROD i ujaw nie nie go w
księ dze wie czy stej. Dzię ki ak tyw no ści okrę go wych za -
rzą dów PZD i włą cze niu się za rzą dów ROD, na pod sta -
wie no wych roz wią zań praw nych do tych czas zło żo no
wnio ski o re gu la cję sta nu praw ne go dla 492 ROD o łącz -
nej po wierzch ni po nad  3264 ha, a ko lej ne są w przy go -
to wa niu. Do tych czas PZD uzy skał po twier dze nia pra wa
użyt ko wa nia dla  25 ROD o po wierzch ni po nad 130 ha.
Ak cją re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD zo sta ną
ob ję te po zo sta łe grun ty. Szcze gól ną ro lę ma ją za rzą dy
ROD, któ re naj le piej zna ją hi sto rię swo je go ogro du i są
w po sia da niu wie lu do ku men tów, któ re po zwo lą oce nić
sy tu ację i przy go to wać wnio ski do gmin lub Skar bu Pań -
stwa o re gu la cję sta nu praw ne go grun tów ogro dów.

Sza now ni De le ga ci, Sza now ni Go ście!
Przy chyl ne oko sa mo rzą dów te ry to rial nych, to tak że

po zo sta wia nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Je ste śmy przed wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi, pa -
mię taj my aby na szym gło sem po pie rać tych, któ rzy
wi dzą ogro dy dział ko we w prze strze ni miast i gmin.
Niech za pew nie nia te nie po zo sta ną go ło słow ne, eg ze -
kwuj my obiet ni ce sta wia jąc na tych co sta wia ją na ist -
nie nie ogro dów dział ko wych.

Ko lej nym pro ble mem, z któ rym bo ry ka się Zwią zek 
i dział kow cy to pro blem rosz czeń do grun tów ROD. Po
uchy le niu usta wy o ROD z 2005 r., a zwłasz cza art. 24,
któ ry unie moż li wiał zwrot grun tów „w na tu rze” wie le
spraw rosz cze nio wych zo sta ło od wie szo nych, zgła sza ne
są no we rosz cze nia, któ re są co raz bar dziej do tkli we fi -
nan so wo. Wią żą się one z ko niecz no ścią za pła ty ogrom -
nych od szko do wań z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia 
z nie ru cho mo ści oraz ko niecz no ścią na tych mia sto we go
opusz cze nia grun tu, bez ja kie go kol wiek za dość uczy nie -
nia. Ra tu nek dla PZD i dział kow ców sta no wią art. 25 i 26
obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ROD, któ re w przy pad -
ku li kwi da cji ca ło ści, czy czę ści ROD w związ ku z rosz -
cze niem oso by trze ciej, gwa ran tu ją PZD i dział kow com
co naj mniej od szko do wa nie za ma ją tek na dział kach. 
W chwi li obec nej nie ma my jesz cze przy kła dów re ali za -
cji rosz czeń w opar ciu o te prze pi sy usta wy. Rosz cze nia do
grun tów ROD są szcze gól nie bo le sną spra wą dla dział -
kow ców i dla Związ ku. Bo wiem Pań stwo nie na pra wia
krzywd z prze szło ści, gdyż grun ty głów nie zwra ca ne są
lu dziom, któ rzy za bez cen na by li pra wo do tych rosz czeń. 

Naj lep szym przy kła dem jest ROD „23 Lu te go” w Po -

zna niu. Rosz cze nia to pro blem cią gle otwar ty dla Związ -
ku. Szcze gól nie trud ne bę dą do roz wią za nia w War sza -
wie, gdzie rosz cze nia mi ob ję tych jest oko ło 750 ha
ogro dów dział ko wych. W tej chwi li po stę pu je zwrot
war szaw skich nie ru cho mo ści. W nie wiel kim stop niu do -
ty czy to rów nież ogro dów. Tym nie mniej dzia ła nia te
obej mą w nie da le kiej przy szło ści tak że ROD. Ten pro -
blem nie zo sta nie roz wią za ny na pod sta wie obo wią zu ją -
ce go pra wa. Uwa ża my, że w spra wie rosz czeń po win no
za ist nieć Pań stwo po przez od po wied nie usta wy lub in ne
prze pi sy i dzia ła nia. Na pew no nie po win no zwra cać się
grun tów i nie ru cho mo ści ma ją cych cha rak ter uży tecz no -
ści pu blicz nej. Zgod nie z na szą usta wą ro dzin ne ogro dy
dział ko we są wła śnie urzą dze nia mi uży tecz no ści pu -
blicz nej. Dla te go też kwe stia rosz czeń nie po win na ich
do ty czyć. To jest za da nie na naj bliż szą przy szłość dla
Związ ku, Kra jo wej Ra dy PZD i okrę go wych za rzą dów,
a zwłasz cza dla Okrę gu Ma zo wiec kie go. W spra wie
rosz czeń do ty czą cych nie ru cho mo ści, sta no wią cych
urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej, dzi siaj wy po wia da
się wie le or ga ni za cji spo łecz nych, in sty tu cji i in dy wi du -
al nych osób. Bo wiem pro blem ten nie do ty czy tyl ko
dział kow ców, ale jest znacz nie szer szy. Im szyb ciej bę -
dzie roz wią za ny, tym mniej nie szczęść spo wo du je. Zwią -
zek ma w tej spra wie du żo do zro bie nia i mo że du żo
zro bić dla dział kow ców. 

Ko le żan ki i ko le dzy!
Wszy scy mu si my po dej mo wać sze ro ko ro zu mia ną

współ pra cę z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi, sprzy jać roz -
wo jo wi miast, ale za cho wu jąc za sa dę po strze ga nia PZD
i ogro dów ja ko part ne ra, a nie ba la stu i zła ko niecz ne go.
Mu si my dą żyć do zmia ny wi ze run ku ROD po przez ich
uno wo cze śnia nie i mo der ni za cję in fra struk tu ry. W tym
ce lu ko niecz nym bę dzie roz po zna nie pro gra mów gmin -
nych, czy też fun du szy unij nych i sko rzy sta nie w ich ra -
mach z po mo cy fi nan so wej na rzecz ogro dów. Współ-
pra ca z sa mo rzą da mi to też otwie ra nie te re nów ogro dów
dla miast i spo łe czeń stwa, dla jak naj więk szych grup
spo łecz no ści lo kal nej, ja ko prze strze ni spo łecz nej i edu -
ka cyj nej: szko ły, ko lo nie, wcza sy dla se nio rów, ochro na
śro do wi ska itp. Dzi siaj ro dzin ne ogro dy dział ko we to go -
to we par ki zie le ni, któ re mo gły by być w peł niej szej mie -
rze wy ko rzy sta ne na wie lu płasz czy znach.

W ogro dach po dej mo wa ne są co ro ku dzia ła nia w za -
kre sie in we sty cji i mo der ni za cji  in fra struk tu ry ogro do -
wej, lecz w zni ko mej wiel ko ści są to środ ki ze wnętrz ne.
PZD w 2013 prze zna czył na do ta cje 17 mi lio nów zło -
tych, dzię ki te mu w ROD uda ło się zre ali zo wać za da nia
in we sty cyj no - re mon to we o łącz nej war to ści po nad 
50 mi lio nów zło tych w 2052 ROD (42% wszyst kich
ROD). W 2014 ro ku Zwią zek prze ka zał ko lej ną po moc
w for mie do ta cji na in we sty cje ogól no ogro do we i re -
mon ty dla 415 ROD w wy so ko ści bli sko 3,3 mi lio na zło -
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tych. War to jed nak po trze ba mi ogro dów za in te re so wać
tak że wło da rzy gmin. Obec ne unor mo wa nia praw ne za -
war te w usta wie z dnia 13 grud nia 2013 r. o ROD, da ją
pod sta wy praw ne gmi nom do udzie le nia do ta cji prze zna -
czo nej na roz wój ROD, a w szcze gól no ści na bu do wę
lub mo der ni za cję in fra struk tu ry ogro do wej, o ile wpły nie
to na po pra wę wa run ków do ko rzy sta nia z ROD przez
dział kow ców lub zwięk szy do stęp ność spo łecz no ści lo -
kal nej do ROD. Dla te go też za rzą dy ROD nie po win ny
zwle kać, gdyż w tej spra wie na le ży wy ka zać ak tyw ność. 

Zwią zek na dal bę dzie kre ował po li ty kę so li dar no ści
dział ko wej i wza jem nej po mo cy w ob li czu klęsk ży wio -
ło wych. Dział kow cy mo gli i mo gą li czyć na po moc PZD
w przy wra ca niu te re nów ogro dów do nor mal ne go funk -
cjo no wa nia w związ ku z usu wa niem szkód i skut ków np.
po wo dzi i pod to pień. Od 2010 ro ku Zwią zek prze ka zał
po nad 2 mi lio ny zło tych dla ROD na usu wa nie skut ków
pod to pień i po wo dzi, aby przy wró cić ogro dy dział ko we
do nor mal ne go funk cjo no wa nia.

Sza now ni De le ga ci, Sza now ni Go ście!
Zgod nie z usta wą od by wa my obec nie ze bra nia usta wo -

we, pod czas któ rych dział kow cy wy po wia da ją się czy
chcą, aby ich ogro dem za rzą dzał PZD, czy też chcą po wo -
łać wła sne sto wa rzy sze nie. W tej spra wie Zwią zek stoi
twar do na grun cie prze pi sów usta wy, któ re są bar dzo de -
mo kra tycz ne i da ją pra wo wy bo ru każ de mu dział kow co wi
i każ de mu ogro do wi. Do tych czas ta kie ze bra nia od by ły się
w oko ło 3250 ogro dach tj. ok. 70% ROD. Dział kow cy 
z nie mal 6% ROD, w któ rych od by ły się ze bra nia, zde cy -
do wa li się na sa mo dziel ny byt praw ny i po wo ła nie wła -
sne go sto wa rzy sze nia. Oczy wi ście, że punk tem gra ni-
cz nym w tych spra wach jest re je stra cja sto wa rzy sze nia 
w KRS. Sto wa rzy sze niu, któ re zo sta nie za re je stro wa ne,
Zwią zek zgod nie z usta wą prze ka że pra wa do grun tu, in -
fra struk tu rę w ogro dach, a tak że środ ki fi nan so we zgro ma -
dzo ne na kon tach ROD. Zwią zek nie ro bi żad nych
utrud nień. Dba jed nak, że by ze bra nia od by wa ły się zgod -
nie z pra wem i słu ży ły de mo kra cji. W więk szo ści przy pad -
ków tak jest. Zda rza ją się jed nak ze bra nia w ogro dach, 
w któ rych ob ser wu je my ma ni pu lo wa nie pra wem i ludź mi
z na ru sze niem usta wy w in te re sie nie wiel kich gru pek, któ -
re w ten spo sób chcą prze jąć w ogro dzie wła dzę i ma ją tek.
Ta kim dzia ła niom Zwią zek mó wi sta now cze NIE. Ro bi to
w in te re sie dział kow ców. Na szczę ście są to przy pad ki nie -
licz ne. Zwią zek w usta wo wym ter mi nie prze pro wa dzi we
wszyst kich ogro dach dział ko wych ze bra nia usta wo we.
Zwią zek już dzi siaj otwie ra się na współ pra cę ze wszyst -
ki mi no wy mi sto wa rzy sze nia mi, gdyż bę dzie to z po żyt -
kiem dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Zwią zek roz wi ja i do sko na li swo ją dzia łal ność me dial -
ną. Słu żą te mu wła sne wy daw nic twa. Na szcze gól ne pod -
kre śle nie za słu gu je mie sięcz nik „dział ko wiec”, Biu le tyn
In for ma cyj ny, In for ma tor Dział kow ca, ale rów nież ostat -

nie na sze ini cja ty wy, a zwłasz cza „Zie lo na Rzecz po spo li -
ta”, bro szu ry, plan sze te ma tycz ne i ulot ki, któ ry mi do cie -
ra my do sze ro kie go gro na dział kow ców. Szcze gól nie
waż na jest na sza obec ność w in ter ne cie, stro na in ter ne to -
wa  Kra jo wej Ra dy, stro ny in ter ne to we okrę go wych za -
rzą dów, oko ło 150 ogro dów dział ko wych. To jest szyb ki
spo sób ko mu ni ko wa nia się z dział kow ca mi i spo łe czeń -
stwem. Tę dzia łal ność na le ży kon ty nu ować i do sko na lić,
ale rów nież na le ży szu kać no wych form pro mo wa nia ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go i pro pa go wa nia do rob ku
Związ ku, ogro dów i dział kow ców. Po win ny te mu słu żyć
kon fe ren cje pra so we Związ ku oraz co dzien na współ pra ca
z me dia mi. Rów nież w tym za kre sie ob ser wu je my du ży
po stęp. Z me dia mi współ pra cu ją Kra jo wa Ra da, okrę gi,
ale rów nież ROD. Moż li we, że ta współ pra ca ogro dów
jest naj sym pa tycz niej sza, bo spro wa dza się do kon kret -
nych osią gnięć w kon kret nej spo łecz no ści. Ogro dy dział -
ko we, ich do ro bek, zna cze nie pra cy dział kow ców dla
swo ich ro dzin, ale rów nież dla spo łe czeń stwa, za słu gu ją
na sza cu nek i władz i spo łe czeń stwa. Moż na to osią gnąć
pro mu jąc i po ka zu jąc ten do ro bek. I to bę dzie my ro bić. 

Sza now ni Dział kow cy!
Pre zen tu jąc pro jekt no we go sta tu tu, ale rów nież pro -

ble my, któ re dzi siaj są przed mio tem na szej pra cy i wal -
ki, a tak że naj waż niej sze za da nia, któ re chce my kon ty-
nu ować w na stęp nym ro ku. Chcę z du żą sa tys fak cją
stwier dzić, że śro do wi sko dział kow ców jest zin te gro wa -
ne. Dział kow cy są świa do mi swo ich praw i obo wiąz ków. 

Dział kow cy dzi siaj mó wią NIE wszyst kim tym, któ -
rzy od 25 lat pró bu ją ich po róż nić i prze jąć te re ny ogro -
dów dział ko wych. Mó wią NIE, tym wszyst kim, dla
któ rych nie li czą się lu dzie, a li czą się grun ty, a wła ści -
wie pie nią dze. Na szym za da niem jest spro stać za ufa niu,
ja kim dział kow cy ob da rzy li Zwią zek, je go struk tu ry 
i dzia ła czy. Je stem ab so lut nie pew ny, bio rąc pod uwa gę
do tych cza so we do świad cze nia ostat nich kil ku lat, że
spro sta my tym wszyst kim za da niom, a bar dzo po moc -
ny mi w ich re ali za cji bę dą no wa usta wa i no wy sta tut. 

Sza now ni De le ga ci, Sza now ni Go ście!
Roz po czy na my no wą erę w ru chu ogrod nic twa dział -

ko we go w Pol sce. Je stem rów nież prze ko na ny, że wszy -
scy ra zem pra co wa li śmy do brze i ofiar nie, aby spro stać
no wym cza som. Ruch ogrod nic twa dział ko we go po wi -
nien ist nieć, roz wi jać się z po żyt kiem dla dział kow ców,
spo łe czeń stwa miast i sa mych miast. Po wi nien zy ski wać
no wych przy ja ciół i po wi nien być do brze ro zu mia ny
przez sa mo rzą dy i wła dze pań stwo we, od któ rych ocze -
ku je my po mo cy, po par cia i zro zu mie nia. 

Bądź my ra zem! Bądź my so li dar ni! Ko rzy staj my z wie -
ko wej mą dro ści dział kow ców w Pol sce, wte dy speł ni my
ocze ki wa nia wszyst kich, któ rym ogro dy dział ko we są
po trzeb ne i dro gie. 
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Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD, na
pod sta wie pro to ko łu Ko mi sji Man da to wej stwier dza, że
w Zjeź dzie uczest ni czy 147 de le ga tów na 150 wy bra -
nych pod czas przed zjaz do wych kon fe ren cji okrę go wych. 

Zgod nie z § 54 ust. 4 oraz § 185 sta tu tu PZD, Zjazd mo -
że po dej mo wać uchwa ły i uchwa lić sta tu tu PZD, po nie waż
bie rze w nim udział po nad po ło wa de le ga tów wy bra nych
na przed zjaz do wych kon fe ren cjach okrę go wych.

UCHWAŁA  Nr 3
Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.

w spra wie stwier dze nia pra wo moc no ści ob rad Nad zwy czaj ne go 
XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

Wystàpienia wygłoszone podczas Zjadu

Jo an na Mi ko łaj czyk, OZ w Zie lo nej Gó rze

Sza now ni Pań stwo!
Z du żą nie cier pli wo ścią śro do wi sko dział kow ców

ocze ki wa ło na dzi siej szy zjazd. I to nie dla te go, że jest 
on nad zwy czaj ny, bo wła ści wie od dłu gie go cza su wła -
ści wie wszyst ko, co ro bi my jest nad zwy czaj ne. To sło -
wo uzy ska ło w cią gu ostat nich mie się cy szcze gól ne zna -
cze nie. 

Nad zwy czaj ne by ły wy da rze nia wy wo ła ne orze cze -
niem Try bu na łu, nad zwy czaj ne – zma ga nia o usta wę 
z ma ni fe sta cją w War sza wie włącz nie, nad zwy czaj ne są
– ze bra nia wszyst kich dział kow ców, któ re jesz cze trwa -
ją.  Wszyst ko to nad zwy czaj ne, bo znacz nie wy kra cza
po nad stan dar do we obo wiąz ki za rzą dów ogro dów dział -
ko wych, dział kow ców, okrę go wych za rzą dów i wresz -
cie Kra jo wej Ra dy.

Dzi siej szy dzień wy da je się być zwień cze niem tych
nad zwy czaj no ści. 

I do brze, bo by ła by po ra za jąć się wresz cie zwy czaj ny -
mi spra wa mi – upra wą dzia łek oraz roz wo jem i uno wo -
cze śnia niem ogro dów dział ko wych. Tak jed nak się sta ło,
że te zwy czaj ne spra wy po trze bu ją nad zwy czaj ne go
wspar cia – no we go sta tu tu. 

Wpraw dzie po słu gi wa li śmy się do dziś sta tu tem tym -
cza so wym i war to tu po dzię ko wać za to, że zo stał on
przy go to wa ny szyb ko, ale sta tut tym cza so wy to jed nak
stan nie pew no ści wśród za rzą dów, ale i wśród dział kow -
ców. Tym cza sem nam po trzeb ny jest spo kój i po czu cie
sta bi li za cji.

Wła śnie z  te go po wo du dzi siej szy zjazd jest wy da rze -
niem bar dzo ocze ki wa nym. Po twier dza ją to sta wia ne 
w ogro dach licz ne py ta nia o za pi sy no we go sta tu tu i ter -
min wpro wa dze nia go w ży cie.  I za rzą dy i dział kow cy
chcą po czuć się pew nie.  Chcą mieć okre ślo ne wy raź ne
za sa dy dzia ła nia. Do brze się więc sta ło, że z uchwa le -
niem sta tu tu nie cze ka my do ostat niej chwi li.

Przy go to wa ny na dzi siej szy zjazd pro jekt jest nam zna -
ny. W okrę gu zie lo no gór skim był on sze ro ko przed sta -
wia ny i kon sul to wa ny pod czas na rad ak ty wu okrę go-
we go, na spo tka niach re jo no wych z udzia łem za rzą dów
ogro dów i ko mi sji,  pod czas uro czy sto ści dział ko wych,
ja kie od by wa ły się z oka zji Dnia Dział kow ca. 

Do za po zna nia z je go tre ścią wy ko rzy sta li śmy rów nież
usta wo we ze bra nia  wszyst kich dział kow ców. 

Jest oczy wi ste, że kie dy po wsta je no wy do ku ment, ro -

War sza wa, dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.

Se kre tarz Zjaz du 
/-/  Bar ba ra Ko rol czuk

Prze wod ni czą cy Zjaz du
1. /-/ Ta de usz Ja rzę bak
2. /-/ Iza be la Oże gal ska
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dzi wie le ocze ki wań, wy wo łu je uwa gi a tak że chęć za -
spo ko je nia wła snych, cza sem jed nost ko wych po trzeb.
Do brze się jed nak sta ło, że zwy cię żył roz są dek i oczy wi -
sta praw da, że wszel kie ocze ki wa nia mu szą się mie ścić
w ra mach obo wią zu ją cych prze pi sów, a sta tut nie mo że
być speł nie niem swo iste go kon cer tu ży czeń, gdyż jest
do ku men tem dla wszyst kich ogro dów, a nie tyl ko dla ich
czę ści. 

Czy sta tut roz wią zu je wszyst kie spra wy i za do wo li
wszyst kich – z pew no ścią NIE - bo nie jest to moż li we.
Uzna je my jed nak, że jest to sta tut opty mal ny, bo na le ży -
cie dba o in te re sy dział kow ców i Związ ku. 

Zo sta łam zo bo wią za na do po in for mo wa nia, że de le ga -
cja zie lo no gór ska bę dzie gło so wać za je go przy ję ciem. 

Zo sta łam rów nież zo bo wią za na, co z przy jem no ścią
czy nię, do zło że nia po dzię ko wań twór com te go do ku -
men tu – Ko mi sji Sta tu to wej, Ze spo ło wi Do rad ców oraz
wszyst kim tym, któ rzy przy czy ni li się do te go, że ma my
tu dziś nad czym ob ra do wać.  

Z sza cun kiem od no si my się do nie za prze czal ne go
wkła du, ja ki do po wsta wa nia sta tu tu wniósł pre zes
Związ ku, pan Eu ge niusz Kon drac ki i – po pro stu – dzię -
ku je my, Pa nie Pre ze sie, że Pan jest.

Ko le żan ki i Ko le dzy!
Chcia ła bym na ko niec móc po wie dzieć tak: oto ko niec

nad zwy czaj no ści w na szej pra cy. Dziś – mam na dzie ję 
– uchwa li my sta tut. Po ra wziąć się do te go, co cze ka nas 
w przy szłym ro ku – do so lid ne go przy go to wa nia kam pa -
nii spra woz daw czo – wy bor czej. To prze cież za de cy du -
je o  naj bliż szej przy szło ści ogro dów i to jest dla nas
naj waż niej sze. 

Tym cza sem ostat nie wy da rze nia znów zmu sza ją nas
do zaj mo wa nia się spra wa mi nad zwy czaj ny mi: 
➢ oto w ogro dach po win ni śmy sta wiać al tan ki na wzór

świą tyń du ma nia zna nych z okre su sen ty men ta li -
zmu, a na rzę dzia znów chy ba prze cho wy wać 
w drew nia nych skrzy niach?

➢ po ra też zro zu mieć na resz cie, że in te re sy garst ki
ura żo nych oby wa te li to coś wię cej, niż in te res mi lio -
na, a o ist nie niu sa mo dziel nej or ga ni za cji po wi nien
de cy do wać Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Czy to jesz cze
de mo kra cja? 

I czy to nie jest – pro szę Pań stwa – nad zwy czaj ne? 
Że by jed nak zre ali zo wać na sze za mie rze nia i obro nić

się przed ata ka mi po trze ba nam jed no ści i kon se kwen cji.

Zyg munt Kac przak, OZ Ma zo wiec ki

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Sza now ni De le ga ci Zjaz du!
Za na mi nie zwy kle pra co wi te mie sią ce. Swo ją ener gię

mu sie li śmy dzie lić po mię dzy pra cę na na szych pięk nych
dział kach, a dzia ła nia w obro nie na szych al tan i ogro -
dów. Choć wy da wa ło się, że po suk ce sie, ja kim oka za ło
się przy ję cie przez pol ski par la ment nie mal że jed no gło -
śnie na szej oby wa tel skiej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, spo łecz ność dział ko wa w koń cu od pocz -
nie, to nie ste ty tak się nie sta ło. Nie ste ty grun ty, któ re są
w po sia da niu dział kow ców są zbyt cen ne, by pew ne gru -
py in te re su tak ła two z nich zre zy gno wa ły. Ma my świa -
do mość te go, jak wie lu oso bom wciąż za le ży na
po zy ska niu na szych grun tów i ja ką ma ją one war tość fi -
nan so wą. I tak oto za miast pie lić grząd ki w ogro dach,
ko lej ny rok zma ga my się z nie usta ją cy mi ata ka mi na nas
i na sze ogro dy. 

In sty tu cje pań stwo we, któ re zo sta ły po wo ła ne na mo -
cy kon sty tu cji RP, jak są dy, pro ku ra tu ra, czy Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich pod wa ża ją kom pe ten cje Sej mu -
naj wyż sze go or ga nu Pań stwa, któ ry usta na wia ak ty
praw ne w for mie usta wy. I tak oto sko ro nie uda ło się
Pre ze so wi Są du Naj wyż sze go i Try bu na ło wi Kon sty tu -
cyj ne go po grą żyć dział kow ców, to w tym ro ku pró bu je
te go do ko nać Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny i Rzecz nik

Praw Oby wa tel skich w oso bie Pa ni prof. Ire ny Li po wicz.
Tym ra zem po lem do ata ku sta ła się nie tyl ko no wa usta -
wa i nie słusz ne oskar że nia o jej nie kon sty tu cyj ność, ale
też na sze al tan ki. 

Te dzia ła nia udo wad nia ją jed no, że sa mi – bez ist nie -
nia ogól no pol skie go sto wa rzy sze nia PZD, nie je ste śmy
w sta nie bro nić się przed tak zma so wa nym ata kiem ze
wszech stron. Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni -
za cją sku pia ją cą po nad mi lion dział kow ców, jest obroń -
cą  i osta ją swo ich człon ków, cze go dał wy raz m.in. 
w okre sie le gi sla cyj nym ak tu al nie obo wią zu ją cej usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta wy, któ rej
kształt jest wiel kim kom pro mi sem par tii po li tycz nych i
róż nych śro do wisk. W usta wie z 13 grud nia 2013 ro ku,
któ rą dział kow cy wy wal czy li w wiel kim tru dzie i po -
świę ce niu, za war te są fun da men tal ne za sa dy i pra wa za -
pew nia ją ce trwa ły roz wój ogrod nic twa dział ko we go,
sa mo dziel ność i nie za leż ność Związ ku oraz za bez pie -
czo ne są w peł ni in te re sy Pań stwa i ca łej rze szy dział -
kow ców i ich ro dzin. Jed no cze śnie po sta no wie nia
usta wy re ali zu ją w peł ni wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go z 11 lip ca 2012 ro ku, a przede wszyst kim za pew -
nia ją plu ra lizm w ogro dach i wol ność zrze sza nia się
dział kow ców w sto wa rzy sze nia. Ta ka re gu la cja praw na
nie stoi w sprzecz no ści z kon sty tu cyj ną za sa dą wol no ści



17

zrze sza nia się. Za rzu ty kie ro wa ne przez Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich nie ma ją więc żad nej me ry to rycz nej
prze słan ki. Sy tu acja cią głe go za gro że nia, w ja kim ży ją
dział kow cy, utwier dza nas w prze ko na niu, że tyl ko sil na
or ga ni za cja jest w sta nie sku tecz nie bro nić na szych praw
i jest gwa ran tem dal sze go ist nie nia ogro dów dział ko -
wych. Nie dzi wi więc ni ko go, że nie mal że wszyst kie
ogro dy, któ re na mo cy usta wy zo sta ły zo bo wią za ne do
or ga ni zo wa nia wal nych ze brać i po dej mo wa nia de cy zji
w spra wie przy na leż no ści do Związ ku, po dej mu ją de cy -
zję o po zo sta niu w struk tu rach PZD. To co od wie lu lat
dzie ję się wo kół ogro dów dział ko wych ja sno wska zu je
nam dro gę dzia ła nia. Tyl ko ra zem mo że my się obro nić.

Od kil ku mie się cy dział ko wy zwra ca ją się z ty sią ca mi
li stów do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich py ta jąc o przy -
czy ny jej wy stą pie nia prze ciw ko oby wa te lom -dział kow -
com. Wszak Rzecz nik Praw Oby wa tel skich po wi nien
bro nić, a nie ata ko wać dział kow ców i usta wę, któ ra chro -
ni i za bez pie cza ich pra wa. To ku rio zum to tyl ko jed no 
z wie lu, któ re zo sta je po mi nię te wy mow nym mil cze niem
Pa ni Rzecz nik. Na sze ape le, li sty, proś by – wszyst ko jak
gro chem o ścia nę, bez naj mniej sze go od ze wu. Jak by nas
nie by ło. Jak by śmy nie ist nie li. Czy tak po wi nien po stę -
po wać Rzecz nik Praw Oby wa tel skich? Czy obo wiąz -
kiem Rzecz ni ka nie jest za pew nie nie oby wa te lom
ochro ny praw nej? Po wo ły wa nie się na wy stą pie nia nie -
za re je stro wa nych sto wa rzy szeń jest nie na miej scu 
i umniej sza po wa gę urzę du pań stwo we go, tym bar dziej,
że nie bra ne są pod uwa gę na sze wy stą pie nia tj. dział -
kow ców zrze szo nych w Sto wa rzy sze niu Ogro do wym
PZD. Tam te sto wa rzy sze nia, nie ma jąc nic wspól ne go 
z ogrod nic twem dział ko wym, pod wa ża ją kon sty tu cyj -
ność za pi sów przej ścio wych usta wy o ROD,  dą żąc je dy -
nie do li kwi da cji PZD chcą osią gnąć swo je par ty ku lar ne
in te re sy. Jak to moż li we, że ża den z ww. urzę dów nie
spraw dził wia ry god no ści tych tzw. „sto wa rzy szeń”, czy
w ogó le one ist nie ją i ko go re pre zen tu ją? To kpi na z nas
praw dzi wych dział kow ców, któ rzy nie ła mią pra wa.
Prof. Li po wicz swo im dzia ła niem pró bu je znisz czyć to,
co bu do wa li śmy przez ca ły ze szły rok. Na szą przy szłość,
na sze bez pie czeń stwo. Czy ta ki los dział kow ców, że ma -
ją żyć w nie usta ją cym stra chu o swo je dział ki?

Z ko lei in ny na czel ny or gan, ja kim jest Na czel ny Sąd
Ad mi ni stra cyj ny do pa trzył się nie pra wi dło wo ści w al ta -
nach dział ko wych, któ re przez dzie siąt ki lat (nie któ re na
zie miach za chod nich są jesz cze po nie miec kie) nie bu -
dzi ły żad nych za strze żeń i wy ro kiem z dnia 9.01.2014
za kwe stio no wał wszyst kie 900 tys. al ta nek dział ko wych.
Dla chcą ce go nie ma nic nie moż li we go, tak ma wia ją, 
a NSA po wie dze nie to do sko na le re ali zu je. We dług wy -
ro ku ze stycz nia br. wszyst kie al tan ki po win ny być zli -
kwi do wa ne, a po dob no pra wo nie dział ka wstecz. 
W teo rii, bo w prak ty ce, przy naj mniej gdy cho dzi 
o dział kow ców, to wszyst kie chwy ty są do zwo lo ne. 

W na szych  ogro dach od dzie siąt ków lat znaj du ją się bu -
dyn ki zwa ne al ta na mi i do tej po ry do brze peł ni ły swo je
za da nia na dział ce. Wy bu do wa nie ta kiej al ta ny wy ma -
ga ło od nas wie le wy rze czeń i wy sił ku i te raz na sza pra -
ca ma pójść na mar ne, bo się oka zu je, że to nie są al ta ny.
Dla cze go do pie ro te raz Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny
opie ra jąc się na idio tycz nym za pi sie de fi ni cji al ta ny roz -
pę tu je ko lej ną woj nę o dział ki? Wszak al ta ny bu do wa ne
są od 120 lat i do tąd nie bu dzi ły ta kich za strze żeń. Mu -
si my mieć świa do mość, jak wie lu oso bom za le ży na po -
zy ska niu na szych grun tów. Po ja wia ją się róż ne wy-
li cze nia, ile są one war te, bo tak na praw dę, o to przede
wszyst kim cho dzi, w tej ca łej ba ta lii, któ rą się z na mi
roz gry wa. Zma so wa ny atak ma nas znie chę cić, by śmy
sa mi spa ko wa li nasz do by tek i wy nie śli się z ogro dów.
Bez żą dań, bez roz gło su, bez pro ble mów.

I ko lej ny raz dział kow cy po ka zu ją, że w jed no ści si ła.
Nie za ko pu ją gło wy w pia sek. Bio rą spra wy we wła sne
rę ce. Efekt jest za dzi wia ją cy. Ko lej ny pro jekt oby wa tel -
ski dział kow ców i ko lej ny suk ces. Na ra zie czę ścio wy,
bo pod usta wą wspól nie ze bra li śmy po nad 700 tys. pod -
pi sów. To do pie ro pierw szy krok, a przed na mi jesz cze
wie le mie się cy cięż kiej pra cy. Ini cja ty wa zmia ny pra wa
bu dow la ne go jest jak naj bar dziej słusz na i ma my na dzie -
ję, że w nie dłu gim cza sie zo sta nie urze czy wist nio na 
w prak ty ce funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Te raz mu si my uczy nić wszyst ko, by pro jekt ten
zdo był jak naj więk sze po par cie w Sej mie. To jest nasz
cel na ko lej ne mie sią ce. Nie bę dzie ła two, bo po ja wi ły
się in for ma cje, że Plat for ma Oby wa tel ska nie chce przy -
jąć na sze go pro jek tu, ale chce przy go to wać swój wła sny.
Pro jek ty PO są dział kow com do brze zna ne. Wciąż pa -
mię ta my pro jekt po sła Hu skow skie go, któ ry zmie rzał do
ode bra nia nam wszyst kie go. Nie łudź my się, że tym ra -
zem bę dzie ina czej. 

Mu si my da lej dzia łać i bro nić na szych dzia łek i ogro -
dów. By by ło to moż li we po trze bu je my nie tyl ko no wej
usta wy, któ rą ma my, ale też sta tu tu, któ ry w spo sób płyn -
ny i spój ny unor mu je wszyst kie te za gad nie nia, któ re 
w śro do wi sku pol skich dział kow ców ma ją grun tow ne
zna cze nie. Za pre zen to wa ny pro jekt sta tu tu, przy go to wy -
wa ny przez ostat nie mie sią ce, jest do ku men tem, któ ry
jest zgod ny z obo wią zu ją cym pra wem i za pew ni pra wi -
dło we funk cjo no wa nie ca łe go sto wa rzy sze nia PZD. Ja -
sno okre ślo na zo sta ła kwe stia oso bo wo ści praw nej PZD,
czy ma jąt ku ogro do we go. Opra co wa no za sa dy uchwa -
le nia no wych opłat ogro do wych z za cho wa niem tych,
któ re funk cjo nu ją w ogro dach już od lat. Za bez pie czo no
tak że pra wa i da no moż li wość dal szej pra cy na rzecz sto -
wa rzy sze nia i ROD wszyst kim tym, któ rzy nie ma jąc in -
dy wi du al nej dział ki ogro do wej w struk tu rach PZD, ma ją
jed nak wo lę po mo cy i pra cy na rzecz za rów no tej or ga -
ni za cji, jak i po szcze gól nych ogro dów. Ma my peł ną
świa do mość, jak trud nym by ło po go dze nie nie któ rych
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za pi sów usta wo wych z co dzien ną dzia łal no ścią w ogro -
dach i prze ło że nia tej ma te rii na płasz czy znę sta tu to wą.
Bio rąc pod uwa gę po wyż sze na le ży z uzna niem od nieść
się do przed ło żo ne go pro jek tu sta tu tu i uznać, iż speł nia
on ocze ki wa nia ca łe go śro do wi ska dział ko we go i ROD.
Sta tut ten, nie do ko nu jąc ra dy kal nych zmian, wpro wa -
dza ca łe śro do wi sko w no wą rze czy wi stość praw ną. 

Dla te go chciał bym ser decz nie po dzię ko wać wszyst -
kim tym, któ rzy po przez swo ją pra cę przy czy ni li się do
tre ści obec ne go pro jek tu sta tu tu. To ko lej ny do wód na
to, iż zjed no cze ni w Pol skim Związ ku Dział kow ców mo -
że my czuć się bez piecz nie, bo speł nia po kła da ne w nim
ocze ki wa nia i dba o do bro dział kow ców i wszyst kich
ogro dów dział ko wych.

Ro man Świst, OZ Su dec ki

Sza now ni  De le ga ci
Sza now ni Za pro sze ni Go ście
Dzi siej szy Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga -

tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest szcze gól nym
wy da rze niem, po nie waż jest fi nal ną czę ścią trud ne go 
i zło żo ne go pro ce su two rze nia we wnętrz ne go pra wa na -
sze go Związ ku, tj. sta tu tu. 

Dzi siej szy Zjazd po wi nien uchwa lić sta tut, któ ry ma
sta no wić  pod sta wę dzia ła nia i funk cjo no wa nia Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w no wych uwa run ko wa niach,
któ rych gra ni ce wy zna cza ją dwie usta wy: no wa usta wa
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i usta wa – Pra wo 
o sto wa rzy sze niach, bo wiem usta wa o ROD nada ła Pol -
skie mu Związ ko wi Dział kow ców sta tus sto wa rzy sze nia
ogro do we go.                   

Sta tut, to in ny mi sło wy kon sty tu cja sto wa rzy sze nia,
wy zna cza ją ca gra ni ce dzia ła nia i sta no wią ca ba zę, na
któ rej sto wa rzy sze nie opie ra swo ją dzia łal ność. Wszel kie
dzia ła nia, pro wa dzo ne przez sto wa rzy sze nie ogro do we
Pol ski Zwią zek Dział kow ców   mu szą być zgod ne ze sta -
tu tem, mu szą z nie go wy ni kać i nie mo gą mu za prze czać.
Sta tut to klucz do spraw ne go  i zgod ne go z pra wem funk -
cjo no wa nia każ de go sto wa rzy sze nia. Sta tut  mu si przede
wszyst kim in for mo wać o ustro ju, ce lach i za da niach sto -
wa rzy sze nia, a więc od po wia dać na py ta nia:

− czym jest nasz Zwią zek i ja kie są ce le je go dzia ła -
nia,                                                  

− kto mo że być człon kiem PZD i ja kie są pra wa i obo -
wiąz ki człon ków,

− ja ka jest struk tu ra or ga ni za cyj na, za sa dy wy bo ru
oraz kom pe ten cje or ga nów w ra mach tej struk tu ry,

− skąd po cho dzi ma ją tek sto wa rzy sze nia.
Czy pro jekt sta tu tu PZD zło żo ny przez Kra jo wą Ra dę

PZD dzi siej sze mu Nad zwy czaj ne mu Zjaz do wi z wnio -
skiem o je go uchwa le nie od po wia da nam na te  py ta nia?
Po kil ku mie sięcz nych kon sul ta cjach prze pro wa dzo nych
z dział kow ca mi we wszyst kich ro dzin nych ogro dach
dział ko wych i nie rzad ko przy roz ma itych sprzecz nych
ze so bą po stu la tach zgła sza nych pod czas prac nad tym
sta tu tem, mo że my dzi siaj stwier dzić, że pro jekt w wer -

sji przed ło żo nej do uchwa le nia przez Nad zwy czaj ny XI
Zjazd jest do ku men tem, któ ry zo stał opra co wa ny z na le -
ży tą sta ran no ścią,  od po wia da wszyst kim  wy mo gom
usta wo wym  i za sa dom two rze nia sta tu tu.

W imie niu de le ga tów z Okrę gu Su dec kie go re ko men -
du ję ten pro jekt do uchwa le nia przez dzi siej szy Nad zwy -
czaj ny Zjazd ja ko no wy sta tut PZD. 

Sza now ni De le ga ci!
Uchwa le nie no we go sta tu tu bę dzie  wy ko na niem po -

sta no wień usta wy o  ROD za war tym w art. 68.  Mo gli -
by śmy po wie dzieć, że ocze ku je my je dy nie na je go wpis
w Kra jo wym Re je strze Są do wym i Pol ski Zwią zek
Dział kow ców mo że spo koj nie re ali zo wać usta wo we 
i sta tu to we za da nia.

Nie ste ty, spo ko ju nie ma my i dla te go dzi siej szy Zjazd
od by wa my w at mos fe rze tro ski o przy szłość na szych
ogro dów, na sze go Związ ku i na szych praw ja ko dział -
kow ców. 

No wa usta wa o ROD obo wią zu je za le d wie od 10 mie -
się cy. Za wie ra ona wie le zu peł nie  no wych za dań, szcze -
gól nie dla za rzą dów ogro dów dział ko wych, dla te go 
w pro ce sie wdra ża nia jej  w ży cie za an ga żo wa ne są
wszyst kie struk tu ry na sze go Związ ku. Dba my aby nie
uchy bić żad ne mu prze pi so wi obo wią zu ją cych nas ustaw. 

W tych pra cach od po cząt ku przy cho dzi nam cią gle
od pie rać ata ki na  no wą usta wę, na  Pol ski Zwią zek
Dział kow ców

Naj pierw mu sie li śmy upo rać się ze Związ kiem Miast
Pol skich, któ ry wnio sko wał do Pre zy den ta RP o skie ro -
wa nie no wo uchwa lo nej usta wy o ROD do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. 

Na stęp nie, za wi sła nad na mi groź ba roz biór ki al tan 
w na szych ogro dach, wy ni ka ją cej z ku rio zal ne go wy ro -
ku Na czel ne go Są du  Ad mi ni stra cyj ne go. Przez 6 mie się -
cy od da ty wy da nia wy ro ku nikt z upraw nio nych
or ga nów pu blicz nych nie po my ślał o obro nie dział kow -
ców przed na ka za mi roz biór ki al tan i nie pod jął ini cja ty -
wy usta wo daw czej w ce lu zde fi nio wa nia po ję cia al ta ny
w Pra wie bu dow la nym. Wzię li śmy spra wę w swo je rę -
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ce i zło ży li śmy w Sej mie RP oby wa tel ski pro jekt usta wy
o zmia nie usta wy Pra wo bu dow la ne oraz nie któ rych in -
nych ustaw.

Przez  bli sko 25 lat wzma ga my się z co raz to po na wia -
ny mi ata ka mi  wła dzy pu blicz nej, któ ra pod po zo rem
nie kon sty tu cyj no ści prze pi sów na szej usta wy dą ży do
zmar gi na li zo wa nia ro li Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, a wręcz je go li kwi da cji  i roz bi cia na szej jed no ści.
Nie ma my złu dzeń - wal ka wła dzy o grun ty ogro dów
dział ko wych trwa na dal. Zmie nia ją się tyl ko jej for my
szcze gó ły i na rzę dzia. 

Czym że bo wiem jest ini cja ty wa Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich pod ję ta  w czerw cu bie żą ce go ro ku, kie dy to
Rzecz nik swo je za rzu ty o nie kon sty tu cyj no ści prze pi sów
usta wy o ROD skie ro wa ła do ów cze snej Mi ni ster In fra -
struk tu ry i Roz wo ju? 

Ta ini cja ty wa – to ciąg dal szy wal ki o  swo bod ne dys -
po no wa nie grun ta mi ogro dów dział ko wych przez ich
wła ści cie li, w więk szo ści przez gmi ny.

Po nie waż za rzu tów Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich są
nam wszyst kim do brze zna ne, zwró cę je dy nie uwa gę na
za ist nia łą ab sur dal ność sy tu acji. Po le ga ona na tym, że
Pa ni Rzecz nik zda je się nie pa mię tać te go frag men tu art.
1 usta wy o RPO, któ ry mó wi o za sa dzie rów ne go trak to -
wa nia  i o in nym za pi sie mó wią cym o wraż li wo ści spo -

łecz nej. Za tem dla cze go  w cza sie trud nych i żmud nych
prac nad usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
nie in te re so wa ła się tym, co w niej za pi sa no i ja kie by ły
opi nie kon sty tu cjo na li stów? Moż na za tem przy jąć, że nie
wi dzia ła pro ble mu. Dla cze go te raz po dzie la po glą dy 
i opi nie dwóch wro gich nam  sto wa rzy szeń,  w tym jed -
ne go  – wręcz nie le gal ne go ? Czym Pa ni Rzecz nik kie ro -
wa ła się for mu łu jąc zwy kłą nie praw dę i zdra dza jąc swą
nie wie dzę w te ma tach przez nią po ru szo nych? Dla cze go
wresz cie  nie wy stą pi ła w spra wie swo ich wąt pli wo ści
do Kra jo wej Ra dy PZD? Czy Pa ni Rzecz nik nie uchy bi -
ła obo wiąz kom jed ne go   z naj wyż szych urzę dów w pań -
stwie? Tak, z pew no ścią uchy bi ła, po nie waż  mil czy 
w tej spra wie nie od po wia da jąc dział kow com na ich licz -
ne wy stą pie nia,  a to wy mow ne mil cze nie po twier dza
mo ją te zę.

Na za koń cze nie sta wiam py ta nie - dla cze go wy stą pie -
nie Pa ni Rzecz nik Praw Oby wa tel skich wpi su je się do
trwa ją cej od  25 lat na gon ki na nasz Zwią zek i je go dzia -
łal ność, któ ra jest przy kła dem zna ko mi te go bu do wa nia
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go? 

My ślę, że dzi siej szy Nad zwy czaj ny Zjazd De le ga tów,
ja ko naj wyż szy or gan Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
wy ra zi swo je sta no wi sko w tej spra wie.

Bar ba ra Ko kot, OZ w Byd gosz czy

Sza now ni De le ga ci!
Dzi siej szy XI Zjazd Kra jo wy Pol skie go Związ ku

Dział kow ców, tym ra zem już pod szyl dem Sto wa rzy sze -
nia PZD, jest bar dzo waż nym wy da rze niem dla ca łe go
śro do wi ska dział kow ców, a za ra zem ko lej nym kro kiem
w bu do wie pra wa związ ko we go. 

Wie le wspól nie prze szli śmy, bo też wie le się dzia ło 
w hi sto rii na szej wal ki w obro nie praw dział kow ców. Nie
bę dę wy mie niać i po wta rzać ko lej nych dzia łań oraz prób
po dej mo wa nych dla zdła wie nia ru chu ogro do we go,
głów nie w ce lu prze ję cia dziś atrak cyj nych grun tów, zaj -
mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we. 

My - zgro ma dze ni na tej sa li, do brze o tym wie my.
Nie ste ty na dal wciąż mu si my to czyć ko lej ne ba ta lie w
obro nie no wej usta wy oraz w obro nie na szych al tan
ogro do wych. 

Na szą si łą jest jed ność ca łe go śro do wi ska, któ ra 
– w co wie rzę – i tym ra zem za trium fu je.

Dzię ki tej jed no ści i dzię ki wspól ne mu wy sił ko wi ma -
my no wą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a w
dniu dzi siej szym sa mi po dej mie my de cy zję o no wym Sta -
tu cie Sto wa rzy sze nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Ma jąc ta ki oręż w rę ku, z no wy mi si ła mi i z peł nym
za an ga żo wa niem re ali zo wać mo że my na sze naj bar dziej

ak tu al ne w obec nym cza sie za da nie, ja kim jest wdra ża -
nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Prze -
bieg od by wa ją cych się ze brań usta wo wych w ogro dach
re gio nu byd go skie go po zwa la na po zy tyw ną oce nę, da -
ją cą po czu cie za ufa nia dla ogól no pol skiej or ga ni za cji
dział kow ców. Na szym za da niem jest utrzy ma nie sta nu
po sia da nia przy na leż no ści związ ko wej. Bar dzo waż nym
za da niem, bar dzo czę sto ak cen to wa nym pod czas spo tkań
z dział kow ca mi jest po trze ba do pro wa dze nia do ure gu -
lo wań sta nów praw nych ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i to czy ni my sku tecz nie.

Wsłu chi wa nie się w głos na szych człon ków mu si być
dziś nor mą dla wszyst kich spra wu ją cych funk cje w ogro -
dach i w or ga nach po nad ogro do wych. 

W przy szłym ro ku cze ka ją nas wy bo ry na wszyst kich
szcze blach struk tur ogro do wych. Bę dzie to trud ny okres
dla ca łe go Związ ku. Po raz pierw szy w jed nym ro ku wy -
bo ry obej mą wła śnie wszyst kie szcze ble PZD. Obec na,
bar dzo trud na upły wa ją ca ka den cja, szcze gól nie na
szcze blu pod sta wo wym tj. w ROD wy czer pa ła si ły czę -
ści na szych od da nych dzia ła czy. Trze ba bę dzie zna leźć
ich na stęp ców. 

Ma my w ogro dach co raz wię cej lu dzi mło dych, któ rzy
nie za wsze iden ty fi ku ją się ze spe cy fi ką funk cjo no wa -



20

nia ogro dów. Trze ba ich czę sto uczyć, prze ko ny wać do
idei wspól ne go dzia ła nia, współ de cy do wa nia o spra wach
waż nych nie tyl ko dla po je dyn cze go użyt kow ni ka dział -
ki, ale dla do bra ca łej spo łecz no ści ogro do wej. Wy bo ry
tym ra zem bę dą bar dziej od po wie dzial ne, bo od bę dą się
w świa do mo ści wy ni ka ją cej już z po sta no wień no wej
usta wy, a tak że na wa run kach no we go sta tu tu i re gu la mi -
nu ogro do we go.

No we wła dze ogro do we oraz no we or ga ny po nad
ogro do we sta ną przed bar dzo waż ny mi za da nia mi mo -
der ni za cji ca łej in fra struk tu ry ogro dów dział ko wych.
Dziś co raz trud niej nam o środ ki na re ali za cję re mon tów
i in we sty cji in fra struk tu ry ogro do wej. Od na szych przed -
sta wi cie li w Kra jo wej Ra dzie i w okrę go wych za rzą dach
pre ze si za rzą dów ROD ocze ki wać bę dą in for ma cji w za -
kre sie moż li wo ści do stę pu do po zy ska nia środ ków na te

ce le mię dzy in ny mi w sa mo rzą dach i ze środ ków unij -
nych.

Pa nie i Pa no wie De le ga ci !
Kon sul ta cje i dys ku sja przed zjaz do wa pro wa dzo na nad

za ło że nia mi do pro jek tu no we go Sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców by ła bar dzo twór cza. W okre sie
prac pro wa dzo nych przez Ko mi sję Sta tu to wą pa dło wie -
le pro po zy cji cie ka wych roz wią zań. Efek tem jest przed -
sta wio ny uczest ni kom Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD pro jekt no we go do ku men tu.

W imie niu dział kow ców okrę gu byd go skie go pra gnę
prze ka zać, że roz wią za nia za war te w pro jek cie na le ży
uznać za w peł ni sa tys fak cjo nu ją ce człon ków na szej or -
ga ni za cji. Dla te go gło so wać bę dzie my za przy ję ciem
pro jek tu.

Jó zef Ro ma now ski, OZ w Szcze ci nie

Sza now ni Pań stwo!
Chciał bym po dzię ko wać bar dzo ser decz nie Ko mi sji

Sta tu to wej pod wspa nia łym prze wod nic twem, któ rej
efek ty pra cy dzi siaj są nam przed sta wia ne. Ma my dziś
sta tut, któ ry nie jest do sko na ły, ale jest to współ cze sny
akt praw ny obej mu ją cy wszyst kie sy tu acje, któ re mo że -
my na dzi siaj prze wi dzieć. Okręg Szcze ciń ski po pie ra
przed sta wia ny dziś pro jekt sta tu tu PZD i bę dzie gło so wał
za je go przy ję ciem. 

Ko lej ny wą tek chciał bym roz po cząć tak:
„Tu na ogro dach wśród zie le ni 
Spo koj nym ryt mem pły nie so bie czas
Ile war to ści tu się ce ni
Tu taj po go dę du cha masz”

Ba da nia prze pro wa dzo ne w Wiel kiej Bry ta nii po twier -
dzi ły, że prze by wa nie wśród zie le ni wpły wa na zdro wie.
To zna czy, że nie ma stre su, nie ma de pre sji, mniej zu ży -
wa się le ków. Lu dzie, któ rzy są ak tyw ni i prze by wa ją
wśród zie le ni ma ją szan sę żyć 3 do 5 lat dłu żej. Idzie my

więc w do brym kie run ku. 
Sy tu acja w Pol sce wy glą da tak, że dzi siaj ma my 7 mln

oby wa te li po wy żej 60 ro ku ży cia, co sta no wi 18% po -
pu la cji. W Szcze ci nie na 408 tys. miesz kań ców, ma my
96 tys. 60-lat ków,  15 757  80-lat ków. Człon ko wie ro -
dzin dział kow ców już dziś ko rzy sta ją z pro fi lak ty ki 
w ogro dach. Ma my otwo rzyć ogro dy. Przy wy bo rach no -
wych władz musimy za cząć wal czyć o środ ki. Te ma tem
spo tka nia Mi ni stra Pra cy z Mi ni strem Zdro wia, któ re od -
by ło się we wrze śniu, by ła sy tu acja se nio rów w Pol sce.
My ślę, że w tej kwe stii po win ni śmy ra czej użyć sfor mu -
ło wa nia: se nio rze ra tuj się sam. Po trzeb na bę dzie z na -
szej stro ny in no wa cja, in we sty cja i in te gra cja. Je śli te 
3 ele men ty po łą czy my i za dzia ła my wspól nie z no wy mi
wła dza mi, to moż na bę dzie wes przeć fun du sza mi eu ro -
pej ski mi. War to spró bo wać. 

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,  w dniu szcze gól nie waż -
nym dla PZD z ra cji przy ję cia sta tu tu PZD, pra gnie my
zło żyć ser decz ne po dzię ko wa nia i gra tu la cje z osią gnię -
te go suk ce su.

Ma rian Osta szew ski, OZ w Pi le

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Sza now ni Prze wod ni czą cy Zjaz du!
Sza now ni De le ga ci!
Dzi siej szy XI Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga -

tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców  zo stał zwo ła ny,
aby uchwa lić no wy sta tut – sta tut sto wa rzy sze nia ogro -

do we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Obo wią zek
ten zo stał okre ślo ny w no wej usta wie o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, przy ję tej przez Sejm Rzecz po spo li -
tej Pol skiej w dniu 13 grud nia 2013 r.

Wy peł nia jąc ten obo wią zek – Zwią zek wy ko nał 
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w krót kim cza sie ogrom ną pra cę przy go to wu jąc pro jekt
no we go sta tu tu, któ ry bę dzie słu żył nie tyl ko dzi siej szym
dział kow com, lecz tak że przy szłym po ko le niom!

W oce nie de le ga tów okrę gu pil skie go, pro jekt sta tu tu
opra co wa ny zo stał zgod nie z no wą usta wą o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, Kon sty tu cją Rzecz po spo li tej
Pol skiej, usta wą Pra wo o sto wa rzy sze niach oraz in ny mi
prze pi sa mi pra wa obo wią zu ją cy mi w Pol sce. Za war te w
nim pra wa i obo wiąz ki człon ków PZD, struk tur i or ga -
nów oraz za sa dy or ga ni za cyj ne sto wa rzy sze nia PZD za -
pew nia ją je go sku tecz ne dzia ła nie, speł nia ją ocze ki wa nia
dział kow ców oraz przy czy nia ją się do dal sze go roz wo -
ju ogrod nic twa dział ko we go. Uwzględ nio no w nim
wszyst kie po sta no wie nia obo wią zu ją ce go sta tu tu, któ re
spraw dzi ły się w do tych cza so wej dzia łal no ści jed no stek
or ga ni za cyj nych Związ ku i nie są sprzecz ne z prze pi sa -
mi usta wy o ROD. Nie na ru sza ją za ra zem in nych prze -
pi sów pra wa! Jest to w oce nie de le ga tów na sze go okrę gu
słusz ne! Nie po win no się i nie na le ży zmie niać tych prze -
pi sów, któ re spraw dzi ły się w wie lo let nim funk cjo no wa -
niu ogro dów. 

No wy sta tut za bez pie cza in te re sy dział kow ców, ogro -
dów i Związ ku. Okre śla spo sób pro wa dze nia i roz wią -
zy wa nia spraw zwią za nych z funk cjo no wa niem ogro-
dów. Da je moż li wość ba da nia i roz wią zy wa nia ewen tu -
al nych spo rów i pro po no wa nia roz strzy gnięć. Jest otwar -
ty dla wszyst kich, któ rzy chcą dzia łać w Sto wa rzy sze niu
PZD. Rów nież dla tych, któ rzy nie z wła snej wo li zna leź -
li się po za nim, w wy ni ku wy od ręb nie nia się ogro du ze
struk tur PZD

Re gu lu je kwe stie oso bo wo ści praw nej, gwa ran tu jąc
każ dej jed no st ce or ga ni za cyj nej ty le od po wie dzial no ści,
ile kom pe ten cji.

Pro jekt sta tu tu w na szym Okrę gu zo stał skon sul to wa -
ny z za rzą da mi ro dzin nych ogro dów dział ko wych, człon -
ka mi okrę go we go za rzą du oraz ko mi sja mi sta tu to wy mi
tych struk tur. Wnio ski zgło szo ne pod czas kon sul ta cji,
zo sta ły przy ję te przez Okrę go wą Kon fe ren cję Przed zjaz -
do wą PZD w Pi le i z po zy tyw ną opi nią pro jek tu sta tu tu
prze ka za ne do Ko mi sji Sta tu to wej.

De le ga ci okrę gu pil skie go bę dą gło so wać za uchwa le -
niem sta tu tu sto wa rzy sze nia ogro do we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w wer sji przed ło żo nej przez Ko -
mi sję Sta tu to wą!

W imie niu wszyst kich dział kow ców na sze go okrę gu pra -
gnę ser decz nie po dzię ko wać Pa nu Pre ze so wi, Eu ge niu szo -
wi Kon drac kie mu, człon kom Ko mi sji Sta tu to wej, ze s-
po ło wi do rad ców i praw ni kom Związ ku, Pa nu Bar tło mie -
jo wi Pie cho wi i To ma szo wi Ter lec kie mu za ogrom ny trud
i wy si łek wło żo ny w  pra cę nad pro jek tem sta tu tu!

Sza now ni De le ga ci!
Dzi siej szy, Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów

PZD zaj mie waż ne sta no wi ska dla przy szło ści na sze go
Związ ku i ogro dów dział ko wych w Pol sce. Po pie ra my
te sta no wi ska, gdyż od mo men tu uchwa le nia no wej usta -
wy o ROD, jej prze pi sy są pod wa ża ne przez Zwią zek
Miast Pol skich i Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. No wa
usta wa, to nasz dział ko wy i na sze go Związ ku pro jekt
oby wa tel ski, któ ry tak licz nie po par li śmy. Nie zga dza -
my się z ini cja ty wą prof. Ire ny Li po wicz, któ ra na prze -
ka za ne do niej licz ne li sty, ja ko Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, od po wie dzia ła za po śred nic twem me -
diów, że „da lej za mie rza ro bić swo je”, czy li praw do po -
dob nie skie ro wać po now nie usta wę do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. Nie ak cep tu je my ta kiej for my i tre ści
od po wie dzi Pa ni Rzecz nik. Tak waż ny or gan pań stwa
po wi nien spo tkać się i roz ma wiać z re pre zen ta cją mi lio -
no we go związ ku, a nie gro zić po przez me dia. Obo wią zu -
ją ca obec nie usta wa o ROD jest po wszech nie ak cep-
to wa na przez dział kow ców oraz sa mo rzą dy gmin i po -
wia tów w na szym okrę gu. Wy ra zy po par cia dla usta wy
i obu rze nie dla ini cja ty wy RPO, dział kow cy i za rzą dy
ROD okrę gu pil skie go przed sta wia ją w licz nych sta no -
wi skach do Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej, Mar -
szał ka Sej mu oraz Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

Sza now ni Pań stwo!
De le ga ci okrę gu pil skie go re pre zen tu ją cy dział kow -

ców z 83 ro dzin nych ogro dów dział ko wych, skła da ją po -
dzię ko wa nie Pre ze so wi PZD, Pa nu Kon drac kie mu oraz
człon kom Kra jo wej Ra dy PZD za wal kę w obro nie dział -
kow ców i ogro dów, któ ra trwa od po nad 20 lat. Bę dzie -
my dzia ła nia Pa na, Pa nie Pre ze sie i dzia ła nia Kra jo wej
Ra dy w tej wal ce wspie rać. Tyl ko ra zem obro ni my do ro -
bek Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz obo wią zu ją -
cą usta wę o ROD. 

W jed no ści si ła Związ ku!!

Sta ni sław Cho dak, OZ w Lu bli nie

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy, 
Sza now ni Go ście Zjaz du,
Sza now ni De le ga ci

Ob ra dom w dniu dzi siej szym przy świe ca je den cel:
uchwa lić sta tut na sze go sto wa rzy sze nia ogro do we go.
Dla na sze go śro do wi ska jest to pod sta wo wy akt pra wa
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we wnętrz ne go do ty ka ją cy bez ma ła wszyst kich dzie dzin
na sze go dział ko we go ży cia i funk cjo no wa nia struk tur
sto wa rzy sze nia. Na su wa się py ta nie: czy obo wią zu ją ce
do tych czas po sta no wie nia sta tu tu PZD źle słu ży ły ogro -
dom i dział kow com? Od po wiedź jest jed na: nie! Zmia -
ny, któ re ma my wpro wa dzić do sta tu tu są skut kiem
zmia ny w prze pi sach ogól nie obo wią zu ją cych. Pa mię ta -
my ile w wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnie sio no
za strze żeń do na szej usta wy. W śro do wi sku dział ko wym
na dal bu dzi emo cje wie le z wnie sio nych za rzu tów, bo
nie są one do koń ca zro zu mia łe. Wy rok jed nak za padł 
i trze ba się do nie go za sto so wać. Jak pa mię ta my, w po -
przed nio obo wią zu ją cej usta wie uzna no za nie wła ści we
po nad po ło wę za war tych w niej za pi sów. Sejm za ak cep -
to wał ini cja ty wę oby wa tel ską i zgod nie ze zgło szo ny mi
pro po zy cja mi dział kow ców uchwa lił no wą usta wę o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta wa ta wnio sła wie -
le no wych roz wią zań do ty czą cych funk cjo no wa nia
ogro dów, mi mo że nie na ru szy ła struk tu ry or ga ni za cji
ani funk cjo no wa nia ogro dów i upraw nień dział kow ców.
Moż na po wie dzieć, że wwie lu roz wią za niach upraw nie -
nia te umoc ni ła. Spo wo do wa ła jed nak ko niecz ność opra -
co wa nia ca łe go sys te mu funk cjo no wa nia sto wa rzy sze nia
na no wych prze pi sach pra wa we wnętrz ne go. Stąd ko -
niecz ność uchwa le nia no we go sta tu tu, a za raz po tem re -
gu la mi nu ROD. My ślę, że dzi siej sze ob ra dy za koń czą
się uchwa le niem no we go sta tu tu, co bę dzie uwień cze -
niem wie lo mie sięcz nej pra cy or ga nów PZD, po wo ła nej
w tym ce lu Ko mi sji Sta tu to wej z ze spo łem pro fe sjo nal -
nych do rad ców praw nych i dys ku sji we wszyst kich ogro -
dach i ze spo łach w nich dzia ła ją cych. Roz le głość
pro po zy cji i dys ku sji by ła ogrom na. Wnio sków, uwag 
i pro po zy cji na pły nę ło set ki. Z te go mo rza gło sów na le -
ża ło, po ana li zie me ry to rycz nej, wy brać to, co naj lep sze.
Był to wiel ki wy si łek po wo ła nych ze spo łów, jak 
i wszyst kich pra cow ni ków Kra jo wej Ra dy i or ga nów te -
re no wych czu wa ją cych nad stro ną or ga ni za cyj ną te go
przed się wzię cia. Dla te go w imie niu lu bel skie go okrę gu
skła dam naj ser decz niej sze po dzię ko wa nia dla Pa na Pre -
ze sa Kon drac kie go, pra cow ni ków Kra jo wej Ra dy oraz

oczy wi ście człon ków Ko mi sji Sta tu to wej i Ze spo łu Do -
rad ców.

Ustosunkowując się do przedstawionego tekstu
proponowanego do uchwalenia statutu stwierdzam, że
jest to po trzeb ny i ade kwat ny do na szej sy tu acji praw nej
akt pra wa we wnętrz ne go. Bę dą uwa gi do nie któ rych za -
pi sów, ale pa mię taj my, że na obec nym eta pie na sze go
ist nie nia na pew ne ustęp stwa na le ży się zgo dzić. Uwa gi
wy ni ka ją też z uza leż nień ist nie ją cych w po szcze gól nych
okrę gach. Krót ko mó wiąc, nie za wsze to, co do bre w Lu -
bli nie mo że być do bre we Wro cła wiu. Naj waż niej sze jest
to, że pro po no wa ny sta tut uwzględ nia uwa gi wy ni ka ją -
ce z wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, sta no wi re ali -
za cję po sta no wień usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych a tak że do brze chro ni na sze ogro dy i pra wa
do dzia łek. Naj lep szym te go do wo dem jest fakt, że wy -
od ręb nia nie się ze struk tur PZD jest zja wi skiem ma ło za -
uwa żal nym i nie znaj du ją cym opar cia we wcze śniej-
szych pro gno zach pra so wych.

Do naj waż niej szych po sta no wień no we go sta tu tu za -
li czył bym ja sne re gu ły ko rzy sta nia z oso bo wo ści praw -
nej wszyst kich or ga nów sto wa rzy sze nia, traf nie
roz dzie lo ny za kres obo wiąz ków i upraw nień człon ków,
za pew nie nie spraw ne go i zgod ne go z ocze ki wa nia mi
człon ków sys te mu or ga ni za cyj ne go ogro du, jak i struk -
tur sto wa rzy sze nia, za pew nie nie peł nej de mo kra cji 
w we wnętrz nym dzia ła niu róż nych ze spo łów i ko mi sji,
ochro na praw człon kow skich i pra wa do dzier ża wio nej
dział ki. Na obec nym eta pie na sze go dzia ła nia za pro po -
no wa ne po sta no wie nia sta tu tu są po trzeb ne, ma ją uzna -
nie więk szo ści człon ków, do brze słu żą dal sze mu roz-
wo jo wi ogrod nic twa dział ko we go. Sta tut ten jest obec nie
bar dzo po trzeb ny w wie lu spra wach, ale szcze gól nie dla
umoż li wie nia ure gu lo wa nia upraw nień do grun tów i wa -
run ków z nich ko rzy sta nia.

Kie ru jąc się przed sta wio ną oce ną pro jek tu no we go sta -
tu tu, wy mo ga mi praw ny mi jak i opi nia mi z lu bel skie go
śro do wi ska dział ko we go, de kla ru ję gło so wa nie za przy -
ję ciem za pro po no wa ne go sta tu tu PZD.

Je rzy Kar piń ski, OZ we Wro cła wiu

Sza now ni Pań stwo,
Uczest ni cy Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz -

du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Oto spo tka li śmy się dzi siaj tu, na tej sa li, że by wy peł -

nić na szą hi sto rycz ną ro lę wy ni ka ją cą z po sta no wień
usta wy o ROD z dnia 13 grud nia 2013 r. Zgod nie 
z art. 65 tej usta wy wy zna czo no nam ter min 18 mie się -
cy na przy go to wa nie i uchwa le nie sta tu tu od po wia da ją -

ce go wy mo gom wspo mnia nej usta wy, jak rów nież usta -
wy z dnia 7.04.1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach. Na -
sza związ ko wa i ogól no kra jo wa de ter mi na cja, zwią za na
z ubie gło rocz ną, trud ną i za koń czo ną suk ce sem wal ką 
o przy ję cie przez pol ski par la ment sa tys fak cjo nu ją cych
nas uwa run ko wań usta wo wych, prze ło ży ła się na skró ce -
nie wy zna czo ne go nam ter mi nu. Mi nę ło dzie sięć mie -
się cy i oto ma my przed so bą pro jekt sta tu tu bę dą cy
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owo cem wy sił ku na szych praw ni ków oraz dział kow ców
z ca łe go kra ju. 

Pra ce nad wspo mnia nym pro jek tem sta tu tu trwa ły od
po cząt ku bie żą ce go ro ku. Uczest ni czy ły w nim wszyst -
kie szcze ble na szych struk tur, a zgła sza ne uwa gi, wnio -
ski i pro po zy cje by ły wie lo krot nie kon sul to wa ne. Tak
by ło m.in. w Okrę gu Wro cław skim, któ ry re pre zen tu ję.
Od by li śmy wie le na rad z człon ka mi za rzą dów i ko mi sji
sta tu to wych wszyst kich ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych na sze go okrę gu, a tak że z człon ka mi or ga nów
okrę go wych PZD. Pod su mo wa nie tych kon sul ta cji mia -
ło miej sce na na szej Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz -
do wej w dniu 2 sierp nia br. Wie my, że w tej spra wie
wy po wie dzia ło się też wie lu dział kow ców z ca łe go kra -
ju, któ rzy do ostat niej chwi li prze sy ła li swo je opi nie,
wnio ski i uwa gi. Wszyst kie zgła sza ne wnio ski i pro po -
zy cje  do ty czą ce pro jek tu sta tu tu by ły wie lo krot nie ana -
li zo wa ne przez po wo ła ne ze spo ły praw ne, przez Ko mi sję
Sta tu to wą Kra jo wej Ra dy, a tak że przez naj wyż sze or -
ga ny Związ ku. Uwa ża my, że w tym za kre sie wy czer pa -
no wszyst kie moż li wo ści i pro ce du ry, aby za twier dza ny
dzi siaj sta tut od po wia dał nie tyl ko prze pi som usta wy 
o ROD z dnia 13 grud nia 2013 r., ale tak że i po trze bom
sto wa rzy sze nia PZD.

To, że znacz nie wcze śniej od usta wo we go ter mi nu, bo
już po upły wie dzie się ciu mie się cy, opra co wa ny zo stał
pro jekt no we go sta tu tu na któ ry z nie cier pli wo ścią ocze -
ki wa li wszy scy człon ko wie PZD jest na szym zbio ro wym
suk ce sem. Jak naj szyb sze przy ję cie te go sta tu tu by ło 
i jest bar dzo waż ne, ze wzglę du na po trze bę pra wi dło -
we go ure gu lo wa nia dzia łal no ści wszyst kich or ga nów
sta tu to wych PZD. Wspól ny mi si ła mi wy pra co wa ny zo -
stał do ku ment, któ ry  jest pierw szym, bar dzo waż nym
kro kiem, na  dro dze  wdra ża nia  w  ży cie  

usta wy od zwier cie dla ją cej za sad ni cze za pi sy po sta no -
wień oby wa tel skie go pro jek tu zgło szo ne go przez dział -
kow ców – usta wy, któ rej uchwa le nie uzna ne zo sta ło za
przy kład fak tycz nej re ali za cji idei de mo kra cji i spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go w na szym pań stwie. Opra co -
wa ny pro jekt sta tu tu ma też być na rzę dziem słu żą cym
wdra ża niu za dań wy ni ka ją cych z tre ści tej usta wy i prze -
mia nom ja kie za ist nie ją w na szym Związ ku. W imie niu
de le ga tów z na sze go okrę gu oraz wszyst kich wro cław -
skich dział kow ców stwier dzam, że oma wia ny dzi siaj
pro jekt sta tu tu speł nia po kła da ne w nim ocze ki wa nia,  
i że nie wzbu dza on na szych za strze żeń. 

Po wyż sze stwier dze nie wy ra zi łem przed chwi lą 
w imie niu wszyst kich wro cław skich  dział kow ców. Mam
pra wo  tak  twier dzić, bo  jak  do tąd  ża den  ro dzin ny
ogród dział ko wy z na sze go okrę gu nie sko rzy stał z po -
sta no wień art. 69 wspo mnia nej usta wy o ROD. z dnia 
13 grud nia 2013 r. i nie wy łą czył się z Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Do tej po ry w na szym okrę gu od by -
tych zo sta ło 212 ze brań dział kow ców zwo ła nych zgod-

nie z mo cą usta wy, co sta no wi 94,2% ogól ne go sta nu
ROD obej mu ją ce go 225 ogro dów. Pra cu je my nad tym,
że by w po zo sta łych 13 ogro dach ze bra nia ta kie od by ły
się jak naj szyb ciej i wie rzy my, że ich wy nik bę dzie iden -
tycz ny. 

Przed sta wio ne licz by, do ty czą ce ze brań od by tych 
w na szym okrę gu do wo dzą, że wro cław scy dział kow cy
zde cy do wa nie po pie ra ją usta wo we roz wią za nia i moż li -
wość dal szej przy na leż no ści do Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Sy tu ację tę moż na od czy ty wać tak że ja ko
ri po stę i sprze ciw na szych dział kow ców wo bec dzia łań
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich tj. pa ni prof. Ire ny Li -
po wicz, któ ra za miast być orę dow ni kiem ich praw usi łu -
je stać się rzecz ni kiem ra dy kal nych prze mian i cha osu
or ga ni za cyj ne go w tym li kwi da cji te re nów ogro dów oraz
ma jąt ku związ ko we go wy pra co wa ne go przez dział kow -
ców. Dą żąc do li kwi da cji Sto wa rzy sze nia PZD sprzy ja
ona tym sa mym prze zna cza niu te re nów ogro dów na ce -
le ko mer cyj ne, cze go ocze ku ją licz ni in we sto rzy i de we -
lo pe rzy, gdyż li kwi da cja P.Z.D. bę dzie rów no znacz na z
li kwi da cją ty tu łów praw nych Związ ku do te re nów ROD.
Jest to bar dzo  istot ne, gdyż zgod nie z no wą usta wą o
ROD ten ty tuł praw ny prze cho dzi na to sto wa rzy sze nie,
któ re po wsta nie z mo cy tej usta wy i przej mie w za rzą -
dza nie wła ści wy ROD. Ro zu mo wa nie pa ni pro fe sor go -
dzi w moż li wość za ist nie nia ta kich sy tu acji. Na le ży przy
tym tak że pod kre ślić, że pa ni Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich w ogó le nie bie rze pod uwa gę te go, że Try bu nał
Kon sty tu cyj ny RP w swo im pa mięt nym wy ro ku z dnia
11 lip ca 2012 r. nie su ge ro wał li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Uwa ża my, że za rzu ty pa ni pro -
fe sor for mu ło wa ne wo bec usta wy o ROD z dnia 13 grud -
nia 2013 r. są cał ko wi cie bez pod staw ne. Po nad to, zdu -
mie wa nas fakt, że są to za rzu ty urzęd ni ka pań stwo we -
go ze stro ny któ re go po win ni śmy spo dzie wać się obro -
ny na szych praw. Wy ra ża my prze ko na nie, że dzi siej szy
Zjazd usto sun ku je się do ca łej tej spra wy i że w re zul ta -
cie te go przyj mie od po wied nie sta no wi sko od no szą ce 
się do pre zen to wa nych dzia łań Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich.

Nie dłu go cze ka ją nas wy bo ry sa mo rzą do we. Wy bo ry
te po win ny być od bi ciem oce ny dzia łal no ści po szcze gól -
nych ugru po wań i ko mi te tów wy bor czych. Dla te go też
na sze po par cie w wy bo rach po win ni uzy skać ci kan dy -
da ci, któ rzy dzia ła li i dzia ła ją w obro nie in te re sów oraz
praw dział kow ców. Ak tu al nie po win no to do ty czyć m.in.
tych wszyst kich, któ rzy dzia łać bę dą na rzecz na sze go
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy o pra -
wie bu dow la nym i nie któ rych in nych ustaw zgło szo ne -
go do Sej mu przez Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej
„STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”. Jak wie my wspo -
mnia ny pro jekt usta wy uzy skał po par cie po nad 700.000
dział kow ców. Waż nym więc jest że by pro jekt tej usta wy
zo stał jak naj szyb ciej roz pa trzo ny i uchwa lo ny przez
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Sejm bez ocze ki wa nia na ter mi ny for mal ne. W imie niu
dział kow ców Okrę gu Wro cław skie go ape lu je my do
Mar szał ka Sej mu, do po słów i se na to rów oraz do wszyst -
kich kół i klu bów par la men tar nych o ta kie wła śnie po dej -
ście do te go pro jek tu usta wy, o je go peł ne po par cie 
i o nie przed sta wia nie te mu pro jek to wi in nych wła snych
po my słów, ta kich jak to za mie rza zro bić Klub Par la men -
tar ny PO. Za miar al ter na tyw ne go po my słu usta wo we go
Klu bu Par la men tar ne go PO zdu mie wa i szo ku je. Dla cze -
go ma dojść do te go do pie ro te raz sko ro już od  sze re gu
mie się cy by ło wia do mo, że nasz pro jekt jest opra co wy -
wa ny? Ja kie roz wią za nia bę dzie zwie rać ten pro jekt PO?
A mo że zno wu cho dzi o za sia nie za mę tu lub o pod rzu ce -
nie przed wy bor czej „przy sło wio wej” kieł ba sy? Z pew -
no ścią i tym ra zem nie da my się oma mić, ani oszu kać 

i bę dzie my wal czyć o wła ści we prze pro wa dze nie pro ce -
su le gi sla cyj ne go na sze go pro jek tu usta wy. Wie rzy my,
że na sze od czu cia tak że znaj dą od po wied nie od bi cie w
do ku men tach koń co wych obec ne go Zjaz du.

Dzi siej szy Zjazd jest nie wąt pli wie hi sto rycz nym wy -
da rze niem. Jest tak że waż nym eta pem na szej or ga ni za -
cyj nej trans for ma cji. Je go głów nym ce lem jest przy ję cie
no we go sta tu tu i tym sa mym otwar cie dro gi dal sze go
roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. I ten cel
wła śnie się speł nia. Je stem dum ny, że mo gę  uczest ni -
czyć w tym Zjeź dzie i że mo gę być orę dow ni kiem je go
szczyt ne go prze sła nia. Dla te go też w imie niu de le ga tów
Okrę gu Wro cław skie go wno szę o uchwa le nie przez
Zjazd przed sta wio ne go pro jek tu sta tu tu.

Zdzi sław Śli wa, OZ w Po zna niu

Pań stwo Prze wod ni czą cy, Sza now ni De le ga ci!
Wy stę pu jąc w imie niu dział kow ców Okrę gu Po znań -

skie go mam za szczyt przed sta wić Zjaz do wi po par cie dla
wnio sku o przy ję cie sta tu tu PZD w  przed ło żo nym pro -
jek cie. Po wyż szy wnio sek wy pły wa ze Sta no wi ska Kon -
fe ren cji Przed zjaz do wej Okrę gu oraz kon sul ta cji pro wa -
dzo nych w śro do wi sku na szych dział kow ców. 

W ob li czu prze mian wy wo ła nych uchwa le niem no wej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz nie koń -
czą cej sie dys ku sji w śro do wi skach po li tycz nych o ustro -
ju ogro dów dział ko wych, a tak że  po ja wia ją cych się co
rusz ata kach na do pie ro co uchwa lo ną usta wę dział ko -
wą Kon fe ren cja Okrę go wa uzna ła, że dział kow cy po trze -
bu ją sil ne go Związ ku i wy ra zi ste go pra wa związ ko we go.
Ta kim pra wem związ ko wym bę dzie nasz sta tut, któ ry za -
mie rza my dzi siaj uchwa lić i ro bi my to moż li wie naj szyb -
ciej, wy prze dza jąc ter min za kre ślo ny przez usta wo -
daw cę, któ ry dał nam na to za da nie 18 mie się cy. Tem po
prac nad sta tu tem by ło ze wszech miar uza sad nio ne. Ale
to tem po nie wpły nę ło na moż li wość wie lo krot ne go kon -
sul to wa nia pro jek tu ze śro do wi skiem dział kow ców. Ja ko
dział kow cy po znań scy tak że wno si li śmy sze reg uwag do
sta tu tu. Nie wszyst kie na sze pro po zy cje zo sta ły uwzglę-
d nio ne, bo też nie mo gły być, z uwa gi na po trze bę za -
cho wa nia lo gicz nej kon struk cji sta tu tu oraz bra ku moż -
li wo ści ich wpro wa dze nia na tym eta pie wdra ża nia 
w ży cie no wej usta wy o ROD. Ocze ki wa ne przez nie -
któ re śro do wi ska na szych dział kow ców za pi sy usta la ją -
ce za sa dy po dzia łu skład ki człon kow skiej i opłat
ogro do wych za wie ra ją cych par ty cy pa cję ogro dów w fi -
nan so wa niu dzia łal no ści pro wa dzo nej przez jed nost kę
te re no wą i kra jo wą PZD w wa run kach bra ku peł nej ja -
sno ści o skut kach wy od ręb nia nia ogro dów z na sze go
Związ ku,  mo gło by do pro wa dzić do za ła ma nia fi nan so -

we go dzia łal no ści tych jed no stek. Sfi nan so wa nie dzia -
łal no ści wszyst kich struk tur Związ ku, by mo gły sku tecz -
nie wy ko ny wać swo je za da nia, bę dzie przy sło wio wym
ję zycz kiem u wa gi na naj bliż szy rok i na stęp ne la ta. Bio -
rąc po wyż sze pod uwa gę moż na uznać, że za pi sy sta tu -
tu nie two rzą sztyw nych re guł fi nan so wa nia dzia łal no ści
Związ ku, ale two rzą za sa dy, któ re mo gą być pre cy zo wa -
ne uchwa ła mi, lub wnie sio ne do sta tu tu w póź niej szym
ter mi nie. Sa tys fak cjo nu ją nas zmia ny wpro wa dzo ne do
sta tu tu w wy ni ku kon sul ta cji spo łecz nych, po pie ra my
ideę no we go ro dza ju człon ko stwa PZD, tj. człon ko stwa
współ dzia ła ją ce go, któ re jest szan są nie tyl ko dla lu dzi
Związ ku, któ rych ogro dy wy od ręb ni ły się z na szych
struk tur, ale tak że otwie ra no wą płasz czy znę dzia łal no -
ści  kan dy da tom na dział kow ca i sym pa ty kom ru chu.

W imie niu de le ga tów Okrę gu Po znań skie go sta wiam
wnio sek o przy ję cie sta tu tu i wy ra żam po dzię ko wa nie
dla ze spo łu je go au to rów, bo na koń co wy efekt skła da
się wy si łek Ko mi sji Sta tu to wej kie ro wa nej przez Pre ze -
sa Związ ku, ze spo łu do rad ców oraz wie lu dział kow ców,
któ rzy wnie śli do sta tu tu swo je uwa gi. Wy ra żam na dzie -
ję, że zo sta nie on tak że bez prze szkód przy ję ty przez sąd
re je stro wy, ale dla unik nię cia trud no ści przy ewen tu al -
nej po trze bie wnie sie nia po pra wek po pie ram pro po zy cje
upo waż nie nia Kra jo wej Ra dy do ta kie go dzia ła nia.

Sza now ni De le ga ci,
Od no sząc się  do ak tu al nej sy tu acji na sze go sto wa rzy -

sze nia ogro do we go chcę z try bu ny zjaz do wej prze ka zać
wy ra zy uzna nia Ko mi te to wi Ini cja ty wy Usta wo daw czej
za dzia ła nia w spra wie no we li za cji pra wa bu dow la ne go.
Ufa my, że Sejm RP roz strzy gnie bul wer su ją cą śro do wi -
sko spra wę al tan dział ko wych. Po ja wia ją się tak że no we
pro ble my, o któ rych war to wspo mnieć już te raz. Licz ni
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dział kow cy, któ rzy w prze szło ści zła ma li prze pi sy pra wa
bu dow la ne go ocze ku ją na abo li cję. Nad zo ry bu dow la ne
kon tro lu jąc le gal ność al ta ny bio rą pod uwa gę rok jej bu -
do wy, a nie stan praw ny usta no wio ny na szą usta wą 
z 13 grud nia 2013 r. Prze ciw ni cy Związ ku tak że pod no -
szą ten pro blem. Za sad nym jest więc, by w cza sie de ba -
ty sej mo wej nad na szym pro jek tem oby wa tel skim
po ja wi ły sie no we wąt ki, któ re po win ni śmy po przeć, by
ure gu lo wać te trud ne kwe stie z po żyt kiem dla dział kow -
ców i na szej or ga ni za cji.  Być mo że war to, je że li po wsta -
nie ta ka moż li wość,   też za sta no wić się nad po wierzch-
nia mi al tan w ogro dach, któ re przy stę po wa ły nie gdyś do
Związ ku ja ko ogro dy  re kre acyj ne, dla któ rych usta la no
więk sze po wierzch nie al tan. Śro do wi sko dział kow ców

po znań skich, któ re jest do tknię te ty mi pro ble ma mi 
w zna czą cym stop niu ocze ku je na ta kie dzia ła nia ze stro -
ny na sze go Związ ku. Nie ure gu lo wa nie te go pro ble mu
im pli ku je sy tu ację, w któ rej po ja wia ją się ten den cje wy -
od ręb nia nia ogro dów z PZD, by po przez wła sne sto wa -
rzy sze nie i w dru gim kro ku, po je go li kwi da cji,
do pro wa dzić do le ga li za cji po sta wio nych dom ków na
pod sta wie de cy zji lo kal nych sa mo rzą dów. Wnio sku ję 
o pod ję cie ta kich dzia łań, któ re przy czy nią się do utrzy -
ma nia jed no ści w na szym sto wa rzy sze niu ogro do wym,
któ re po win no i mu si na dal być naj waż niej szym sto wa -
rzy sze niem ogro do wym kreu ją cym roz wój pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go.

Bar tło miej Ko ze ra, OZ Opol ski 

Pa nie Prze wod ni czą cy, 
Pa nie i Pa no wie De le ga ci!
Za bie ram głos, ja ko re pre zen tant de le ga tów Okrę gu

Opol skie go PZD. Przez ogro dy dział ko we na sze go
Okrę gu prze to czy ła się ży wa dys ku sja na te mat pro jek -
tu sta tu tu, z cze go wnio ski zo sta ły prze sła ne do Kra jo wej
Ra dy PZD. Na sze uwa gi zo sta ły w du żej mie rze
uwzględ nio ne w pro jek cie sta tu tu. Cie szy my się, że mo -
że my  uczest ni czyć w tym do nio słym, ostat nim ak cie
prac nad sta tu tem. Dys ku to wa ny dziś pro jekt speł nia
ocze ki wa nia ro dzin dział ko wych, jest do ku men tem two -
rzą cym do bre per spek ty wy funk cjo no wa nia i roz wo ju
PZD. 

Ale ja o czym in nym chcę po wie dzieć. Oto usta wa 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych na ło ży ła na nas
obo wią zek od by cia w cią gu ro ku tzw. ze brań usta wo -
wych. Naj pierw kil ka in for ma cji, a po tem re flek sja. Na
Opolsz czyź nie do dnia dzi siej sze go od by ły się ze bra nia
w 106 ogro dach, a ma my w su mie tych ogro dów – 111.
To zna czy, że 96% ROD za ję ło już sta no wi sko. W prze -
wa ża ją cej mie rze zde cy do wa no o po zo sta niu w struk tu -
rach PZD. Tyl ko nie licz ne ogro dy, w su mie 5%, wy-
łą czy ły się. By ły to z re gu ły ogro dy ma łe, do 50 dzia łek.
Fre kwen cja na tych ze bra niach by ła wyż sza niż na ze -
bra niach spra woz daw czych, tym nie mniej nie za wsze
by ło kwo rum zdol ne do de cy do wa nia o swo ich lo sach.

Ko le żan ki i ko le dzy De le ga ci, 
Na si dział kow cy mie li do czy nie nia z wy bo rem

mię dzy po zor ną wol no ścią a bez pie czeń stwem. Bar dziej
pod sta wo wą z tych dwu war to ści jest po trze ba bez pie -

czeń stwa. Ona ma cha rak ter eg zy sten cjal ny. Ro dzi nom
dział ko wym to po czu cie bez pie czeń stwa da je Pol ski
Zwią zek Dział ko wy.

Mą dro ści au to rów usta wy o ogro dach dział ko wych, 
a wcze śniej pro jek tu oby wa tel skie go, za wdzię cza my to,
że tak że wy żej ce ni li bez pie czeń stwo. Prze ja wia się to
w za pi sie, że brak kwo rum ozna cza po zo sta nie ogro du
dział ko we go w PZD. Ogro dy dział ko we Okrę gu Opol -
skie go wy bie ra ły z re gu ły bez pie czeń stwo. To po czu cie
bez pie czeń stwa da je by cie we wspól no cie. Im więk sza
wspól no ta, tym więk sze po czu cie bez pie czeń stwa. Wy -
ra sta ono z so li da ry zmu – wie my, że gdy dziać się nam
bę dzie krzyw da, to in ni sta ną w na szej obro nie, szcze -
gól nie zaś wte dy, gdy ist nie nie na sze go ogro du bę dzie
za gro żo ne. 

Po czu cie bez pie czeń stwa wy ra sta z war to ści uty li tar -
nych – wiem, że idzie my we wła ści wym kie run ku, bo
nie idzie my sa mi. Wraz z na mi ma sze ru ją in ni, mo że by -
strzej si od nas, któ rzy nam pod po wie dzą, jak po stę po -
wać. A na pew no sko rzy sta my z do świad cze nia in nych.
Po czu cie bez pie czeń stwa wy ra sta z war to ści eg zy sten -
cjal nych. Nie o wszyst ko mu si my sta rać się sa mi.

Ja ko pre zes jed ne go z  Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych nie wy obra żam so bie kie ro wa nia ogro dem bez po -
mo cy Kra jo wej Ra dy PZD i  Okrę go we go Za rzą du Opol-
skie go PZD.

Na sza de le ga cja ca łym ser cem jest za przy ję ciem no -
we go sta tu tu i bę dzie my nie zmier nie ra dzi z po wo du je -
go prze gło so wa nia. Dzię ku je my Ko mi sji Sta tu to wej, 
a szcze gól nie Pa nu Pre ze so wi, za wy si łek wło żo ny w je -
go przy go to wa nie.    
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Pa nie Prze wod ni czą cy
Sza now ni De le ga ci, Za pro sze ni Go ście
Nad zwy czaj ne go XI Zjaz du De le ga tów Sto wa rzy -

sze nia Ogro do we go Pol ski Zwią zek Dział kow ców!
Re pre zen tu ję Okręg Gdań ski, któ re go je stem de le ga -

tem, a jed no cze śnie pre ze sem.
Wy stę pu ję w imie niu po nad 50.000 dział kow ców

dzier ża wią cych dział ki w ogro dach, któ rzy na od by tych
usta wo wych ze bra niach na ka za nych usta wą o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 r., 
a obo wią zu ją cą od 19 stycz nia 2014 r. po sta no wi li po -
zo stać w sto wa rzy sze niu ogro do wym Pol ski Zwią zek
Dział kow ców.

Mam pew ność, że i po zo sta li dział kow cy w ogro dach,
gdzie ze bra nia od bę dą się do 18 stycz nia 2015 r. po stą -
pią po dob nie, bo pod czas pro wa dzo nych roz mów de kla -
ru ją, że zda ją so bie spra wę na pod sta wie do tych cza -
so wych fak tów, że tyl ko w Sto wa rzy sze niu Ogro do wym
Pol ski  Zwią zek Dział kow ców wi dzą swo ją przy szłość 
i pew ność, że mo gą na sto wa rzy sze nie li czyć.

Po 18-stu mie sią cach cięż kiej wal ki o no wą usta wę 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, do cze ka li śmy dnia
w któ rym we szła ona w ży cie.

Te raz ocze ku je my na ko lej ny waż ny do ku ment, któ -
rym bę dzie sta tut od po wia da ją cy jej po sta no wie niom, na
któ ry dział kow cy i ogro dy li czą.

W tym miej scu pra gnę w imie niu dział kow ców, któ -
rych re pre zen tu ję i swo im wła snym, zło żyć ser decz ne
po dzię ko wa nia Ko mi sji Sta tu to wej oraz Ze spo ło wi Do -
rad ców Praw nych i Pre ze so wi Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu, któ rym
za wdzię cza my opra co wa nie pro jek tu Sta tu tu, któ ry usa -
tys fak cjo nu je dział kow ców i dzia ła czy Związ ko wych.

Bę dzie to do ku ment sta no wią cy ka te chizm w na szym
co dzien nym funk cjo no wa niu, któ ry bę dzie do brze słu -
żył  ogro dom i ich roz wo jo wi.

Po uchwa le niu  sta tu tu przez Nad zwy czaj ny XI Zjazd
bę dzie nas cze kać cięż ka pra ca nad szyb kim je go wdro -
że niem zwa żyw szy, że zbli ża się ko niec ter mi nu, w któ -
rym win ny od być się dal sze ze bra nia usta wo we
wszyst kich dział kow ców, aby pod jąć de cy zję o przy na -
leż no ści do sto wa rzy sze nia.

Po ich za koń cze niu bę dzie my pew ni czym dys po nu je -
my, na ko go mo że my li czyć w dal szej pra cy dla do bra
dział kow ców oraz ogro dów.

Zda je my so bie spra wę, że bę dzie to czas trud ny, szcze -

gól nie dla Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej  „Stop
roz biór kom al tan”, któ ry wraz z Kra jo wą Ra dą i jej Pre -
ze sem, mu szą  wy ko rzy stać sprzy ja ją cą at mos fe rę w Sej -
mie RP i w po szcze gól nych klu bach, aby zgod nie ze
skła da ny mi de kla ra cja mi, jak naj szyb ciej zo sta ła uchwa -
lo na przez Sejm RP no we li za cja usta wy pra wo bu dow -
la ne, któ ra da dział kow com pew ność, że na sze al ta ny nie
bę dą już za gro żo ne ze stro ny urzęd ni ków nad zo ru bu -
dow la ne go.

Dział kow cy Okrę gu Gdań skie go li czą, że bę dzie to już
ostat nia wal ka sto wa rzy sze nia ogro do we go Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców i że na resz cie na si prze ciw ni cy, prze -
sta ną po dej mo wać cią głe dzia ła nia prze ciw ko nam 
i ogro dom dział ko wym.

Mo że de cy den ci ma ją cy wpływ na two rze nie pra wa w
na szym kra ju zro zu mie ją wresz cie, że dział kow cy chcą
ko rzy stać z do bro dziej stwa po sia da nia dział ki, pra co wać
na niej i od po czy wać, a nie nie ustan nie wal czyć o ogro -
dy i swo je pra wa, z cią gle zmie nia ją cy mi się  usta wa mi.

Mo że wresz cie oso by od po wie dzial ne w na szym kra -
ju zro zu mie ją, że na szym ce lem jest utrzy ma nie ogro -
dów dział ko wych, a oni niech nie bę dą od  wy my śla nia
krucz ków praw nych, któ re da wa ły by pre tekst do po zba -
wie nia praw dział kow ców i li kwi da cji ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Je ste śmy  za pra wie ni w wal ce.
Po tra fi my ją or ga ni zo wać dzię ki mą dre mu kie row nic twu
i do świad cze niom dział kow ców.  Li czy my, że w koń cu
do cze ka my się cza su spo ko ju i pew no ści, że nikt nam
już nie bę dzie za gra żał.

Je że li tak się sta nie, to w nad cho dzą cych wy bo rach do
władz sa mo rzą do wych, a na stęp nie do Sej mu i Se na tu
RP, dział kow cy od wdzię czą się tym, któ rzy są po na szej
stro nie, bro niąc  ogro dów i praw dział kow ców.

Chce my ma ło, pra gnie my spo ko ju i sa tys fak cji z przy -
na leż no ści do sto wa rzy sze nia ogro do we go Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców, któ re ja ko je dy ne po tra fi sku tecz nie
wal czyć o na sze pra wa i da je gwa ran cję, że je że li zaj -
dzie po trze ba bę dzie po tra fi ło nas zor ga ni zo wać do dal -
szej wal ki.

Pó ki co, chce my na resz cie w spo ko ju wdra żać po sta -
no wie nia no wej usta wy o ROD i uchwa lo ne go dzi siaj
sta tu tu sto wa rzy sze nia ogro do we go Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, cze go Pań stwu i wszyst kim dział kow com
za wa szym po śred nic twem, na le żą cym do nie go, ser -
decz nie ży czę.

Cze sław Smo czyń ski, OZ  w Gdań sku
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Sza now ni De le ga ci !
Okrę go wą Kon fe ren cję Przed zjaz do wą od by li śmy w

okrę gu ślą skim ja ko jed ni z pierw szych, bo 24 lip ca br.
Uzna li śmy, że oprócz usta wo wej po trze by opra co wa -

nia no we go Sta tu tu PZD, ist nie je rów nież po trze ba
przed sta wie nia w nim roz wią zań, do pa so wa nych do no -
wych re al nych ram po li tycz nych i praw nych. Przede
wszyst kim uwzględ nia ją cych po trze by i moż li wo ści
dział kow ców w jak że trud nej sy tu acji w wy ni ku po li -
tycz nych ata ków na Ro dzin ne  Ogro dy Dział ko we i Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców.

Każ dy z na szych de le ga tów miał coś do po wie dze nia,
do za pro po no wa nia, do wpro wa dze nia do prak ty ki dzia -
łal no ści Związ ku. Był to nie zwy kle cen ny ma te riał, wy -
ma ga ją cy szer sze go po zna nia i oce ny pod ką tem
moż li wo ści za stoso wa nia, a wresz cie wy cią gnię cia
wnio sków do sto so wania w prak ty ce. 

Prze ka zu jąc go do Ko mi sji Sta tu to wej uzna li śmy, że
mo że mieć on zna cze nie dla roz wią zy wa nia waż nych
spraw, a tak na praw dę mo że i przy szło ści Związ ku.
Przed sta wia jąc swo je uwa gi, pod no si my po nad to, że
wcze śniej sy gna li zo wa ne, mo że i ra dy kal ne zmia ny sys -
te mu or ga ni za cyj ne go by ły dys ku to wa ne z dział kow ca -
mi. Pro po no wa ne zmia ny są pla no wa ne z wo li sa mych
za in te re so wa nych, czy li użyt kow ni ków dzia łek. 

Sta tut to naj waż niej szy we wnętrz ny do ku ment – to na -
sza kon sty tu cja. To pi sem nie po twier dzo na in for ma cja o
za sa dach dzia ła nia na sze go sto wa rzy sze nia PZD.

Przy ję te dzi siaj „po sta no wie nia” sta tu tu, to klucz do
spraw ne go dzia ła nia. Sta tut sta nie się rów nież źró dłem
in for ma cji dla in nych.

Po ziom roz wo ju spo łecz ne go i świa do mo ści spo łecz -
nej na szych człon ków jest mia rą zmian w spo so bie my -
śle nia i dzia ła nia. Opie ra jąc na sze dzia ła nia na za sa dach
sze ro kiej de mo kra cji przy ję tej w no wym Sta tu cie, da je -
my wy raz de cy zyj no ści każ de go z człon ków i je go
wpływ na uchwa ły, re zo lu cje i sta no wi ska po dej mo wa -
ne na wal nych ze bra niach, jak też struk tur na sze go sto -
wa rzy sze nia ogro do we go PZD. 

Wzmo żo ne dzia ła nia po li tycz ne i we wnętrz ne kie ro -
wa ne co ja kiś czas prze ciw ko nam, spo wo do wa ły sze reg
nad zwy czaj nych sy tu acji, w ja kich zna lazł się ca ły Zwią -
zek i je go struk tu ry.

W Pol sce po prze mia nach spo łecz no-go spo dar czych 
i po li tycz nych, za ni kło ży cie to wa rzy skie i spo łecz ne.
Ro śnie po ziom skraj ne go ubó stwa w Pol sce. Stwo rze nie
dział kow com jak naj do god niej szych wa run ków do użyt -
ko wa nia dział ki, wy po czyn ku na dział ce, jest na szą nad -
rzęd ną ro lą.

Dział kow cy wy czu le ni są na po da wa ne do pu blicz -
nej wia do mo ści in for ma cje nie praw dzi we, a czę sto
wręcz ob raź li we. Ro zu mie my to ja ko me dial ne przy go -
to wa nie opi nii pu blicz nej do ko niecz no ści wpro wa dze -
nia dal szych grun tow nych zmian w pra wie re gu lu ją cym
ist nie nie i funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych. Ta kiej
me to dzie dzia ła nia dział kow cy okrę gu ślą skie go zde cy -
do wa nie się sprze ci wia ją. 

Przed mio to we trak to wa nie bli sko mi lio no wej rze szy
oby wa te li sku pio nych w re pre zen tu ją cej ich in te re sy or -
ga ni za cji ma się ni jak do szum nych ha seł bu do wa nia
pań stwa oby wa tel skie go. 

Wy bo ry co raz bli żej. W tej zaś per spek ty wie każ da 
z aspi ru ją cych do wła dzy for ma cji w sa mo rzą dach czy
póź niej w par la men cie bę dzie ko kie to wać elekto rat 
w tym elek to rat dział ko wy, ale tyl ko do mo men tu, kie dy
kart ka wy bor cza bę dzie „w grze”. 

Czę sto za cho dzi po trze ba pew nej po li ty ki ela stycz no -
ści. Nie mo że to jed nak być kosz tem dział kow ców,
Związku, ani też nie mo że to być de cy zja po dej mo wa na
przez in dy wi du al nych pre ze sów. Pa mię taj my, naj waż -
niej szy jest dział ko wiec, że dla nie go dzia ła cze i struk-
tu ry pra cu ją, je go re pre zen tu ją, o je go in te re sy wal czy -
my.

Dział kow cy na dal ma ją na dzie ję, że te cza sy, gdy wła -
dza wie dzia ła le piej od lu du mi nę ły bez pow rot nie. 

Opo wia da my się jed no znacz nie za utrzy ma niem obec -
nych roz wią zań praw nych w nie zmie nio nym kształ cie.
Ma my świa do mość,  ja kie są na sze zada nia, ce le i obo -
wiąz ki. Jest to wy raz rze czy wi ste go plu ra li zmu, któ ry
opie ra się nie na kil ku na stu la tach do świad czeń, ale na
po nad wie ko wej tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce i Eu ro pie.

W pro ce sie wdra ża nia w ży cie Usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych pod ję li śmy dą że nia do osią gnię -
cia trwa łe go roz wo ju w za go spo da ro wa niu ROD, wzro -
stu ja ko ści ży cia w spo łecz no ści ogro do wej, wzro stu
eko no micz ne go z po pra wą sta nu śro do wi ska przy rod ni -
cze go i dą że niem do za cho wa nia go w do brym sta nie dla
na szych na stęp ców. 

W tych dzia ła niach po trzeb na jest pra ca  po szcze gól -
nych dział kow ców i Za rzą dów Ogro dów, któ rzy swo ją
pra cą uwi dacz nia ją na ocz nie, że ruch ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce jest ko niecz nie po trzeb ny.

Wszyst kie te dzia ła nia są na szym naj więk szym spraw -
dzia nem w kon so li do wa niu i umac nia niu na szych sze re -
gów w przy szłej i obec nej wal ce o nasz Zwią zek 
i o na sze ogro dy. 

Re ali za cja tych szla chet nych ce lów po trzeb na jest na -
szym dział kow com, społe czeń stwu, pol skiej ro dzi nie 
i pol skim mia stom. Ma my w tym za kre sie ogrom ne do -

Jó zef No ski, OZ Ślą ski
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świad cze nie. Za rzą dza my ogro da mi dział ko wy mi, któ re
słu żą nie tyl ko dział kow com, ale rów nież miesz kań com
miast. Dzia ła my na rzecz po pra wy wa run ków ogrom nej
rze szy na szych oby wa te li i po dej mu je my w tej mie rze
co raz to now sze ini cja ty wy. Chro ni my na sze śro do wisko
i przy ro dę, za cho wu je my war to ści eko lo gicz ne dla obec -
nych i przy szłych po ko leń. 

Wy ra żam prze ko na nie na szych de le ga tów w imie niu
po nad 98 tys. ślą skich dział kow ców, że uchwa lo ny dziś
nasz no wy sta tut sta nie się gwa ran cją za rów no jed no ści
i zwar to ści or ga ni za cyj nej oraz ak tem praw nym sys te -
mu norm i za sad sta tu to wych, wy pró bo wa nych i po -
twier dzo nych przez hi sto rycz ne do świad cze nia ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Piotr Ga dzi kow ski, OZ To ruń sko -Wło cław ski

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Sza now ni de le ga ci na Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy

Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców!
Sza now ni go ście!
Dzi siej szy dzień jest wy jąt ko wym, któ ry nie wąt pli wie

za pi sze się zło ty mi zgło ska mi w an na łach hi sto rii ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Po bli sko pół to ra -
rocz nej wal ce o do bre za pi sy usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, przy szło nam dział kow com stwo rzyć
no wy do ku ment bę dą cy fi la rem ist nie nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, ja kim jest no wy Sta tut. Sta tut,
któ ry mu siał spro stać za pi som no wej usta wy oraz po zo -
sta łych ak tów praw nych re gu lu ją cych funk cjo no wa nie
ogro dów zrze szo nych w Sto wa rzy sze niu Ogro do wym
PZD. 

Dzię ki po świę ce niu ogrom nej rze szy lu dzi od da nych
roz wo jo wi idei ogrod nic twa dział ko we go, uda ło się
opra co wać do ku ment na mia rę po trzeb i ocze ki wań
dział kow ców, z za cho wa niem roz wią zań praw nych 
gwa ran tu ją cych bez pie czeń stwo każ de mu z człon ków
Związ ku, za rów no pod wzglę dem for mal no -praw nym
jak rów nież nie za kłó co nych re la cji spo łecz nych.

Pra ce Ko mi sji Sta tu to wej po wo ła nej przez Kra jo wą
Ra dę PZD, przy pa dły w wy jąt ko wym okre sie, w ja kim
zna lazł się po now nie nasz Zwią zek. Po raz ko lej ny prze -
ciw ko dział kow com zo sta ły wy to czo ne „dzia ła ar mat -
nie” sił i osób nie przy chyl nych PZD, skie ro wa ne prze-
ciw ko ła do wi i po rząd ko wi praw ne mu w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Ab sur dal ne i nie do rzecz ne sta -
no wi sko Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich Pa ni Ire ny Li -
po wicz za ini cjo wa ne przez by łych dzia ła czy Związ ku, 
a usu nię tych z na szych sze re gów, spo wo do wa ło pod ję cie
dzia łań z jej stro ny zmie rza ją cych do skie ro wa nia tak
cięż ko wy pra co wa nej, no wej Usta wy o ROD do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go RP.

Cel jest nam wszyst kim do brze zna ny - cho dzi o roz -
bi cie jed no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców i je go
cał ko wi te uni ce stwie nie, gdyż tak moc na i sil na 
– a w do dat ku sa mo fi nan su ją ca się or ga ni za cja spo łecz -

na – jest w mnie ma niu na szych prze ciw ni ków or ga ni za -
cją, któ rą trze ba zli kwi do wać! 

Jed ność dział kow ców zrze szo nych w PZD wie lo krot -
nie zo sta ła już udo wod nio na, cze go na ma cal nym do wo -
dem są od by wa ją ce się ze bra nia w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, zgod nie z wy mo ga mi art. 69 usta wy 
o ROD. Do tych cza so we wy ni ki tych ze brań po zwa la ją
stwier dzić, iż zde cy do wa na więk szość dział kow ców
chce po zo stać w Pol skim Związ ku Dział kow ców i je mu
po wie rzyć dal sze za rzą dza nie ogro da mi. Mo że my być
już pew ni, że wy od ręb nień nie bę dzie ty le na ile li czy ły
or ga ni za cje nam nie przy chyl ne. Za kła da ły one, że swo -
iste roz drob nie nie sto wa rzy szeń ogro do wych w Pol sce,
na ma łe i na do brą spra wę nie li czą ce się jed nost ki, otwo -
rzy moż li wość suk ce syw ne go li kwi do wa nia ogro dów
dział ko wych w kra ju, da jąc moż li wość de we lo pe rom na
po wol ne, ale sku tecz ne, „za be to no wy wa nie” na szych
miast i mia ste czek.

Dzia ła nia pa ni Rzecz nik Praw Oby wa tel skich spo tka -
ły się z bar dzo sil ną i me ry to rycz ną od po wie dzią ze stro -
ny dział kow ców. Na sze śro do wi sko to nie ma rio net ki,
któ re ro bią to - co im się ka że. Dział kow cy in stynk tow -
nie czu ją, co jest dla nich do bre. Funk cjo nu ją ca i to do -
brze no wa usta wa o ROD zo sta ła bar dzo do brze przy ję ta
przez dział kow ców. Na to miast po dej mo wa ne przez
dział kow ców pod czas ze brań usta wo wych uchwa ły o po -
zo sta wie niu ogro du, ja ko jed nost ki te re no wej PZD, 
są przyj mo wa ne okla ska mi przez ze bra nych, co jest 
ewi dent nym świa dec twem jed no ści Związ ku i współ -
two rze nia jed nej mo no li tycz nej ro dzi ny dział ko wej,
okry tej „pa ra so lem ochron nym” Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Sza now ni Pań stwo! 
Ma my za szczyt uczest ni czyć w hi sto rycz nej chwi li 

i wła snym gło sem po twier dzić na szą sa mo rząd ność oraz
od dać w rę ce dział kow ców no wy Sta tut bę dą cy fun da -
men tal nym ak tem praw nym na mia rę XXI wie ku, na sze -
go Związ ku!
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Sza now ni Ze bra ni, Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Dzi siaj wy stę pu ję po raz ostat ni peł niąc do tych cza so -

wą funk cję Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem -
czej. Je śli cho dzi o sa mo roz wią za nie ko mi sji
roz jem czych w ta kim sta tu sie, jak był do tych czas, nie
mam wąt pli wo ści, że tak po win no być, bo tak sta no wią
prze pi sy usta wy. Chcia łam ser decz nie po dzię ko wać za
pra cę człon kom Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, człon -
kom i prze wod ni czą cym Okrę go wych Ko mi sji Roz jem -
czych. Bar dzo du żo wy sił ku i za an ga żo wa nia wło ży li w
pra cę w ko mi sjach. 

Przyj mu jąc obo wiąz ki Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej na wet nie po my śla łam, że ty le cza su,
bo to oko ło 10 lat, bę dę peł ni ła tą funk cję. Po cząt ko wo
peł ni łam obo wiąz ki za stę pu jąc zmar łą Prze wod ni czą cą,
a póź niej wy ra zi łam zgo dę na ob ję cie tej funk cji. My śla -
łam, że so bie nie po ra dzę, bo jed no cze śnie peł ni łam
funk cję sę dzie go są du okrę go we go, ale oka za ło się, że
pra ca tu taj w PZD to zdo by cie no wej wie dzy, po zna nie
no wych prze pi sów, o któ rych nie mia łam po ję cia. Je śli
cho dzi o ka drę ko mi sji roz jem czych, prze pro wa dzi łam
dla nich kil ka do brych szko leń, na któ rych prze ka zy wa -
łam wie dzę rów nież na te mat wy da wa nia roz strzy gnięć.
Póź niej sze orze cze nia ko mi sji roz jem czych by ły nie do
pod wa że nia.  Mó wi łam, że je że li na uczy my się pra co -

wać to Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza nie bę dzie mia ła co
ro bić. Jed nak pra cy by ło wy star cza ją co du żo. Po rów nu -
jąc pra cę na po cząt ku tych 10 lat mo je go by cia Prze wod -
ni czą cą każ de po da nie o wnie sie nie skar gi koń czy ło się
wnie sie niem skar gi. W tym ro ku do ko na łam bar dzo wie -
le od mów, za tem uzna łam za pra wi dło we sto so wa nie
prze pi sów tak przez za rzą dy ROD, jak i  przez ko mi sje
roz jem cze I i II stop nia. Uwa żam, że ta ka dra jest już do -
świad czo na, ma ogrom ną wie dzę, za nim z ko niecz no ści
mu sia ła po znać prze pi sy do roz strzy gnię cia kon kret nej
spra wy. Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru ję do człon ków
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej – mo ich za stęp ców: Pa na
Ro ber ta Kli ma szew skie go, Pa na Zbi gnie wa Ma li szew -
skie go,  se kre ta rza  - Pa ni  Zo fii Pa de rew skiej , Pa ni  Zo -
fii Mróz i po zo sta łym.  Cie szę się, że mo głam przez tak
dłu gi okres pra co wać w Związ ku. Zdo by łam du żo wie -
dzy. Moi ko le żan ki i ko le dzy sę dzio wie, do któ rych re -
fe ra tów tra fia ją spra wy zwią za ne z ogro da mi dział-
ko wy mi czy dział kow ca mi uwa ża ją mnie za spe cja list kę
i pro szą o kon sul ta cję, więc sta ram się po ma gać. Dzię ku -
jąc za bar dzo do brą współ pra cę, pa nu Pre ze so wi za stwo -
rze nie wa run ków do pra cy, Pre zy dium KR i ca łej
Kra jo wej Ra dzie za do brą współ pra cę, któ rą bę dę wspo -
mi na ła mi ło. Dzię ku ję bar dzo wszyst kim. 

Ol ga Ochry miuk, OZ Pod la ski, Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej 

He le na Woj na, OZ Łódz ki

Sza now ni Prze wod ni czą cy,
Pa nie Pre ze sie,
Sza now ni Zgro ma dze ni,
Przy padł mi w udzia le za szczyt re pre zen to wa nia 46 ty -

sięcz nej spo łecz no ści dział kow ców Okrę gu Łódz kie go. 
Na wstę pie chcia ła bym po dzię ko wać i po gra tu lo wać

wszyst kim oso bom, któ re w tak krót kim ter mi nie stwo -
rzy ły pro jekt sta tu tu sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD,
dla przy ję cia, któ re go dzi siaj od by wa my Nad zwy czaj ny
XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD. 

W oce nie de le ga tów z Okrę gu Łódz kie go do ku ment
ten w spo sób bar dzo szcze gó ło wy re gu lu je za gad nie nia
zwią za ne ze spraw nym funk cjo no wa niem Związ ku oraz
za pew nia kon kret ne roz wią za nia pro ble mów do ty czą -
cych dział kow ców, or ga nów PZD i ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Ja ko do ku ment bę dą cy w pew nym sen sie
„kon sty tu cją” PZD wy cho dzi na prze ciw no wym wy zwa -
niom i wpro wa dza Zwią zek w no wą rze czy wi stość praw -
ną. Dzi siaj uchwa li my bar dzo do bre pra wo związ ko we,

pra wo, któ re za cho wu jąc do ro bek prze no si to, co do bre,
ale jed no cze śnie re ali zu je za pi sy dwóch ustaw: 

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i usta wy o sto wa -
rzy sze niach.

Sza now ni De le ga ci,
Od 9 mie się cy ca ły Zwią zek wdra ża w ży cie prze pi sy

no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 
W ogro dach od by wa ją się ze bra nia, na któ rych dział -
kow cy de cy du ją, czy ich ogród ma po zo stać w ogól no -
pol skim sto wa rzy sze niu, czy też wy od ręb nić się i po-
wo łać lo kal ne sto wa rzy sze nie. Fakt, że na tych ze bra -
niach nie do cho dzi do ma so we go re zy gno wa nia z Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców na le ży od czy ty wać, ja ko
świa do my wy bór sa mych dział kow ców i przy kład re ali -
za cji de mo kra cji w ogro dach. 

Naj wy raź niej zja wi sko to nie od po wia da wi zji prof.
Ire ny Li po wicz. Sta wia jąc za rzu ty co do nie kon sty tu cyj -
no ści no wej usta wy o ROD za su ge ro wa ła, że nad jej za -
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pi sa mi po wi nien po chy lić się Try bu nał Kon sty tu cyj ny.  
Po raz ko lej ny in sty tu cja pań stwo wa sta je się na rzę -

dziem w rę ku prze ciw ni ków ogro dów i dział kow ców.
Ini cja ty wa pod ję ta przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
po zo sta je w cał ko wi tej sprzecz no ści z ro lą, ja ką po wi -
nien on peł nić. Dla te go, nie mo że ni ko go dzi wić obu rze -
nie dział kow ców, ini cja to rów po wsta nia pro jek tu
oby wa tel skie go dział ko wej usta wy, pod któ rą ze bra no
nie mal mi lion pod pi sów i któ ry uzy skał po par cie 441 po -
słów.

Głę bo ko wie rzy my, że wy słu chaw szy na szych ra cji
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich za nie cha ata ków na usta -
wę ROD.

Dziś ma my usta wę za bez pie cza ją cą na sze in te re sy.
Dział kow cy ma ją pra wo de cy do wać o swo jej przy szło -
ści, a rzą dzą cy prze ko na li się, że nie mo gą lek ce wa żyć
mi lio na oby wa te li.

Suk ces ten był moż li wy, dla te go że by li śmy ra zem. 
Mi mo, że tak wie le już wspól nie osią gnę li śmy na dal

mu si my stać na stra ży na szych in te re sów. 
Ko lej ną kwe stią jest do pro wa dze nie do ak tu ali za cji

pra wa bu dow la ne go w za kre sie do pre cy zo wa nia de fi ni -
cji „Al ta ny”. Obo wią zu ją ca de fi ni cja jest nie ko rzyst na
dla dział kow ców, przez co po nad 900 tys. al tan zo sta ło
uzna ne, przez urzęd ni ków, za wy bu do wa ne nie zgod ne 
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa i w kon se kwen cji
pod le ga ją one roz biór ce.

Po nad to bo ry ka my się z rosz cze nia mi by łych wła ści -
cie li grun tów, na któ rych znaj du ją się ogro dy dział ko we.

W szcze gól no ści pro blem ten do ty czy du żych miast,
gdzie grun ty te są bar dzo atrak cyj ne dla po ten cjal nych
in we sto rów.

Za bez pie cze nie pra wa Związ ku i dział kow ców do
użyt ko wa nia grun tów obec nie zaj mo wa nych przez ogro -
dy dział ko we, to jed no z naj waż niej szych za dań PZD.

Po twier dze niem ska li pro ble mu jest fakt, że w ra mach
Okrę gu Łódz kie go ma my ure gu lo wa ny stan praw ny je -
dy nie dla 30% po wierzch ni ROD.

Na le ży wspo mnieć, że du żym wspar ciem dla ogro dów
jest, utwo rzo ny przez Kra jo wą Ra dę, Fun dusz Obro ny
ROD, któ ry fi nan su je kosz ty po stę po wań są do wych i ad -
mi ni stra cyj nych.

Do dat ko wo, aby spro stać wy zwa niom, któ re sta wia
nam rze czy wi stość po sta wi li śmy so bie rów nież za cel
owoc ną, co dzien ną współ pra cę z sa mo rzą da mi, me dia -
mi, pra cow ni ka mi na uko wy mi z sze ro ko po ję tej dzie dzi -
ny ogrod nic twa na rzecz efek tyw nej pro mo cji na szej
dzia łal no ści. Dzię ki te mu bę dzie my mo gli po zy tyw nie
wpły wać na lo kal ne spo łecz no ści i wzbo ga cać ich funk -
cjo no wa nie. 

Pra gnę jesz cze raz pod kre ślić, że je dy nie za an ga żo wa -
nie i wspól ne dzia ła nie nas wszyst kich spra wią, że dział -
kow cy bę dą spo koj ni o przy szłość swo ich dzia łek. 

Wszy scy je ste śmy am ba sa do ra mi ogrod nic twa dział -
ko we go.

De le ga cja łódz ka bę dzie gło so wa ła za przy ję ciem pro -
po zy cji sta tu tu.

Wystàpienia zgłoszone do protoko∏u

Agniesz ka Sycz, OZ Pod kar pac ki

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Wy so kie Pre zy dium, 
Sza now ni De le ga ci,
Dziś głów nym za da niem Nad zwy czaj ne go Zjaz du jest

uchwa le nie no we go sta tu tu PZD. Do ku ment ten był kon -
sul to wa ny tak że w pod kar pac kich Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, któ re po pie ra ją roz wią za nia w nim za war -
te. Uwa ża my, że przy ję cie no we go sta tu tu ure gu lu je wie -
le aspek tów funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych 
w spo sób zgod ny z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. De le ga ci Okrę gu Pod kar pac kie go PZD uwa ża -
ją, że sta tut PZD w tre ści za pre zen to wa nej na Zjeź dzie
jest do bry i speł nia na sze ocze ki wa nia.

Dru gim waż nym za gad nie niem dla dział kow ców  jest
wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go ogło szo ny
w stycz niu 2014 r., któ ry  w prak ty ce uznał wszyst kie al -
ta ny w ogro dach za sa mo wo le bu dow la ne. Ko mi tet Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej „STOP roz biór kom al tan”
opra co wał oby wa tel ski pro jekt usta wy i ocze ku je my, że
tyl ko nad nim bę dą pro wa dzo ne pra ce w Sej mie i bę dzie
on pro jek tem wio dą cym. Dział kow cy ze bra li w ca łym
kra ju pra wie 705 ty się cy pod pi sów pod oby wa tel skim
pro jek tem, któ re 9 paź dzier ni ka zo sta ły uro czy ście zło -
żo ne w Sej mie. Obec nie na szym za da niem jest roz ma -
wiać i prze ko ny wać po słów, aby jak naj szyb ciej pro jekt
oby wa tel ski stał się obo wią zu ją cym pra wem. 
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Pa ni Prze wod ni czą ca,
Pa nie Pre ze sie,
Ko le żan ki i Ko le dzy!
O ko niecz no ści zwo ła nia Nad zwy czaj ne go XI Kra jo -

we go Zjaz du De le ga tów PZD mó wi li de le ga ci dziś wy -
stę pu ją cy. Ce lem na szych dzia łań jest do pro wa dze nie do
re je stra cji w są dzie sto wa rzy sze nia ogro do we go – Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Za tem na szym prio ry te -
tem jest przy ję cie sta tu tu PZD o ta kiej tre ści, któ ra
ogra ni czy do mi ni mum za gro że nia mo gą ce prze dłu żyć
pro ces je go re je stra cji w KRS.

Je stem pe wien, że po wo ła na Ko mi sja Sta tu to wa do ło -
ży ła wszel kich sta rań, by wy nik jej pra cy – no wy sta tut
był przy ję ty przez Sąd Re je stro wy bez zbęd nej zwło ki, a
na sze sto wa rzy sze nie za pi sa ne w re je strze.  

Uwa żam za nie ce lo we zgła sza nie uwag i po pra wek,

któ rych treść mo że za kłó cić po praw ność le gi sla cyj ną
uchwa la ne go sta tu tu, co mo że spo wo do wać ode sła nie
przez Sąd te go do ku men tu do po now nych kon sul ta cji.

Moż li we i ce lo we wy da ją się być tyl ko po praw ki sty -
li stycz ne, li te rów ki itp.

Sza now ni Pań stwo!
Je śli nasz sta tut wej dzie w ży cie 23 paź dzier ni ka 2014

ro ku to do dnia prze pro wa dze nia Kra jo we go Zjaz du De -
le ga tów PZD w 2015 ro ku je go prze pi sy  bę dzie we ry fi -
ko wa ła prak ty ka co dzien ne go funk cjo no wa nia wszy-
st kich szcze bli na sze go Związ ku i ona po wie nam, któ -
re prze pi sy są za sad ne, a któ re wy ma ga ją zmian. Ta kie
na sze dzia ła nie wy da je się  być ra cjo nal ne. Je stem o tym
głę bo ko prze ko na ny.

Mie czy sław Ka miń ski, OZ Gdańsk

An to ni Mol ka, OZ w Le gni cy

Sza now ni De le ga ci, 
Pre zy dium XI Nad zwy czaj ne go Zjaz du PZD, 
Pa nie Pre ze sie
Spo ty ka my się na Nad zwy czaj nym XI Kra jo wym

Zjeź dzie De le ga tów PZD, aby przy bli żyć ko niec wal ki 
o ist nie nie na szej or ga ni za cji - uchwa lić sta tut sto wa rzy -
sze nia ogro do we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Prze szli śmy da le ką dro gę nie chę ci, dez apro ba tę, wręcz
pró by uni ce stwie nia or ga ni za cji Pol skich dział kow ców,
dział kow ców z po nad stu let nią tra dy cją. Opo nen ci po -
li tycz ni wspie ra ni lob by ko mer cyj no -de we lo per skim od -
nie śli czę ścio wy suk ces po orze cze niu wy ro ku Try-
bu na łu Kon sty tu cyj ne go stwier dza ją ce go nie zgod ność 
z Kon sty tu cją usta wy o ROD z 2005 ro ku zrze szo nych 
w PZD. Wy rok przy tło czył mi lio no wą rze szę dział kow -
ców, jed nak dzię ki po nad 20 let nie mu do świad cze niu w
wal ce o ist nie nie PZD, Kra jo wa Ra da pod przy wódz -
twem Pa na Pre ze sa Kon drac kie go wy zna czy ła kie run ki
wal ki o nasz byt. Po wo ła no Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej, któ ry stwo rzył pro jekt usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych zrze szo nych w PZD, po par tą
przez po nad 960 000 oby wa te li. Dal sze dzia ła nia w pro -
ce do wa niu oby wa tel skie go pro jek tu usta wy w pod ko mi -
sji sej mo wej by ły dro gą przez mę kę w związ ku z pro-
po zy cja mi opo nen tów par tii po li tycz nych bio rą cych
udział w pro ce du rze le gi sla cyj nej. Aby prze ko nać usta -
wo daw ców do ra cji mi lio no wej or ga ni za cji i pro jek tu
usta wy, któ ry uwzględ nia za rzu ty Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go po trzeb ne by ły sta no wi ska, ape le, na ra dy i spo -

tka nia z wła dza mi sa mo rzą do wy mi oraz po sła mi RP, 
a tak że naj wyż szy mi wła dza mi z Mar szał kiem Sej mu
włącz nie, oraz ma ni fe sta cje pod Urzę da mi Mar szał kow -
ski mi i Wo je wódz ki mi. Zwień cze niem na szej wal ki by -
ła ma ni fe sta cja ogól no pol ska, pod czas któ rej otrzy-
ma li śmy po par cie par la men ta rzy stów róż nych opcji po -
li tycz nych zło żo nych pod Sej mem RP - od nie śli śmy suk -
ces. Osta tecz ne kon tro wer sje roz strzy gnię to pod czas
spo tka nia de le ga cji dział kow ców z pre mie rem rzą du RP
Do nal dem Tu skiem. 13.12.2013 r. – Sejm RP uchwa lił
usta wę o ROD. 18.12.2013 r. - pod pi sał ją Pre zy dent RP,
a od 19.01.2014 r. usta wa o ROD sta ła się obo wią zu ją -
cym do ku men tem. Usta wa o z dnia 13.12.2013 ro ku 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest do brym do ku -
men tem po wsta łym w dro dze kom pro mi su za pew nia ją -
cvm funk cjo no wa nie ROD i pra wa na by te dział kow ców.
Wstęp do usta wy traf nie okre śla po zy tyw ną ro lą ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Dzi siaj na Nad zwy czaj nym XI Kra jo wym Zjeź dzie
De le ga tów PZD uchwa la my sta tut, któ ry po zwo li na
funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych zgod -
nie z usta wą o ROD. Jest to do ku ment opar ty na usta wie
o ROD, usta wie Pra wo o sto wa rzy sze niach oraz pra wie
cy wil nym i ad mi ni stra cyj nym. Sta tut dzi siaj uchwa lo ny
jest do brym do ku men tem wień czą cym wal kę o ist nie nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 

Po mi mo dal szych ata ków na PZD – Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, wcze śniej Związ ku Miast Pol skich (tu
na stą pi ło po ro zu mie nie), wy rok NSA po zba wił dział -
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kow ców złu dzeń, że mo że my czuć się bez piecz nie. Jed -
nak za re je stro wa nie ko lej ne go Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej, zło że nie pro jek tu usta wy o zmia nie
usta wy pra wa bu dow la ne go po zwo li na unor mo wa nie
za pi su od no śnie de fi ni cji al tan dział ko wych. 

W imie niu dział kow ców okrę gu le gnic kie go skła dam
ser decz ne po dzię ko wa nia oby dwu Ko mi te tom Ini cja ty -
wy Usta wo daw czej, Kra jo wej Ra dzie PZD, Pre ze so wi
PZD Pa nu Kon drac kie mu, bez któ re go cha ry zmy i kre -

atyw no ści w kie ro wa niu Związ kiem trud no by ło by nam
się pod nieść po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 

Ser decz ne po dzię ko wa nia skła dam rów nież praw ni -
kom Związ ku oraz Ko mi sji Sta tu to wej za pro jekt sta tu -
tu, któ ry ma my dzi siaj uchwa lić ja ko de le ga ci
Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD,
aby słu żył w re ali za cji za dań ROD i Związ ku. 

Dzię ku ję wszyst kim dział kow com zrze szo nym w PZD
za udział w wal ce o na sze ist nie nie. 

Je rzy Wdow czyk, OZ w Ka li szu

Sza now ni De le ga ci
Po wie lu la tach wal ki o ogrod nic two dział ko we w Pol -

sce dnia 13 grud nia 2013 r. Sejm Rze czy po spo li tej Pol -
skiej uchwa lił dłu go ocze ki wa ną przez dział kow ców
no wą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Usta wa zo sta ła uchwa lo na po dłu gich i trud nych ne -
go cja cjach z wszyst ki mi ugru po wa nia mi po li tycz ny mi
w Pol sce, po trud nych roz mo wach z wszyst ki mi Klu ba -
mi Par la men tar ny mi. No wą usta wę po par li nie mal jed no -
myśl nie wszy scy po sło wie RP, przy za le d wie 2 gło sach
prze ciw nych.

No wa usta wa wpro wa dzi ła spo kój i bez pie czeń stwo 
w ogro dach dział ko wych, cie szą ce się po par ciem spo -
łecz nym.

No wa usta wa speł nia wy mo gi de mo kra tycz ne go pań -
stwa, pod kre śla wol ność zrze sza nia się oby wa te li, roz -
wią zu je spra wy funk cjo no wa nia, or ga ni za cję i za kła-
da nie ogro dów dział ko wych. Nie ste ty jest kwe stio no wa -
na przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Mi lion ro dzin
dział ko wych, a w rze czy wi sto ści kil ka mi lio nów oby wa -
te li, któ rzy upra wia ją dział ki jest zbul wer so wa nych 
i zdzi wio nych po sta wą Pa ni Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich w sto sun ku do dział kow ców. Pa ni Rzecz nik za -
miast bro nić oby wa te li, jest prze ciw nim. 

Zgod nie z art. 68 no wej usta wy Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców zo stał zo bo wią za ny do uchwa le nia w cią gu 
18 mie się cy no we go sta tu tu PZD.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców po -
wo ła ła spe cjal ną Ko mi sję do opra co wa nia no we go sta tu -
tu PZD, któ ry po kon sul ta cjach z dział kow ca mi i śro-
do wi skiem dział ko wym zo sta nie w dniu dzi siej szym
przed sta wio ny do za twier dze nia na Nad zwy czaj nym XI
Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD.

Sza now ni De le ga ci
Dział kow cy z Wiel ko pol ski po łu dnio wo – wschod -

niej, ko leb ki ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, gdzie
funk cjo nu je naj star szy w Pol sce i w Eu ro pie ogród dział -
ko wy im. Po wstań ców Wiel ko pol skich w Koź mi nie
Wiel ko pol skim, któ ry w tym ro ku ob cho dził ju bi le usz
190-le cia za ło że nia ogro du, ak cep tu ją pro po zy cję no we -
go sta tu tu PZD, jed no cze śnie po zdra wia my wszyst kich
dział kow ców w Pol sce i de le ga tów na Nad zwy czaj ny XI
Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD, ży cząc po myśl no ści 
i owoc nych ob rad.

Dzię ku je my ca łe mu Ze spo ło wi opra co wu ją ce mu pro -
jekt sta tu tu, któ ry na dzi siej szym Zjeź dzie bę dzie uchwa -
la ny.

List dział kow ców ROD „Gra ni ca” w Świ no uj ściu do uczest ni ków Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD 

My dział kow cy ROD „Gra ni ca” w Świ no uj ściu prze sy -
ła my de le ga tom z naj bar dziej na pół noc ny za chód wy su -
nię te go dział ko we go przy czół ka w Pol sce ży cze nia owo-
c nych ob rad. Ma my na dzie ję, że dzi siej szy Zjazd w War sza -
wie do koń czy dzie ła, któ re za po cząt ko wa li śmy wspól ną
wal ką w obro nie ru chu dział ko we go w Pol sce. Zda je my so -
bie spra wę jak od po wie dzial ne za da nie spo czy wa dziś na

de le ga tach Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 
Uchwa le nie w peł ni zgod ne go z no wą usta wą o ROD sta -

tu tu PZD ozna czać bę dzie fak tycz nie wy peł nie nie tre ścią
no we go pra wa dział ko we go, usank cjo no wa niem ist nie nia
na szej or ga ni za cji w obec nej rze czy wi sto ści praw nej. Rze -
czy wi sto ści, o któ rą dział kow cy z ca łej Pol ski za bie ga li 
w dniach zma ga nia się o no wą usta wę o ROD. 
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Na sza ogro do wa co dzien ność bę dzie za le żeć tak że od
te go, ja kie za sa dy za pi sze cie w do ku men cie, któ re go
uchwa le nie jest ce lem dzi siej sze go Zjaz du. Ocze ku je my

za tem z War sza wy do brych wie ści dla ca łe go śro do wi ska
dział kow ców!

Uchwały i Stanowiska

UCHWAŁA NR 2
Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.

w spra wie uchwa le nia Sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Re ali zu jąc art. 68 ust. 1 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 40) oraz uwzględ nia jąc po sta no wie nia art. 65 ust. 2
i art. 68 ust. 2 tej usta wy, Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy
Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
dzia ła jąc na pod sta wie § 185 w związ ku z § 139 ust. 1,
§ 144 ust. 1 i 2 oraz § 143 pkt 2 sta tu tu PZD oraz uchwa -
ły NR 1/XX/2014 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców z dnia 27 ma ja 2014 r. w spra wie zwo ła -
nia Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
PZD, po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
1. Uchwa la się Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców, zwa ny da lej „Sta tu tem”, sta no wią cy za łącz nik do

ni niej szej uchwa ły.
2. Sta tut wcho dzi w ży cie z dniem uchwa le nia. 

§ 2
Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców upo waż nia Kra jo wą Ra dę
Pol skie go Związ ku Dział kow ców do wnie sie nia po pra -
wek w uchwa lo nym Sta tu cie w za kre sie ewen tu al nych
uwag wnio sko wa nych na pi śmie przez Sąd w trak cie po -
stę po wa nia wszczę te go w ra mach re ali za cji przez Pol ski
Zwią zek Dział kow ców obo wiąz ku wy ni ka ją ce go z art.
68 ust. 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 3
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.

Se kre tarz Zjaz du 
/-/  Bar ba ra Ko rol czuk

Prze wod ni czą cy Zjaz du
1. /-/ Ta de usz Ja rzę bak
2. /-/ Iza be la Oże gal ska
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Usta wa z 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych zo bo wią za ła Zwią zek do uchwa le nia no we -
go sta tu tu PZD. Sta tut jest pod sta wo wym do ku men tem 
w co dzien nym funk cjo no wa niu na szej or ga ni za cji, za wie -
ra ją cym naj waż niej sze po sta no wie nia do ty czą ce za sad
dzia ła nia ca łe go Związ ku oraz je go po szcze gól nych jed -
no stek, kom pe ten cje wszyst kich or ga nów PZD, a tak że
praw i obo wiąz ków wszyst kich człon ków Związ ku. Po
wni kli wym za po zna niu się z przed sta wio nym pro jek tem
sta tu tu PZD, Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD uzna je, że
do ku ment ten nie tyl ko za pew ni spraw ne funk cjo no wa nie
Związ ku, ale rów nież od po wia da wy mo gom usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych oraz usta wy – Pra wo 
o sto wa rzy sze niach. Dla te go też Zjazd uznał ko niecz ność
przy ję cia przed ło żo ne go pro jek tu sta tu tu.

Kra jo wy Zjazd za uwa ża, że no wy sta tu tu PZD jest re -
zul ta tem kil ku mie sięcz nej pra cy spe cjal nej Ko mi sji Kra -
jo wej Ra dy wspo ma ga nej przez Ze spół Do rad ców,
któ rym po wie rzo no obo wią zek opra co wa nia kon kret ne -
go do ku men tu ma ją ce go zre ali zo wać za ło że nia wy zna -
czo ne przez Kra jo wą Ra dę. Treść sta tu tu do wo dzi, że
Ko mi sja na le ży cie wy ko na ła swo ją po win ność. W szcze -
gól no ści wy ko rzy sta no roz wią za nia spraw dzo ne w prak -
ty ce, jak i te, któ re są za czerp nię te z tra dy cji ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. Wpro wa dzo no po nad to no we
za pi sy, któ rych uwzględ nie nia wy ma ga ła usta wa o ROD
oraz ocze ki wa ło śro do wi sko dział kow ców z uwa gi na
wy zwa nia obec nie sta wia ne ogro dom i Związ ko wi.

Zjazd uzna je, że sa tys fak cjo nu ją cy kształt no we go sta -
tu tu jest w szcze gól no ści wy ni kiem prze pro wa dze nia
nad tym do ku men tem 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. 
O ska li tych kon sul ta cji świad czy fakt, że w tym ce lu
Kra jo wa Ra da wy da ła 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 PZD. 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. W pra cach nad two rze niem
sta tu tu PZD wy ko rzy sta no rów nież wszyst kie do świad -
cze nia i tra dy cje ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Po -
wyż sze do wo dzi, że sta tut jest do brym i wszech stron nym
do ku men tem, od po wia da ją cym po trze bom dział kow ców,
Związ ku i je go struk tur. De le ga ci ze bra ni na Kra jo wym

Zjeź dzie wy ra ża ją swo je za do wo le nie z tak de mo kra -
tycz nych i spraw nych dzia łań zmie rza ją cych do opra co -
wa nia do bre go sta tu tu. 

Rów no cze śnie Kra jo wy Zjazd z sa tys fak cją przyj mu -
je zu peł nie no we roz wią za nia za war te w sta tu cie. Na
szcze gól ną apro ba tę za słu gu je zwłasz cza zwięk sze nie
upraw nień i uspraw nie nie funk cjo no wa nia wszyst kich
jed no stek i or ga nów Związ ku, co sta no wi nie zbęd ny ele -
ment na le ży te go wy ko ny wa nia przez nie za dań na rzecz
ogro dów i dział kow ców. Za nie zwy kle istot ne na le ży
uznać wpro wa dze nie no wej za sa dy do ty czą cej opłat
ogro do wych 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. Z ko lei wpro wa dze nie no wej ka te go rii człon ko -
stwa współ dzia ła ją ce go w znacz nym za kre sie umoż li wi
przy na leż ność do ogól no pol skie go sto wa rzy sze nia ogro -
do we go PZD oso bom, któ re pra gną ak tyw nie dzia łać dla
je go do bra. Na to miast za pi sy kom plek so wo okre śla ją ce
za sa dy na by wa nia i wy ga śnię cia praw do dzia łek
uspraw nią i uła twią pra cę za rzą dów ROD. Te i in ne za -
pi sy no we go sta tu tu kom plek so wo uj mu ją ca ło kształt
dzia łal no ści ca łe go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Kra jo wy Zjazd De le ga tów pod kre śla, że pro jekt sta tu -
tu zo stał przy go to wa ny w zgo dzie z po rząd kiem praw -
nym w na szym kra ju, a szcze gól nie z peł nym uwzglę-
d nie niem roz wią zań i po sta no wień za war tych w usta wie
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz usta wie – Pra -
wo o sto wa rzy sze niach. Rów nie waż ne jest to, że pro -
jekt zo stał opra co wa ny przy czyn nym udzia le śro -
do wi ska sa mych dział kow ców oraz struk tur PZD. Nad -
sy ła ne wnio ski, pro po zy cje i uwa gi zde cy do wa nie ukie -
run ko wa ły pra ce nad tym do ku men tem, o czym świad-
czy treść pro jek tu. Zjazd wy ra ża prze ko na nie, że dzię ki
te mu po wstał do ku ment, któ ry bę dzie od po wia dał po -
trze bom dział kow ców, ogro dów i Związ ku.

Kra jo wy Zjazd De le ga tów wy ra ża po dzię ko wa nia
wszyst kim or ga nom i dzia ła czom Związ ku oraz dział -
kow com za licz nie zgło szo ne po stu la ty, wnio ski oraz
pro po zy cje do ty czą ce po szcze gól nych za gad nień unor -
mo wa nych w no wym sta tu cie. Wszyst kie te zgło sze nia
by ły wni kli wie roz pa trzo ne i oka za ły się nie zwy kle przy -
dat ne do opra co wa nia do ku men tu kom plek so wo re gu lu -
ją ce go ogół kwe stii do ty czą cych funk cjo no wa nia
Związ ku i je go or ga nów oraz praw i obo wiąz ków dział -
kow ców. Szcze gól nie cie szy ogrom ne za an ga żo wa nie

STANOWISKO
Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.

w spra wie Sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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oraz tro ska, ja ką wy ka za ły or ga ny i dzia ła cze Związ ku
oraz po szcze gól ni dział kow cy w kwe stiach zwią za nych
z do sko na le niem pra wa związ ko we go. Ma so we uczest -
nic two w kon sul ta cjach nad tre ścią ko lej nych wer sji no -
we go sta tu tu PZD za słu gu je na szcze gól ne uzna nie 
i mu si na pa wać opty mi zmem, gdyż jest do wo dem sil ne -
go po czu cia od po wie dzial no ści za spra wy Związ ku oraz
istot nie przy czy ni ło się do opra co wa nia ta kie go sta tu tu,
któ ry bę dzie opty mal nie za spa ka jał po trze by dział kow -

ców, ogro dów i Związ ku.
Ma jąc po wyż sze na uwa dze, Kra jo wy Zjazd De le -

ga tów PZD, przyj mu jąc sta tut PZD, wy ra ża prze ko na -
nie, że do ku ment ten spraw dzi się w prak ty ce oraz
za gwa ran tu je sku tecz ne dzia ła nia or ga nów Związ ku,
szcze bla ogro do we go, okrę go we go i kra jo we go, a przede
wszyst kim za pew ni do bre wa run ki dla in dy wi du al nych
dział kow ców i ich ro dzin.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 23 paź dzier ni ka 2014 ro ku

STANOWISKO 
Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.

w spra wie dzia łań po dej mo wa nych przez Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
prof. Ire nę Li po wicz wo bec oby wa tel skiej usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. 

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

W związ ku z wy stą pie niem skie ro wa nym przez Rzecz -
nik Praw Oby wa tel skich prof. Ire nę Li po wicz do Mi ni -
stra In fra struk tu ry i Roz wo ju Re gio nal ne go oraz jej
wy po wie dzia mi dla me diów, w któ rych kwe stio nu je kon -
sty tu cyj ność oby wa tel skiej usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD,
ja ko naj wyż szy or gan sa mo rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, wy ra ża głę bo kie za nie po ko je nie za an ga -
żo wa niem au to ry te tu urzę du RPO w zwal cza nie usta wy,
któ ra słu ży za bez pie cze niu ist nie nia ogro dów oraz praw
dział kow ców. 

Uchwa le nie przez Sejm w dniu 13 grud nia 2013 r. usta -
wy o ROD sta ło się moż li we dzię ki mo bi li za cji prak tycz -
nie ca łej spo łecz no ści pol skich dział kow ców. By ła ona
ko niecz na, po nie waż dla każ de go, kto śle dził spra wę, by -
ło oczy wi stym, iż śro do wi ska dą żą ce do prze ję cia te re -
nów ogro dów na ce le ko mer cyj ne pró bu ją wy ko rzy stać
orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ja ko pre tekst do
prze for so wa nia usta wy ozna cza ją cej ko niec ogro dów 
w pol skich mia stach. W Sej mie trwa ła ba ta lia po mię dzy
po sła mi re pre zen tu ją cy mi in te re sy de we lo pe rów, 
a sprzy mie rzeń ca mi dział kow ców. W tej nie rów nej wal -
ce, w któ rej si le pie nią dza dział kow cy mo gli przed sta -
wić je dy nie głos spo łe czeń stwa, do bit nie wy ra żo ny 

w po sta ci bli sko mi lio na pod pi sów zło żo nych przez oby -
wa te li pod pro jek tem usta wy, osta tecz nie zwy cię ży li
przy ja cie le ogro dów. Nie wąt pli wie, na osta tecz ną de cy -
zję po słów wpływ mia ła wła śnie świa do mość ak cep ta cji
pro jek tu oby wa tel skie go wśród dział kow ców. Dla suk ce -
su tej ini cja ty wy, by ła ona rów nie waż na, co ar gu men ty
me ry to rycz ne za pre zen to wa ne przez przed sta wi cie li
działkow ców pod czas dłu giej i burz li wiej de ba ty w Par -
la men cie. 

Uchwa lo na pra wie jed no myśl nie, bo gło sa mi aż 441
po słów, no wa usta wa o ROD od zwier cie dla za ło że nia
pro jek tu zło żo ne go do Sej mu przez dział kow ców. 
W szcze gól no ści zre ali zo wa ła je go naj waż niej szy cel 
– za cho wa ła pra wa dział kow ców i ochro ni ła ogro dy
przed za gro że niem ma so wej li kwi da cji. Co istot ne, 
w oce nie au to ry te tów z dzie dzi ny pra wa kon sty tu cyj ne -
go, no wa usta wa zre ali zo wa ła rów nież wy tycz ne Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go za war te w wy ro ku z 11 lip ca 
2012 r. Dzię ki wy wa żo nym roz wią za niom go dzą cym in -
te re sy dział kow ców i wła ści cie li te re nów zaj mo wa nych
przez ogro dy, za dość uczy ni ła po trze bie po sza no wa nia
wła sno ści gmin. Roz dzie la jąc pra wo do dział ki, od przy -
na leż no ści do ja kiej kol wiek or ga ni za cji, zre ali zo wa ła po -
stu lat za sa dy swo bo dy zrze sza nia się. Wresz cie, od da jąc

Se kre tarz Zjaz du 
/-/  Bar ba ra Ko rol czuk

Prze wod ni czą cy Zjaz du
1. /-/ Ta de usz Ja rzę bak
2. /-/ Iza be la Oże gal ska
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do uzna nia dział kow ców kwe stię przy szło ści or ga ni za -
cyj nej ich ogro du i gwa ran tu jąc przej rzy stą pro ce du rę
po dej mo wa nia de cy zji w tym za kre sie, uchro ni ła usta wę
przed za rzu tem nad mier nej in ge ren cji w re la cje po mię -
dzy zrze sze niem, a je go człon ka mi, oraz na ru sze nia kon -
sty tu cyj nie chro nio nych praw ma jąt ko wych zrze sze nia. 

Ska la za an ga żo wa nia dział kow ców w sta ra nia 
o uchwa le nie no wej usta wy o ROD spra wi ła, iż jej za pi -
sy są zna ne w ca łym śro do wi sku. Co wię cej, jest ona
przez nich po wszech nie ak cep to wa na. Świad czą o tym
nie tyl ko pod pi sy pod pro jek tem oby wa tel skim, ale tak -
że de cy zje po dej mo wa ne pod czas ze brań w ogro dach, na
któ rych w de mo kra tycz nych gło so wa niach roz strzy ga ją
o for mie or ga ni za cyj nej ich ROD. W przy tła cza ją cej
więk szo ści opo wia da ją się za po zo sta niem w PZD, co
jest moż li we wła śnie dzię ki no wej usta wie. Z ich de kla -
ra cji wy ni ka, że prze słan ką ma ją cą de cy du ją ce zna cze nie
przy po dej mo wa niu ta kie go wy bo ru, jest prze świad cze -
nie, że po sia da nie sil ne go, ogól no pol skie go sa mo rzą du,
by ło, jest i na dal bę dzie jed ną z waż niej szych form za -
bez pie cze nia praw ich ro dzin do dzia łek. 

Tym cza sem z wy po wie dzi prof. Ire ny Li po wicz wy ni -
ka, że po dej mo wa ne przez nią dzia ła nia mo ty wo wa ne są
wła śnie tym, iż no wa usta wa, choć znio sła obo wiąz ko wą
przy na leż ność ogro dów i dział kow ców do PZD, to – po -
zo sta wia jąc dział kow com swo bo dę de cy zji o swej przy -
szło ści - umoż li wi ła Związ ko wi za cho wa nie po ten cja łu
or ga ni za cyj ne go. Nic więc dziw ne go, że wśród dział -
kow ców po ja wia się py ta nie o rze czy wi ste in ten cje Pa -

ni Rzecz nik, oraz czy w isto cie nie ma ją do czy nie nia 
z ko lej ną od sło ną wal ki z ogro da mi. Przy pusz cze nia te
utwier dza prze ko na nie o bez pod staw ność za rzu tów for -
mu ło wa nych przez RPO wo bec usta wy, oraz oko licz no -
ści, w ja kich to ma miej sce. W szcze gól no ści dział kow cy
pod no szą, że RPO kwe stio nu je za pi sy usta wy bez zba da -
nia sta nu fak tycz ne go, któ re go re gu la cji one słu żą i bez
kon sul ta cji tych dzia łań z ich śro do wi skiem. Wresz cie,
ich zdu mie nie bu dzi fakt, iż oso ba pia stu ją cą urząd, któ -
ry w na zwie pod kre śla pod mio to wość oby wa te li w re la -
cjach z Pań stwem, cał ko wi cie igno ru je i zby wa mil -
cze niem oby wa te li sto ją cych za set ka mi pe ty cji i li stów
zbio ro wych, któ re w tej spra wie tra fi ły do biu ra RPO 
z ogro dów. 

Dla te go też Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD zwra ca się
do prof. Ire ny Li po wicz z ape lem o za nie cha nie ata ków
na usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i pod ję -
cie dia lo gu ze śro do wi skiem dział kow ców. Głę bo ko wie -
rzy my, że wy słu chaw szy ra cji prze ma wia ją cych za
roz wią za nia mi za war ty mi w usta wie, Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich, tak jak wcze śniej licz na rze sza po słów,
zmie ni na sta wie nie do oby wa tel skiej usta wy o ROD.
Jed no cze śnie Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD zwra ca się
do wszyst kich dział kow ców, nie za leż nie od te go, czy są
oni człon ka mi na sze go Związ ku, czy też pod ję li de cy zję
o je go opusz cze niu, o za an ga żo wa nie się w dzia ła nia na
rzecz za cho wa nia usta wy o ROD, ja ko gwa ran ta 
praw ich ro dzin oraz przy szło ści ogro dów dział ko wych
w Pol sce. 

Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

STANOWISKO
Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.

w spra wie ze brań wszyst kich dział kow ców

War sza wa, dnia 23 paź dzier ni ka 2014 ro ku

Se kre tarz Zjaz du 
/-/  Bar ba ra Ko rol czuk

Prze wod ni czą cy Zjaz du
1. /-/ Ta de usz Ja rzę bak
2. /-/ Iza be la Oże gal ska

Od 9 mie się cy za sa dy funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, pra wa i obo wiąz ki dział kow ców,
za sa dy ich zrze sza nia się oraz za da nia or ga ni za cji dział -
kow ców re gu lu je usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych z dnia 13 grud nia 2014 r. Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców zo stał nią zo bo wią za ny do zor ga ni zo wa nia ze -
brań dział kow ców we wszyst kich ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w ter mi nie 12 mie się cy od dnia wej ścia 
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w ży cie tj. do dnia 18 stycz nia 2015 ro ku.
Do dnia 13 paź dzier ni ka 2014 r. w 3249 ROD (65,96%

wszyst kich ogro dów) prze pro wa dzo no ze bra nia usta wo -
we. 176 ROD sko rzy sta ło z moż li wo ści, ja kie da je usta -
wa i wy bra ło wła sną dro gę po wo łu jąc sto wa rzy sze nie,
któ re bę dzie pro wa dzi ło ich ogród. 

Jed nak na ze bra niach w 3073 ROD dział kow cy po -
twier dzi li, że nie chcą zmian i po zo sta ją w PZD. Przede
wszyst kim do ce nia ją spraw ność w dzia ła niu, do świad -
cze nie i sku tecz ność Związ ku w obro nie praw dział kow -
ców i ogro dów, ale rów nież bie żą cą po moc dla ogro dów
w spra wach in we sty cyj nych, praw nych, a tak że fi nan so -
wych. Pod kre śla ją zro zu mia ły i pra wi dło wy sys tem kie -
ro wa nia, za rzą dza nia i nad zo ru oraz stwier dza ją, że chcą
po zo stać w PZD, bo pew nie czu ją się w or ga ni za cji po -
tra fią cej sku tecz nie wal czyć o ich pra wa, szcze gól nie, że
na dal ist nie ją i są ak tyw ne śro do wi ska prze ciw ne ist nie -
niu ogro dów.

Ma my jesz cze w pa mię ci bó le, w ja kich ro dzi ła się
usta wa i wal kę ze wszel ki mi prze ciw no ścia mi, z ja ki mi
borykał się Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej dzia ła ją -
cy w imie niu po nad 900 000 oby wa te li, któ rzy po par li
pro jekt oby wa tel ski. W tej ba ta lii nie by ło wi dać już ist -
nie ją cych sto wa rzy szeń, któ re wnio sły by do usta wy ja -
kie kol wiek wąt ki ko rzyst ne dla dział kow ców, prze-
ciw nie, sta ra ły się de sta bi li zo wać wszel kie de ba ty w par -
la men cie. Dziś dział kow cy ma ją do brą usta wę. Ten suk -
ces był moż li wy tyl ko dzię ki te mu, że mi lion pol skich
dział kow ców zrze szo nych w ogól no pol skiej or ga ni za cji
ra zem wal czy ło o no wą usta wę. Oca li li śmy ogro dy, bo
by li śmy ra zem!

Kra jo wy Zjazd De le ga tów stwier dza, że nie mo że my
za po mi nać o tym, że na szą si łą jest so li dar ność i wza -
jem ne wspie ra nie się. Do wo dy ta kiej po sta wy do star cza
co dzien nie ży cie. W ob li czu klęsk ży wio ło wych dział -
kow cy mo gli li czyć na so li dar ność i uzy ski wać po moc fi -
nan so wą na usu wa nie ich skut ków. Po ma ga my so bie
przez po zy ski wa nie bez zwrot nych do ta cji na in we sty cje

w ogro dach, stwo rzy li śmy sys tem ni sko pro cen to wych
po ży czek. By li śmy też so li dar ni wo bec wy ro ków są do -
wych na ka zu ją cych za pła tę czę sto wy so kich kwot, ja ko
na stęp stwo wal ki o pra wa dział kow ców.

Kra jo wy Zjazd De le ga tów wie rzy, że dział kow cy 
w ogro dach, w któ rych ze bra nia wszyst kich dział kow -
ców jesz cze nie od by ły się, z peł ną świa do mo ścią wy -
po wie dzą się o przy szło ści swo ich ogro dów uwzglę-
d nia jąc wszyst kie ar gu men ty i do ko na ją do bre go wy-
bo ru. 

Kra jo wy Zjazd De le ga tów stwier dza, że Zwią zek stoi
na stra ży obo wią zu ją ce go pra wa i je go prze strze ga nia.
Do ty czy to zwłasz cza za pi sów usta wy do ty czą cych ze -
brań wszyst kich dział kow ców. To jest nie zby wal ne pra -
wo wszyst kich dział kow ców, któ rzy mo gą i ma ją pra wo
de cy do wa nia o swo jej przy szło ści, ale ma to być wo la
dział kow ców, a nie wą skich grup in te re sów. Zwią zek w
peł ni wy ko na po sta no wie nia usta wy do ty czą ce ze brań
usta wo wych i w przy pad ku, gdy zgod nie z wo lą dział -
kow ców po wo ła ne przez nich sto wa rzy sze nie zo sta nie
za re je stro wa ne w KRS, Pol ski Zwią zek Dział kow ców
prze ka że pra wa do grun tów oraz ma ją tek ROD. 

Usta wa stwo rzy ła wa run ki do peł ne go plu ra li zmu i za -
gwa ran to wa ła moż li wość swo bod ne go zrze sza nia się sa -
mych dział kow ców, jak też i pro wa dze nia ogro du. Prze-
pi sy usta wy zo sta ły skon stru owa ne w ten spo sób, że by 
o swo im lo sie de cy do wa li sa mi dział kow cy. Dla te go Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów z ca łą mo cą pod kre śla, że wo la
dział kow ców wy ra żo na w try bie prze wi dzia nym usta wą
bę dzie w peł ni re spek to wa na. Jed no cze śnie Zjazd ape lu -
je do tych za rzą dów ROD, któ re jesz cze nie od by ły ze -
brań, aby zwo ła ły je w for mie i ter mi nie prze wi dzia nym
usta wą, a tak że prze pro wa dzi ły zgod nie z usta wo wy mi
wy mo ga mi. Or gan PZD, ja kim jest za rząd ROD, zo stał
zo bli go wa ny do zor ga ni zo wa nia i prze pro wa dze nia ze -
brań wszyst kich dział kow ców i Zwią zek w peł ni wy wią -
że się z na ło żo nych na nie go usta wą obo wiąz ków, bo jest
to zgod ne z in te re sem i wo lą dział kow ców. 

War sza wa, dnia 23 paź dzier ni ka 2014 ro ku

Se kre tarz Zjaz du 
/-/  Bar ba ra Ko rol czuk

Prze wod ni czą cy Zjaz du
1. /-/ Ta de usz Ja rzę bak
2. /-/ Iza be la Oże gal ska

NADZWYCZAJNY XI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
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Bli sko mi lion pol skich ro dzin ko rzy sta z dzia łek w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Są to miesz kań cy miast
i mia ste czek, dla więk szo ści któ rych dział ka i ogród to
je dy ne miej sce wy po czyn ku, kon tak tu z przy ro dą, a tak -
że upraw owo ców i wa rzyw na wła sne po trze by. Fe no -
men ogrod nic twa dział ko we go do strze żo no w ca łej
Eu ro pie, ale tak że na in nych kon ty nen tach: w USA, Ka -
na dzie, Ja po nii. Le ka rze i na ukow cy do strze ga ją po zy -
tyw ny wpływ ogro dów na zdro wie dział kow ców i stan
eko sys te mu miej skie go. Ogro dy to źró dło tle nu dla
miast, ale tak że ak tyw ność dla lu dzi trze cie go wie ku.
Mo da na róż ne for my ogrod nic twa roz prze strze nia się
po świe cie i zy sku je co raz wię cej po par cia i wspar cia ze
stro ny sa mo rzą dów i ad mi ni stra cji pu blicz nej. Jed ną z
na czel nych za sad pro mu ją cych ogrod nic two dział ko we
jest po wszech na do stęp ność ogro dów dla miesz kań ców
miast. To jest mo tor na pę do wy współ pra cy or ga ni za cji
dział kow ców z sa mo rzą dem i ak cep ta cji ist nie nia ogro -
dów w mia stach. 

Zjazd stwier dza, że przy szłość i roz wój ogro dów dział -
ko wych w na szych mia stach za le ży od dwóch czyn ni -
ków: od sta bi li za cji praw nej i otwar cia ogro dów dla
miesz kań ców miast. Aby ogro dy mo gły się roz wi jać mu -
szą mieć pew ność dal sze go ist nie nia, wte dy jest mo ty -
wa cja do in we sto wa nia w in fra struk tu rę i sens an ga żo -
wa nia ludz kiej pra cy i ofiar no ści.

Sa mo rzą dy miast po win ny być na tu ral nym so jusz ni -
kiem ogro dów dział ko wych, a przy szłość to ogro dy
otwar te dla miesz kań ców. Aby ogro dy otwo rzyć po trzeb -
ne są in we sty cje, by je do tej no wej for mu ły do sto so wać,
dla te go po trzeb na jest ści ślej sza współ pra ca z sa mo rzą -
dem miast, wy ko rzy stu jąc do te go po ro zu mie nie ze
Związ kiem Miast Pol skich. Zwią zek po wi nien pod jąć na
wszyst kich po zio mach współ pra cę z in ny mi or ga ni za -
cja mi zrze sza ją cy mi mia sta i mia stecz ka i pro wa dzić do
uzy ska nia szer szej płasz czy zny współ pra cy, aż do pod pi -
sa nia sto sow ne go po ro zu mie nia.

Zjazd uzna je za ko niecz ne roz wi ja nie no wych form
dzia łal no ści ROD. Trze ba wy ko rzy stać po sia da ną ba zę
lo ka lo wą – do my dział kow ca, na stwo rze nie wa run ków,
aby moż na by ło or ga ni zo wać róż ne for my wy po czyn ku,
re kre acji, re ha bi li ta cji czy na wet edu ka cji dla osób trze -
cie go wie ku. Stwo rze nie dla tych osób róż nych form ak -
tyw no ści, np. „dział ki se nio ra”, na któ rej upra wia li by

kwia ty i wa rzy wa lu dzie star si, nie ma ją cy dział ki 
w ROD. Ko niecz ne jest kon ty nu owa nie i roz wi ja nie
wcza sów dla se nio rów. Ta for ma cie szy się ogrom nym
za in te re so wa niem i uzna niem lu dzi star szych. Spraw dzo -
ne for my na le ży kon ty nu ować i roz wi jać.

Zjazd wy ra ża prze ko na nie, że nie zbęd nym ele men tem
roz wo ju ogro dów dział ko wych jest ich otwar cie dla dzie -
ci. Trze ba ogro dy przy sto so wać do tej ro li, a więc wy bu -
do wać od pod staw no wo cze sne pla ce za baw. Trze ba
na wią zać ści ślej szą współ pra cę ze szko ła mi pod sta wo -
wy mi i udo stęp niać im dział kę, aby ucznio wie pod
okiem in struk to ra SSI upra wia li kwia ty i wa rzy wa. 

Przy sto so wa nie ogro dów do no wej ro li wy ma ga du -
żych na kła dów, dla te go ko niecz ne jest opra co wa nie, przy
współ pra cy z sa mo rzą dem, od po wied nich pro gra mów 
w mia stach i dziel ni cach. To za da nie dla okrę go wych za -
rzą dów i ko le giów pre ze sów. Ta kie pro gra my by ły by
punk tem wyj ścia do wy stę po wa nia do sa mo rzą dów o do -
ta cje na te in we sty cje. Rów nież Zwią zek po wi nien do -
sto so wać swą po li ty kę in we sty cyj ną, a szcze gól nie
za sa dy udzie la nia przez okrę gi do ta cji, do in we sto wa nia
w ogro dach re ali zu ją cych ce le słu żą ce spo łecz no ściom
lo kal nym.

Pro mo cji ogrod nic twa dział ko we go win no tak że słu -
żyć otwar cie Związ ku dla wszyst kich chęt nych. Nie trze -
ba mieć dział ki, aby być człon kiem PZD i to po win ni śmy
wy ko rzy stać. Po win ni śmy przy cią gnąć do Związ ku
wszyst kich za in te re so wa nych, tak że ba da czy, na ukow -
ców. Cho dzi o to, aby kształ to wać w spo łe czeń stwie po -
zy tyw ną ro lę ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
w mia stach, ale nie tyl ko w sze ro ko ro zu mia nym spo łe -
czeń stwie, rów nież w eli tach wła dzy, me diach, śro do wi -
skach na uko wych.

Do tych cza so we do świad cze nia i ogrom ny po ten cjał
tkwią cy w ogro dach trze ba wy ko rzy stać na róż ne for my
współ dzia ła nia ze spo łecz no ścią miast, ale tak że na po -
trze by na szych dział kow ców. Ko niecz ne jest stwo rze nie
wa run ków, aby dział kow cy w ogro dach nie tyl ko wy po -
czy wa li i upra wia li swo je dział ki, ale mo gli ak tyw nie
wy po czy wać ko rzy sta jąc z in fra struk tu ry w ROD.

XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD zwra ca się do sa -
mo rzą dów miast, mia ste czek i dziel nic o po moc i ak tyw -

STANOWISKO
Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.

w spra wie dal sze go roz wo ju ogro dów i Związ ku
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ne współ dzia ła nie w ce lu prze kształ ce nia wie lu ogro dów
w ak tyw ne, lo kal ne ośrod ki wy po czyn ku, re kre acji, kul -
tu ry, oświa ty i re ha bi li ta cji, słu żą ce spo łecz no ściom lo -
kal nym.

Zjazd zwra ca się do człon ków PZD i wszyst kich struk -
tur Związ ku o współ dzia ła nie w two rze niu z ro dzin nych
ogro dów dział ko wych ośrod ków przy ja znych spo łecz -
no ściom miast.

STANOWISKO
Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.

w spra wie wy bo rów sa mo rzą do wych

War sza wa, dnia 23 paź dzier ni ka 2014 ro ku

Se kre tarz Zjaz du 
/-/  Bar ba ra Ko rol czuk

Prze wod ni czą cy Zjaz du
1. /-/ Ta de usz Ja rzę bak
2. /-/ Iza be la Oże gal ska

Kra jo wy Zjazd De le ga tów uzna je, że ro lą or ga ni za cji
spo łecz nych jest an ga żo wa nie się w pro ces roz wią zy wa -
nia pro ble mów spo łecz nych i pu blicz nych. Zwią zek od
lat po dej mu je ta kie dzia ła nia. Jed nak moż li wo ści i po -
ten cjał na szej or ga ni za cji uza sad nia ją po trze bę wzmoc -
nie nia tej ak tyw no ści. Nie mo że my się uchy lać od
od po wie dzial no ści za spra wy ma ją ce za sad ni cze zna cze -
nie dla dział kow ców i ca łe go spo łe czeń stwa. Nie mo że -
my być bier ni w naj waż niej szych dla nas spra wach 
w imię błęd nie ro zu mia nej apo li tycz no ści.

Zjazd pod kre śla, że tak ma so wa or ga ni za cja z po -
nad stu let nią tra dy cją i do świad cze niem, nie mo że sku -
tecz nie wal czyć o ogro dy i pra wa dział kow ców, nie
bę dąc peł no praw nym uczest ni kiem ży cia po li tycz ne go.
Nie cho dzi jed nak o po li ty kę ro zu mia ną ja ko wal ka 
o wła dzę, ale o czyn ny udział w de ba cie pu blicz nej w
ce lu re ali za cji war to ści i idei bę dą cych pod sta wą ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest spo łecz ną or ga ni za -
cją po za rzą do wą, zrze sza ją cą bli sko mi lion ro dzin. Od
wie lu lat do brze słu ży my mia stom oraz spo łecz no ściom
lo kal nym. Pro wa dząc ro dzin ne ogro dy dział ko we – bę -
dą ce urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej – Zwią zek
wy peł nia szcze gól ne za da nia pu blicz ne w sto sun ku do
ogó łu. W ten spo sób dział kow cy i ich or ga ni za cja od
daw na uczest ni czą w bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go, czyn nie uczest ni cząc w ży ciu pu blicz nym dla do -
bra spo łecz no ści lo kal nych.

Dla te go też Kra jo wy Zjazd De le ga tów stwier dza, że

dla przy szło ści ogro dów dział ko wych, dla re ali za cji idei
ru chu ogrod nic twa dział ko we go, ko niecz na jest ak tyw -
na po sta wa dział kow ców oraz struk tur Związ ku, któ rzy
we wszyst kich wy bo rach – sa mo rzą do wych, par la men -
tar nych i pre zy denc kich – po win ni brać czyn ny udział 
i opo wia dać się za ugru po wa nia mi i kan dy da ta mi, któ rzy
bę dą wspie rać ist nie nie oraz roz wój ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

Zwięk sze nie ak tyw no ści pu blicz nej jest ko niecz ne, aby
w przy szło ści – po cząw szy od lo kal nych sa mo rzą dów, 
a na par la men cie skoń czyw szy – pro ble my dział kow ców
by ły roz wią zy wa ne z ich czyn nym udzia łem. Aby tak się
sta ło, po trzeb na jest czyn na i świa do ma po sta wa wy bor -
cza, po trzeb na jest peł na wie dza na te mat tych, któ rzy
ma ją po tem sta no wić o na szych spra wach. 

Na ca łym Związ ku oraz je go człon kach spo czy wa od -
po wie dzial ność za po myśl ność na szych ogro dów. Ja ko
oby wa te le ma my obo wią zek wziąć udział w zbli ża ją cych
się wy bo rach sa mo rzą do wych i od dać swój głos. Na to -
miast ja ko dział kow cy po win ni śmy po przeć kan dy da tów
gwa ran tu ją cych zrów no wa żo ny roz wój miast i gmin,
uwzględ nia ją cy po trze bę ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. 

Kra jo wy Zjazd De le ga tów stwier dza, że ja ko dział -
kow cy nie mo że my po zwo lić, aby po strze ga no nas ja ko
pa syw ny elek to rat, o któ rym wie lu po li ty ków so bie przy -
po mi na je dy nie przed ko lej ny mi wy bo ra mi. Na le ży więc
po przeć kan dy da tów, któ rzy bę dą pra co wać dla ogro dów
i dział kow ców, a nie tyl ko wy ko rzy sty wać Zwią zek i je -
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go człon ków dla swo ich par ty ku lar nych ce lów. Ko niecz -
na jest więk sza ak tyw ność i świa do mość, aby na sze śro -
do wi sko by ło do ce nia ne i trak to wa ne ja ko part ner, któ ry
dzia ła na rzecz spo łecz no ści lo kal nych i dla te go ocze ku -
je słusz nej po mo cy i wspar cia od sa mo rzą dów. Na le ży
więc zwięk szać nasz udział w ży ciu pu blicz nym z po -
żyt kiem dla miast, spo łe czeń stwa i ogrod nic twa dział ko -
we go. Wy bo ry sa mo rzą do we to do bra oka zja, że by te go
do ko nać. 

W tych wy bo rach star tu ją róż ne ugru po wa nia po -
li tycz ne oraz ko mi te ty lo kal ne. Dla te go też przy udzie la -
niu po par cia na le ży przede wszyst kim uwzględ niać
do tych cza so we sta no wi sko kan dy da ta wo bec ROD,
szcze gól nie w prak tycz nym dzia ła niu, a tak że po sta wę
wo bec ru chu dział ko we go, no wej usta wy o ROD 
i Związ ku. Gło suj my na ugru po wa nia i ko mi te ty wy bor -
cze do strze ga ją ce w swo ich pro gra mach in te re sy oraz
pra wa dział kow ców. Wspie raj my lu dzi spraw dzo nych,
któ rzy wy ka za li się pra cą i do ko na nia mi dla dział kow -
ców i ogro dów. Wy bie raj my kan dy da tów, któ rzy nas nie
za wie dli oraz do brze zna ją i ro zu mie ją na sze pro ble my. 

Kra jo wy Zjazd zwra ca się do dział kow ców, aby pod -
czas po dej mo wa nia swo jej de cy zji wy bor czej uwzględ -
nia li w szcze gól no ści ugru po wa nia po li tycz ne oraz
kan dy da tów, któ rzy w ubie głym ro ku wspie ra li Zwią zek
i śro do wi sko dział ko we w wal ce o uchwa le nie oby wa tel -

skiej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Po -
przez swo je dzia ła nia wy ka za li, że moż na na nich po le -
gać. Da li jed no cze śnie gwa ran cję, iż w przy szło ści bę dą
dzia łać w naj lep szym in te re sie dział kow ców. 

Ta ka gwa ran cja ma istot ne zna cze nie. Wal cząc o za -
cho wa nie i roz wój ogro dów dział ko wych po trze bu je my
jak naj szer sze go wspar cia po li tycz ne go ze stro ny władz
pu blicz nych. Ostat nie la ta do bit nie wy ka za ły jak istot na
dla obro ny na szych ogro dów i ca łe go ru chu by ła po zy -
tyw na po sta wa licz nych ugru po wań i po li ty ków kra jo -
wych oraz sa mo rzą do wych. Rów nież dzi siaj po trze -
bu je my ich po mo cy, zwłasz cza w ce lu szyb kie go uchwa -
le nia oby wa tel skie go pro jek tu bro nią ce go pra wie mi lion
al tan przed ma so wy mi roz biór ka mi. Dla te go wy bierz my
spraw dzo nych kan dy da tów i ugru po wa nia, któ re nie
ogra ni cza ją się do pu stych ha seł, ale da ły już wy raz swo -
je mu za an ga żo wa niu w spra wy waż ne dla śro do wi ska
dział kow ców. 

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, Kra jo wy Zjazd De le ga -
tów PZD zwra ca się do wszyst kich dział kow ców 
o udział w nad cho dzą cych wy bo rach sa mo rzą do wych.
Za gło suj my na wia ry god nych kan dy da tów, gdyż wy nik
tych wy bo rów za wa ży na sto sun ku przy szłych władz lo -
kal nych wo bec bli sko mi lio na pol skich ro dzin ko rzy sta -
ją cych z nie mal pię ciu ty się cy ROD.

War sza wa, dnia 23 paź dzier ni ka 2014 ro ku

Se kre tarz Zjaz du 
/-/  Bar ba ra Ko rol czuk

Prze wod ni czą cy Zjaz du
1. /-/ Ta de usz Ja rzę bak
2. /-/ Iza be la Oże gal ska
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§ 1
1. Pol ski Zwią zek Dział kow ców, zwa ny da lej

„PZD”, jest ogól no pol skim sto wa rzy sze niem
ogro do wym po wo ła nym do za kła da nia i pro wa -
dze nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz re -
pre zen ta cji i obro ny in te re sów swo ich człon ków.

2. PZD dzia ła na pod sta wie usta wy z dnia 13 grud -
nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. Pra wo o sto wa -
rzy sze niach oraz  ni niej sze go sta tu tu. 

3. PZD opie ra swo ją dzia łal ność na pra cy spo łecz -
nej człon ków; do pro wa dze nia swych spraw mo -
że za trud niać pra cow ni ków.

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

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

sztan da rów, od znak i pie czę ci.

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

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

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

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

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

1) usta wa – usta wę z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 40);

2) ROD – ro dzin ny ogród dział ko wy pro wa dzo ny
przez PZD; 

3) dział ko wiec – peł no let nią oso bę fi zycz ną upra-
w nio ną do ko rzy sta nia z dział ki w ROD na pod -
sta wie pra wa do dział ki;

4) pra wo do dział ki – usta no wio ny zgod nie z usta -
wą ty tuł praw ny upraw nia ją cy do ko rzy sta nia 
z dział ki;

5) in fra struk tu ra ogro do wa – bu dyn ki i bu dow le,

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

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

7) prze pi sy związ ko we – po sta no wie nia uchwał
or ga nów PZD, w tym sta tu tu PZD i re gu la mi nu
ROD; 

8) or ga ny za rzą dza ją ce – za rząd ROD, za rząd ko -
ła człon kow skie go, okrę go wy za rząd (je go pre -
zy dium) i Pre zy dium Kra jo wej Ra dy;

9) oso ba bli ska – mał żon ka, zstęp nych, wstęp -
nych, ro dzeń stwo, dzie ci ro dzeń stwa oraz oso -
by po zo sta ją ce w sto sun ku przy spo so bie nia;

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

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

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

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

de le ga tów) ROD i ko ła człon kow skie go oraz
okrę go we go zjaz du de le ga tów – od po wied nio
wła ści wy te ry to rial nie okrę go wy za rząd (je go
pre zy dium) oraz Kra jo wa Ra da,

2) w sto sun ku do za rzą du ROD i ko ła człon kow -
skie go – wła ści wy te ry to rial nie okrę go wy za -
rząd (je go pre zy dium),

3) w sto sun ku do okrę go we go za rzą du (je go pre -
zy dium) – Pre zy dium Kra jo wej Ra dy,

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

Roz dział I
Postanowienia ogólne



43

§ 6
Ce lem PZD jest:

1) za kła da nie i pro wa dze nie ROD,
2) roz wój ROD w spo sób za pew nia ją cy dział kow -

com i ich ro dzi nom ak tyw ny wy po czy nek 
i moż li wość pro wa dze nia upraw ogrod ni czych
na wła sne po trze by,

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

4) ochro na śro do wi ska przy rod ni cze go, 
5) pod no sze nie stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia,
6) kształ to wa nie zdro we go oto cze nia czło wie ka,
7) ochro na przy ro dy, 
8) po pra wa wa run ków so cjal nych spo łecz no ści lo -

kal nych.

§ 7
PZD re ali zu je swo je ce le po przez:

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

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

3) za go spo da ro wy wa nie ROD,
4) usta na wia nie pra wa do dzia łek,
5) wszech stron ne dzia ła nie na rzecz ochro ny przy -

ro dy i śro do wi ska, 
6) or ga ni zo wa nie i udzie la nie po mo cy oraz po rad -

nic twa w za go spo da ro wa niu dzia łek i pro wa -
dze niu upraw ogrod ni czych,

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

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

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

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

Roz dział II
Cele i zadania PZD

§ 8
Człon ko stwo w PZD jest otwar te dla wszyst kich
dział kow ców lub osób za in te re so wa nych za war ciem
umo wy dzier ża wy dział ko wej.

§ 9
1. Człon ka mi PZD mo gą być: 

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

2) oso by praw ne.
2. Oso by praw ne mo gą być je dy nie człon ka mi

wspie ra ją cy mi PZD.

§ 10
Człon ko wie PZD dzie lą się na:

1) człon ków zwy czaj nych,
2) człon ków współ dzia ła ją cych, 
3) człon ków wspie ra ją cych.

Roz dział III
Członkowie PZD – prawa i obowiązki

Ro dza je człon ko stwa

Członkowie zwyczajni

§ 11
1. Człon kiem zwy czaj nym mo że być oso ba fi zycz na

ma ją ca pra wo do dział ki w ROD.

2. PZD nie mo że od mó wić przy ję cia w po czet człon -
ków zwy czaj nych dział kow ca ma ją ce go pra wo do
dział ki w ROD.
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3. Po sta no wie nia ust. 2 nie sto su je się wo bec dział -
kow ca wcze śniej po zba wio ne go człon ko stwa 
w PZD lub wy ko rzy stu ją ce go dział kę sprzecz nie 
z usta wą lub ra żą co na ru sza ją ce go re gu la min
ROD.  

§ 12
Oso ba ubie ga ją ca się o człon ko stwo zwy czaj ne skła -
da pi sem ne oświad cze nie wo li o chę ci przy stą pie nia
do PZD w for mie de kla ra cji człon kow skiej. 

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

pu je na mo cy uchwa ły za rzą du ROD.
2. Do cza su po wo ła nia za rzą du ROD w no wym (od -

two rzo nym) ROD uchwa łę w spra wie, o któ rej
mo wa w ust. 1, po dej mu je pre zy dium okrę go we -
go za rzą du.

3. Or gan, o któ rym mo wa w ust. 1 al bo 2, udzie la
dział kow co wi in for ma cji w przed mio cie na by cia
człon ko stwa w ter mi nie 6 mie się cy od dnia zło że -
nia de kla ra cji człon kow skiej. Bez sku tecz ny upływ
te go ter mi nu jest rów no znacz ny z przy ję ciem 
w po czet człon ków PZD.

§ 14
1. Czło nek zwy czaj ny ma pra wo:

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

ich praw i in te re sów w za kre sie człon ko stwa 
w PZD i pra wa do dział ki,

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

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

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

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

9) wglą du w do ku men ta cję do ty czą cą je go człon -
ko stwa.

2. Pra wa człon kow skie wy ko ny wa ne są oso bi ście.

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

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

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

twa dział ko we go,
4) dzia łać w in te re sie PZD i je go człon ków,
5) brać czyn ny udział w ży ciu PZD,
6) uisz czać skład kę człon kow ską do 30 czerw ca

da ne go ro ku,
7) ak tu ali zo wać da ne oso bo we i ad res do ko re -

spon den cji,
8) ota czać opie ką mie nie PZD.

Człon ko wie współ dzia ła ją cy

§ 16
1. Człon ko wie współ dzia ła ją cy udzie la ją mo ral ne -

go, ma te rial ne go oraz me ry to rycz ne go wspar cia
re ali za cji za dań i ce lów PZD, a tak że pro pa gu ją
idee ogrod nic twa dział ko we go.

2. Człon kiem współ dzia ła ją cym mo że być peł no let -
nia oso ba fi zycz na nie ma ją ca pra wa do dział ki 
w ROD pro wa dzo nym przez PZD lub za in te re so -
wa na za war ciem umo wy dzier ża wy dział ko wej.

3. Człon ko wie współ dzia ła ją cy sku pie ni są w ko łach
człon kow skich.

§ 17
1. Przy ję cie w po czet człon ków współ dzia ła ją cych

na stę pu je na mo cy uchwa ły za rzą du ko ła człon -
kow skie go po zło że niu pi sem nej de kla ra cji człon -
kow skiej.

2. Do cza su po wo ła nia za rzą du ko ła człon kow skie go
w no wym ko le człon kow skim uchwa łę w spra wie,
o któ rej mo wa w ust. 1, po dej mu je pre zy dium
okrę go we go za rzą du.

§ 18
Do praw i obo wiąz ków człon ka współ dzia ła ją ce go
sto su je się od po wied nio § 14 i 15.

Człon ko wie wspie ra ją cy

§ 19
Człon kiem wspie ra ją cym mo że być oso ba praw na
de kla ru ją ca wspie ra nie ce lów i za dań PZD, 

a w szcze gól no ści po przez udzie la nie po mo cy fi nan -
so wej lub rze czo wej na rzecz wy bra nej jed nost ki 
or ga ni za cyj nej PZD.
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§ 20
1. Ubie ga ją cy się o człon ko stwo wspie ra ją ce skła da

pi sem ne oświad cze nie wo li o chę ci przy stą pie nia
do PZD w for mie de kla ra cji człon kow skiej.

2. Oświad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 1, skła da
oso ba lub or gan umo co wa ny do re pre zen to wa nia
ubie ga ją ce go się o człon ko stwo wspie ra ją ce.

§ 21
Przy ję cie w po czet człon ków wspie ra ją cych na stę -
pu je na mo cy uchwa ły or ga nu za rzą dza ją ce go jed -
nost ki or ga ni za cyj nej PZD, do któ rej wpły nę ła
de kla ra cja człon kow ska.

§ 22
Czło nek wspie ra ją cy ma pra wo:

1) brać udział w ze bra niu or ga nu PZD, na któ rym

roz pa try wa ne są spra wy je go do ty czą ce, 
2) do uzy ska nia in for ma cji o re ali za cji wspie ra -

nych ce lów, 
3) zwra ca nia się do or ga nów PZD w spra wach do -

ty czą cych roz wo ju ROD.

§ 23
Czło nek wspie ra ją cy ma obo wią zek:

1) dbać o do bre imię PZD i pol skie go ogrod nic -
twa dział ko we go,

2) dzia łać w in te re sie PZD i je go człon ków,
3) uisz czać skład kę człon kow ską,
4) ak tu ali zo wać da ne i ad res do ko re spon den cji,
5) wy wią zy wać się z za de kla ro wa nej for my

wspar cia.

Usta nie człon ko stwa

§ 24
Człon ko stwo w PZD usta je na sku tek:

1) wy ga śnię cia,
2) po zba wie nia.

§ 25
Z za strze że niem po sta no wień § 26 człon ko stwo 
w PZD wy ga sa w ra zie:

1) śmier ci lub utra ty oso bo wo ści praw nej przez
człon ka PZD,

2) zrze cze nia się na pi śmie człon ko stwa w PZD,
3) wy ga śnię cia pra wa do dział ki w ROD, 
4) wy od ręb nie nia ROD, w któ rym czło nek zwy -

czaj ny po sia da pra wo do dział ki, 
5) nie wy wią zy wa nia się przez człon ka wspie ra -

ją ce go z za de kla ro wa nej for my wspar cia przez
okres co naj mniej jed ne go ro ku.

§ 26
1. W  ter mi nie 3 mie się cy od zda rze nia, o któ rym

mo wa w § 25 pkt 4, czło nek zwy czaj ny mo że zło -
żyć pi sem ne oświad cze nie o prze kształ ce niu
człon ko stwa zwy czaj ne go w człon ko stwo współ -
dzia ła ją ce. 

2. Oświad cze nie, o któ rym  mo wa w ust. 1, skła da
się do wła ści we go okrę go we go za rzą du lub za rzą -
du ko ła człon kow skie go. 

§ 27
1. Po zba wie nie człon ko stwa mo że na stą pić w ra zie

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

2. Po zba wie nie człon ko stwa zwy czaj ne go na stę pu je
tak że w ra zie wy ga śnię cia pra wa do dział ki na
sku tek wy po wie dze nia umo wy przez PZD.

§ 28
1. Po zba wie nie człon ko stwa na stę pu je w dro dze

uchwa ły za rzą du ROD al bo ko ła człon kow skie go. 
2. W uza sad nio nych przy pad kach uchwa łę o po zba -

wie niu człon ko stwa mo że pod jąć wła ści we te ry to -
rial nie pre zy dium okrę go we go za rzą du al bo
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy. 

§ 29
1. Przed pod ję ciem uchwa ły o po zba wie niu człon -

ko stwa wła ści wy or gan obo wią za ny jest prze słać
do za in te re so wa ne go człon ka PZD za wia do mie -
nie o ter mi nie po sie dze nia, na któ rym je go spra wa
ma być roz pa try wa na oraz umoż li wić mu zło że -
nie wy ja śnień. Za wia do mie nie prze sy ła się li stem
po le co nym na co naj mniej 21 dni przed ter mi nem
po sie dze nia. 

2. Nie zgło sze nie się człon ka PZD nie wstrzy mu je
pod ję cia uchwa ły.

3. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 1, wraz z
uza sad nie niem i po ucze niem o pra wie i ter mi nie
zło że nia od wo ła nia do rę cza się człon ko wi za po -
kwi to wa niem lub prze sy ła li stem po le co nym za
zwrot nym po twier dze niem od bio ru.

§ 30
1. Człon ko wi przy słu gu je pra wo od wo ła nia się od

uchwa ły, o któ rej mo wa w § 28, do wła ści we go
or ga nu wyż sze go stop nia nad or ga nem wy da ją -
cym uchwa łę w cią gu 14 dni od da ty otrzy ma nia
uchwa ły. 
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2. Od wo ła nie, o któ rym mo wa w ust. 1, wno si się za
po śred nic twem or ga nu, któ ry pod jął uchwa łę, któ -
ry w cią gu 14 dni prze sy ła od wo ła nie wraz z do -
ku men ta cją uza sad nia ją cą pod ję cie uchwa ły do

wła ści we go or ga nu wyż sze go stop nia.
3. Wnie sie nie od wo ła nia w ter mi nie i try bie, okre -

ślo nym w ust. 1 i 2, wstrzy mu je wy ko na nie za -
skar żo nej uchwa ły.

Roz dział IV
Struktura i oragany PZD

§ 31 
Jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi PZD są:

1) ro dzin ne ogro dy dział ko we,
2) ko ła człon kow skie,
3) jed nost ki te re no we,
4) jed nost ka kra jo wa.

§ 32
Or ga na mi PZD są:

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

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

3) w jed no st ce te re no wej:
a) okrę go wy zjazd de le ga tów,
b) okrę go wy za rząd (pre zy dium),
c) okrę go wa ko mi sja re wi zyj na,

4) w jed no st ce kra jo wej:
a) Kra jo wy Zjazd De le ga tów,
b) Kra jo wa Ra da,
c) Pre zy dium Kra jo wej Ra dy,
d) Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na.

Roz dział V
Zasady organizacyjne PZD

§ 33
1. Or ga ny PZD po cho dzą z wy bo rów, za wy jąt kiem

wal ne go ze bra nia ROD i ko ła człon kow skie go. 
2. Wy bo ry do or ga nów PZD prze pro wa dza ne są 

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

§ 34
1. Człon kiem or ga nu PZD mo że być je dy nie czło nek

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

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

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

4. Po sta no wie nia ust. 2 i 3 nie ma ją za sto so wa nia do
wal nych ze brań, kon fe ren cji de le ga tów oraz zjaz -
dów okrę go wych i kra jo we go.

5. Prze wod ni czą cym wal ne go ze bra nia, kon fe ren cji
de le ga tów, zjaz dów okrę go wych i kra jo we go nie
mo że być pre zes or ga nu za rzą dza ją ce go oraz prze -
wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej od po wied niej jed -
nost ki or ga ni za cyj nej PZD, a tak że oso ba 
w trak cie trwa nia obo wią zu ją ce go co do niej za ka -
zu wy ni ka ją ce go z § 42 ust. 5.

§ 35
1. Czło nek PZD wy bra ny do or ga nu PZD ma obo -

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

z peł nio nej funk cji zgod nie z zakre sem za dań
or ga nu, do któ re go zo stał wy bra ny,
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3) ak tyw nie uczest ni czyć w pra cach or ga nu, któ re -
go jest człon kiem.

2. Czło nek or ga nu win ny dzia ła nia lub za nie cha nia,
przez któ re PZD po niósł szko dę, od po wia da za nią
oso bi ście.

§ 36
Prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej lub je go za stęp -
ca ma ją pra wo uczest ni czyć z gło sem do rad czym w
ze bra niach in ne go or ga nu da nej jed nost ki or ga ni za -
cyj nej PZD. 

§ 37
1. Ka den cja or ga nów PZD trwa czte ry la ta.
2. W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach Kra jo -

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

§ 38
1. Czło nek or ga nu PZD za cho wu je man dat na czas

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

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

§ 39
1. Man dat człon ka or ga nu PZD wy ga sa przed upły -

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

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

wy żej 50% je go skła du,
6) za mia ny człon ka or ga nu w try bie okre ślo nym 

w § 40 ust. 2.
2. Wy ga śnię cie man da tu człon ka or ga nu PZD

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

– w przy pad kach, o któ rych mo wa w ust. 1 
pkt 1- 2 i 6,

2) or gan do ko nu ją cy od wo ła nia – w przy pad ku, 
o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 3,

3) wła ści wy or gan wyż sze go stop nia – w przy pad -
ku, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 4 i 5. 

§ 40
1. Or gan PZD po wi nien do ko op to wać do swo je go

skła du in ne go człon ka w ter mi nie do 3 mie się cy
od chwi li zmniej sze nia się licz by człon ków or ga -
nu z przy czyn wy mie nio nych w § 39 ust. 1 
pkt 1-3.

2. Man dat człon ka or ga nu po wo ła ne go w try bie
okre ślo nym w ust. 1 wy ga sa, o ile na naj bliż szym
wal nym ze bra niu (kon fe ren cji) zo sta nie pod ję ta
uchwa ła o po wo ła niu w je go miej sce in nej oso by
oraz w przy pad ku uchy le nia al bo stwier dze nia
nie waż no ści uchwa ły o od wo ła niu człon ka or ga -
nu, na miej sce któ re go zo stał do ko op to wa ny.

§ 41
1. Or gan wyż sze go stop nia po wo łu je or gan ko mi sa -

rycz ny dla jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD w ra zie:
1) od wo ła nia (za wie sze nia) or ga nu,
2) nie do ko na nia wy bo ru or ga nu przez wal ne ze -

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

3) wy ga śnię cia man da tów człon ków or ga nu PZD
po wy żej 50% je go skła du.

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

3. Or gan ko mi sa rycz ny dzia ła do cza su wy bo ru za -
stę po wa ne go or ga nu przez wal ne ze bra nie (kon -
fe ren cję lub zjazd), nie dłu żej jed nak niż 6 mie -
się cy od po wo ła nia. W uza sad nio nych przy pad -
kach wła ści wy or gan PZD mo że prze dłu żać okres
dzia ła nia or ga nu ko mi sa rycz ne go, któ ry łącz nie
nie mo że prze kro czyć dwóch lat.

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

5. Or ga no wi ko mi sa rycz ne mu przy słu gu ją kom pe -
ten cje za stę po wa ne go or ga nu, za wy jąt kiem kom -
pe ten cji wy ni ka ją cej z § 40 ust. 1.

§ 42 
1. Od wo ła nie or ga nu PZD lub je go człon ka mo że na -

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

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

3. Od wo ła nie na stę pu je w dro dze uchwa ły. Po sta no -
wie nia § 29 ust. 3 sto su je się od po wied nio.

4. Od wo ła nym człon kom or ga nu PZD przy słu gu je
pra wo od wo ła nia się od uchwa ły, o któ rej mo wa 
w ust. 3, do or ga nu wyż sze go stop nia w ter mi nie
14 dni od da ty otrzy ma nia uchwa ły. Wnie sie nie
od wo ła nia nie wstrzy mu je wy ko na nia de cy zji 
o od wo ła niu. Po sta no wie nia § 30 ust. 2 sto su je się
od po wied nio.

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

6. Po sta no wie nia ust. 1-4 sto su je się od po wied nio
wo bec oso by, któ rej man dat wy gasł na sku tek pi -
sem nie zło żo nej re zy gna cji, je że li przed wy ga -
śnię ciem man da tu za cho dzi ły co do tej oso by
pod sta wy do od wo ła nia. W ta kim przy pad ku wła -
ści wy or gan stwier dza za kaz spra wo wa nia man -
da tu i peł nie nia funk cji w or ga nach PZD na
za sa dach okre ślo nych w ust. 5.

§ 43
1. Za wie sze nie or ga nu PZD lub je go człon ka mo że

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

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

3. Po sta no wie nia § 42 ust. 2-4 sto su je się od po wied nio.

§ 44
1. Z chwi lą wy ga śnię cia man da tu człon ka or ga nu

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

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

§ 45
Dla spraw ne go wy ko ny wa nia swo ich za dań or ga ny
PZD mo gą, w za leż no ści od po trzeb, po wo ły wać 
i od wo ły wać ko mi sje pro ble mo we sta łe i do raź ne ja -
ko jed nost ki po moc ni czo -do rad cze, w szcze gól no ści
moż na po wo łać 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. 

§ 46
1. Or ga ny PZD po dej mu ją de cy zje w for mie uchwał.
2. Uchwa ły or ga nów PZD spo rzą dza ne są w for mie

pi sem nej, pod ry go rem ich nie waż no ści.

3. Uchwa łę pod pi su je co naj mniej dwóch człon ków
wła ści we go or ga nu PZD na za sa dach okre ślo nych
w od ręb nych prze pi sach związ ko wych. 

4. Uchwa ła or ga nu PZD jest waż na, je że li zo sta ła
pod ję ta zwy kłą więk szo ścią gło sów przy obec no -
ści po nad po ło wy licz by człon ków da ne go or ga nu
w cza sie po dej mo wa nia uchwa ły, chy ba że sta tut
sta no wi ina czej.

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

6. Po sta no wie nia ust. 5 nie sto su je się w przy pad ku
gło so wa nia w spra wie wy bo ru al bo od wo ła nia ze
skła du or ga nu PZD.

§ 47
1. Uchwa ły or ga nów wyż sze go stop nia, pod ję te

zgod nie z po sta no wie nia mi sta tu tu, są obo wią zu -
ją ce dla niż szych or ga nów i człon ków PZD.

2. Uchwa ły or ga nów PZD wią żą wszyst kich dział -
kow ców w ROD, je że li prze wi du je to usta wa.

§ 48
1. W PZD obo wią zu je dwu in stan cyj ny sys tem po -

stę po wa nia we wnątrz związ ko we go.
2. Od uchwał or ga nów PZD bez po śred nio do ty czą -

cych in dy wi du al ne go człon ka PZD, pod ję tych 
w pierw szej in stan cji, za in te re so wa nym stro nom
w spra wie przy słu gu je od wo ła nie. 

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

4. Od uchwa ły pod ję tej w pierw szej in stan cji przez
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, Kra jo wą Ra dę al bo
Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną  nie słu ży od wo ła -
nie, jed nak że stro na nie za do wo lo na mo że zwró -
cić się do te go or ga nu z wnio skiem o po now ne
roz pa trze nie spra wy; do wnio sku te go sto su je się
od po wied nio prze pi sy do ty czą ce od wo łań od
uchwał.

§ 49
1. Od wo ła nie skła da się na pi śmie w ter mi nie 14 dni

od da ty otrzy ma nia uchwa ły. 
2. Zło że nie od wo ła nia w try bie i ter mi nie okre ślo -

nym sta tu tem wstrzy mu je wy ko na nie uchwa ły
pod ję tej w pierw szej in stan cji do cza su roz pa trze -
nia te go od wo ła nia przez or gan od wo ław czy, chy -
ba że sta tut sta no wi ina czej.
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§ 50 
1. W za leż no ści od do ko na nych usta leń or gan od wo -

ław czy:
1) od wo ła nia nie uwzględ nia;
2) uchy la za skar żo ną uchwa łę w ca ło ści lub czę ści

i orze ka co do isto ty spra wy;
3) zmie nia za skar żo ną uchwa łę  i orze ka co do

isto ty;
4) uchy la za skar żo ną uchwa łę i spra wę prze ka zu -

je do po now ne go roz po zna nia;
5) uchy la za skar żo ną uchwa łę i uma rza po stę po -

wa nie.
2. Uchwa ły or ga nów PZD pod ję te w try bie od wo -

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

3. Uchwa ły or ga nów PZD pod ję te w try bie od wo -
ław czym mo gą być wzru szo ne je dy nie w try bie
okre ślo nym w § 51 i § 52.

§ 51
1. Uchwa ła or ga nu PZD sprzecz na z pra wem, po sta -

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

2. Nie waż ność uchwa ły stwier dza or gan, któ ry wy -
dał uchwa łę lub or gan wyż sze go stop nia nie -
zwłocz nie po po wzię ciu wia do mo ści o za ist nie niu
prze sła nek okre ślo nych w ust. 1.

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

§ 52
1. Uchwa ła or ga nu PZD mo że być uchy lo na w przy -

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

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

3. Uchy le nie lub spro sto wa nie uchwa ły na le ży do or -
ga nu wyż sze go stop nia lub or ga nu, któ ry wy dał
uchwa łę, nie zwłocz nie po po wzię ciu wia do mo ści
o za ist nie niu oko licz no ści okre ślo nych w ust. 1
lub 2. Po sta no wie nie § 51 ust. 3 sto su je się od po -
wied nio.

§ 53
1. Ro dzin ny ogród dział ko wy ja ko pod sta wo wą jed -

nost kę or ga ni za cyj ną PZD two rzą człon ko wie
zwy czaj ni z te go ROD.

2. Ro dzin ny ogród dział ko wy ko rzy sta z oso bo wo ści
praw nej PZD.

3. Na za sa dach okre ślo nych w ni niej szym sta tu cie,
ro dzin ny ogród dział ko wy za rzą dza in fra struk tu rą
ogro do wą oraz roz po rzą dza środ ka mi fi nan so wy -
mi i ma jąt kiem ru cho mym po zo sta ją cy mi w dys -
po zy cji ROD. 

§ 54
1. De cy zję o po wo ła niu ro dzin ne go ogro du dział ko -

we go ja ko pod sta wo wej jed nost ki or ga ni za cyj nej
PZD po dej mu je okrę go wy za rząd.

2. ROD sta je się pod sta wo wą jed nost ką or ga ni za cyj -

ną PZD z chwi lą wpi sa nia do Re je stru Jed no stek
PZD. 

3. Po sta no wie nia ust. 1 i 2 sto su je się od po wied nio
do po dzia łu, po łą cze nia lub znie sie nia ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go ja ko pod sta wo wej jed -
nost ki or ga ni za cyj nej PZD.

§ 55
1. Szcze gó ło we za sa dy do ty czą ce za go spo da ro wa -

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

2. Uchwa la nie i do ko ny wa nie zmian w Re gu la mi nie
ROD na stę pu je w dro dze uchwa ły Kra jo wej Ra dy
pod ję tej więk szo ścią 2/3 gło sów.

Roz dział VI
Rodzinny ogród działkowy

Zasady ogólne
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Wal ne ze bra nie

§ 56
1. Naj wyż szym or ga nem PZD w ROD jest wal ne ze -

bra nie.
2. Pra wo uczest ni cze nia w wal nym ze bra niu oraz

pra wo wy bie ra nia i by cia wy bie ra nym do or ga -
nów PZD ma każ dy czło nek zwy czaj ny z da ne go
ROD.

3. W wal nym ze bra niu mo gą brać udział z gło sem
do rad czym przed sta wi cie le or ga nów wyż sze go
stop nia.

§ 57
1. W ROD po sia da ją cym po nad 300 człon ków zwy -

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

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

3. De cy zję o od by wa niu w ROD kon fe ren cji de le ga -
tów po dej mu je za rząd ROD. Za sa dy or ga ni za cji
sek to rów okre śla uchwa ła Kra jo wej Ra dy.

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

§ 58
1. Wal ne ze bra nia mo gą być zwy czaj ne i nad zwy -

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

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

§ 59
1. Wal ne ze bra nie zwo łu je za rząd ROD i pro po nu je

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

2. Wal ne ze bra nie od by wa się do 15 ma ja da ne go ro -
ku. Od stęp stwa od te go ter mi nu do pusz czal ne są
za zgo dą pre zy dium okrę go we go za rzą du.

3. Nie zwo ła nie wal ne go ze bra nia do dnia 15 ma ja
mo że sta no wić pod sta wę do od wo ła nia za rzą du
ROD i usta no wie nia or ga nu ko mi sa rycz ne go, któ -
ry dzia ła do chwi li od by cia wal ne go ze bra nia 
i wy bo ru no we go za rzą du ROD.

§ 60
1. O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad wal ne go ze -

bra nia za rząd ROD za wia da mia pi sem nie – za po -
śred nic twem pocz ty lub do rę cza jąc za wia d-

o mie nie bez po śred nio za po kwi to wa niem - człon -
ków zwy czaj nych na co naj mniej 14 dni przed ter -
mi nem wal ne go ze bra nia. 

2. Za wia do mie nie, o któ rym mo wa w ust. 1, mo że
być wy sła ne człon ko wi zwy czaj ne mu pocz tą elek -
tro nicz ną, je że li uprzed nio wy ra ził na to pi sem ną
zgo dę, po da jąc ad res, na któ ry za wia do mie nie po -
win no być wy sła ne.

§ 61
1. Wal ne ze bra nie w pierw szym ter mi nie jest pra wo -

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

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

3. Prze pi sy ust. 2 nie ma ją za sto so wa nia do kon fe -
ren cji de le ga tów.

§ 62
1. Uchwa ły wal nych ze brań od by tych w dru gim ter -

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

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

§ 63
Prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia wy bie ra ją spo -
śród sie bie obec ni na ze bra niu człon ko wie zwy czaj -
ni z ROD w gło so wa niu jaw nym, zwy kłą wię-
k szo ścią gło sów, z za strze że niem § 34 ust. 5. 

§ 64
Do wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go na le ży:

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

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

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

4) za twier dze nie, na wnio sek ko mi sji re wi zyj nej,
spra woz da nia z dzia łal no ści za rzą du ROD oraz
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spra woz da nia fi nan so we go ROD,
5) uchwa la nie rocz nych pla nów pra cy i pre li mi na -

rzy fi nan so wych ROD,
6) uchwa la nie opłat ogro do wych oraz okre śla nie

ter mi nu ich uisz cze nia,
7) pod ję cie od dziel nej uchwa ły w spra wie każ -

de go za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -
go w ROD,

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

§ 65
1. Wal ne ze bra nie spra woz daw cze mo że zło żyć

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

2. W ra zie nie przy ję cia spra woz da nia or ga nu ROD
wal ne ze bra nie spra woz daw cze mo że go od wo łać
i po wo łać w je go miej sce no wy or gan ROD, je że -
li pod czas gło so wa nia obec nych jest po nad po ło -
wa człon ków zwy czaj nych da ne go ROD, 
a uchwa ła za pa dła bez względ ną więk szo ścią gło -
sów. Po sta no wie nie § 42 ust. 3 i 4 sto su je się od -
po wied nio. 

3. Z za strze że niem § 40 ust. 2, wal ne ze bra nie spra -
woz daw cze mo że do ko ny wać wy bo rów uzu peł -
nia ją cych do or ga nów ROD.

§ 66
Do kom pe ten cji wal ne go ze bra nia spra woz daw czo -
wy bor cze go na le ży po nad to:

1) uchwa le nie pro gra mu dzia ła nia na okres ka den cji,
2) udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce mu za rzą do -

wi ROD,
3) usta le nie licz by człon ków za rzą du ROD i ko -

mi sji re wi zyj nej w gra ni cach prze wi dzia nych 
w sta tu cie,

4) wy bór człon ków za rzą du ROD i ko mi sji re wi -

zyj nej oraz de le ga tów na okrę go wy zjazd (re -
jo no wą kon fe ren cję przed zjaz do wą).

§ 67
1. Na ru sze nie po sta no wień sta tu tu do ty czą cych zwo -

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

2. W przy pad ku nie do ko na nia wy bo ru or ga nów, o
któ rych mo wa w § 66 pkt 4, wal ne ze bra nie jest
nie waż ne.

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

§ 68
1. Nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie mo że być zwo ła ne

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

2. Z wła snej ini cja ty wy, na żą da nie 1/3 licz by człon -
ków zwy czaj nych da ne go ROD al bo na po le ce nie
or ga nu nad rzęd ne go, za rząd ROD zwo łu je nad -
zwy czaj ne wal ne ze bra nie w cią gu 30 dni od da ty
zgło sze nia pi sem ne go żą da nia, a nad zwy czaj ną
kon fe ren cję de le ga tów w cią gu 60 dni. Po sta no -
wie nie § 59 ust. 3 sto su je się od po wied nio.

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

4. Do kom pe ten cji nad zwy czaj ne go wal ne go ze bra -
nia na le ży roz po zna nie spraw, dla któ rych zo sta ło
zwo ła ne.

5. Nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie, zwo ła ne w try bie 
i na za sa dach okre ślo nych sta tu tem, mo że po dej -
mo wać uchwa ły wy łącz nie w spra wach, dla któ -
rych zo sta ło zwo ła ne i uwi docz nio nych w za wia-
do mie niach do star czo nych człon kom zwy czaj nym.

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

Za rząd ROD

§ 69
1. Za rząd ROD pro wa dzi spra wy ROD. 
2. Za rząd ROD re pre zen tu je PZD w za kre sie i na za -

sa dach okre ślo nych ni niej szym sta tu tem. 
3. Za rząd ROD skła da się z 5 - 11 człon ków. 
4. Licz bę człon ków za rzą du ROD usta la wal ne ze -

bra nie spra woz daw czo -wy bor cze w gra ni cach
okre ślo nych w ust. 3. 

§ 70
1. Za rząd ROD wy bie ra ze swe go gro na pre ze sa, wi -

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

mię dzy swo ich człon ków.
3. Pre zes kie ru je i od po wia da za ca ło kształt prac za -

rzą du ROD.
4. Wi ce pre zes od po wia da za po wie rzo ne dzie dzi ny
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dzia łal no ści za rzą du ROD oraz za stę pu je pre ze sa
w peł nie niu obo wiąz ków. W przy pad ku wy bo ru
wię cej niż jed ne go wi ce pre ze sa, za rząd ROD po -
wo łu je pierw sze go wi ce pre ze sa za stę pu ją ce go
pre ze sa w peł nie niu obo wiąz ków.

5. Se kre tarz od po wia da za do ku men to wa nie dzia łal -
no ści za rzą du ROD.

6. Skarb nik od po wia da za pro wa dze nie spraw fi nan -
so wych i do ku men ta cji fi nan so wej. 

§ 71
1. Po sie dze nia za rzą du ROD zwo łu je pre zes lub za -

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

2. Po sie dze niu za rzą du ROD prze wod ni czy pre zes
lub za stę pu ją cy go wi ce pre zes.

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

§ 72 
Za rząd ROD pro wa dzi spra wy ROD po le ga ją ce na

re ali za cji za dań ko niecz nych do za pew nie nia bie -
żą ce go funk cjo no wa nia ROD (spra wy zwy kłe go
za rzą du), a w szcze gól no ści:
1) re ali zu je obo wiąz ki wy ni ka ją ce z pra wa po -

wszech nie obo wią zu ją ce go, w tym prze pi sów
po dat ko wych i re gu lu ją cych kwe stie po rząd ku
i czy sto ści,

2) re ali zu je uchwa ły wal ne go ze bra nia,
3) usta na wia pra wa do dzia łek w ROD, za twier -

dza prze nie sie nia praw do dzia łek w ROD 
i stwier dza wstą pie nie w sto su nek praw ny wy -
ni ka ją cy z pra wa do dział ki w ROD, 

4) wy po wia da umo wy dzier ża wy dział ko wej,
5) przyj mu je w po czet człon ków PZD, 
6) nad zo ru je prze strze ga nie re gu la mi nu ROD, 
7) czu wa nad prze strze ga niem prze pi sów związ -

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

ta cję ROD, w tym do ty czą cą dział kow ców oraz
człon ków PZD,

9) pro wa dzi ewi den cję dzia łek, 
10) dba o es te tycz ny wy gląd ROD, or ga ni zu jąc

kon kur sy i po dej mu jąc in ne dzia ła nia słu żą ce
dla osią gnię cia te go ce lu,

11) roz pa tru je spra wy do ty czą ce wy peł nia nia przez
dział kow ców ich obo wiąz ków, 

12) roz pa tru je spra wy do ty czą ce wy peł nia nia przez
człon ków PZD ich obo wiąz ków wy ni ka ją cych
z prze pi sów związ ko wych, a tak że spo rów mię -
dzy ni mi,

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

14) udo stęp nia człon kom PZD pu bli ka cje i in ne
ma te ria ły in for ma cyj ne po cho dzą ce od or ga -
nów nad rzęd nych,

15) za rzą dza in fra struk tu rą ogro do wą i utrzy mu je
ją w na le ży tym sta nie,

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

17) po dej mu je dzia ła nia w ce lu uzy ska nia i roz li -
cze nia do ta cji ce lo wej ze środ ków pu blicz nych,

18) roz po rzą dza ma jąt kiem ru cho mym po zo sta ją -
cy mi w dys po zy cji ROD,

19) go spo da ru je i roz po rzą dza środ ka mi fi nan so -
wy mi ROD w spo sób zgod ny z obo wią zu ją cy -
mi prze pi sa mi i pla nem fi nan so wym uchwa-
lo nym przez wal ne ze bra nie,

20) po bie ra skład ki człon kow skie, opła ty ogro do -
we oraz in ne na leż no ści,

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

we wnątrz or ga ni za cyj ne do or ga nu wyż sze go
stop nia we dług za sad usta lo nych przez Kra jo wą
Ra dę.

§ 73
1. W za kre sie spraw zwy kłe go za rzą du, o któ rych

mo wa w § 72, za rząd ROD sa mo dziel nie re pre -
zen tu je PZD, w tym w spra wach są do wych, ad mi -
ni stra cyj nych i po dat ko wych. W tym za kre sie
za rząd ROD mo że sa mo dziel nie za cią gać zo bo -
wią za nia ma jąt ko we w imie niu PZD.

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

3. Z za strze że niem ust. 4, za rząd ROD mo że re pre -
zen to wać PZD w spra wie prze kra cza ją cej za kres
zwy kłe go za rzą du, o ile uzy ska uprzed nią zgo dę
pre zy dium okrę go we go za rzą du pod ry go rem nie -
waż no ści.

4. Za rząd ROD nie mo że re pre zen to wać PZD 
w spra wach za strze żo nych do kom pe ten cji in nych
or ga nów PZD.

§ 74
1. W po wia tach, gmi nach, mia stach i dziel ni cach

miast pre zy dium okrę go we go za rzą du mo że po -
wo łać i roz wią zać ko le gium pre ze sów za rzą dów
ROD.

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

3. Za sa dy funk cjo no wa nia ko le giów pre ze sów okre -
śla Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

Na by cie i wy ga śnię cie pra wa do dział ki w ROD

§ 75
Pra wo do dział ki w ROD na by wa się w dro dze: 

1) usta no wie nia pra wa do dział ki, 
2) prze nie sie nia pra wa do dział ki,
3) wstą pie nia w sto su nek praw ny wy ni ka ją cy 

z pra wa do dział ki.

§ 76
1. Usta no wie nie pra wa do dział ki w ROD na stę pu je

na pod sta wie umo wy dzier ża wy dział ko wej za -
wie ra nej w for mie pi sem nej po mię dzy PZD a peł -
no let nią oso bą fi zycz ną. Umo wa mo że być
rów nież za war ta z mał żon kiem dział kow ca, je że -
li żą da usta no wie nia pra wa do dział ki wspól nie ze
swo im współ mał żon kiem. 

2. Umo wa, o któ rej mo wa w ust. 1,  nie mo że być
za war ta w ce lu usta no wie nia pra wa do wię cej niż
jed nej dział ki.

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

§ 77
1. Umo wę dzier ża wy dział ko wej w imie niu PZD za -

wie ra za rząd ROD re pre zen to wa ny na za sa dach
okre ślo nych w § 73 ust. 2, po wy ra że niu zgo dy na
tę czyn ność przez za rząd ROD w for mie uchwa ły. 

2. Do cza su po wo ła nia za rzą du ROD w no wym (od -
two rzo nym) ROD umo wę dzier ża wy dział ko wej
w imie niu PZD za wie ra pre zy dium okrę go we go
za rzą du.

§ 78
1. Prze nie sie nie pra wa do dział ki w ROD na stę pu je

w dro dze umo wy po mię dzy dział kow cem a peł -
no let nią oso bą fi zycz ną za war tej w for mie pi sem -
nej z pod pi sa mi no ta rial nie po świad czo ny mi.   

2. Sku tecz ność prze nie sie nia praw do dział ki za le ży
od za twier dze nia przez PZD. 

3. PZD skła da oświad cze nie w przed mio cie za twier -
dze nia prze nie sie nia praw do dział ki w ter mi nie 
2 mie się cy od dnia otrzy ma nia pi sem ne go wnio -
sku o za twier dze nie; bez sku tecz ny upływ te go ter -
mi nu jest jed no znacz ny z za twier dze niem prze-
nie sie nia praw do dział ki.

4. We wnio sku, o któ rym mo wa w ust. 3, dział ko -
wiec obo wią za ny jest wska zać uzgod nio ną przez
stro ny umo wy, o któ rej mo wa w ust. 1, wy so kość
uzgod nio ne go po mię dzy stro na mi wy na gro dze nia
za znaj du ją ce się na dział ce na sa dze nia, urzą dze -
nia i obiek ty.

§ 79
1. Od mo wa za twier dze nia prze nie sie nia praw do

dział ki mo że na stą pić z waż nych po wo dów i jest
spo rzą dza na w for mie pi sem nej z uza sad nie niem
pod ry go rem nie waż no ści.

2. PZD mo że rów nież od mó wić za twier dze nia prze -
nie sie nia praw do dział ki, je że li jed no cze śnie
wska że oso bę, na rzecz któ rej mo że na stą pić ta kie
prze nie sie nie; oso ba ta skła da pi sem ne oświad cze -
nie o go to wo ści za pła ty na rzecz dział kow ca wy -
na gro dze nia w wy so ko ści wska za nej we wnio sku,
o któ rym mo wa w § 78 ust. 3, w ter mi nie 2 ty go -
dni od dnia wska za nia. Bez sku tecz ny upływ ter -
mi nu jest rów no znacz ny z uwzględ nie niem
wnio sku.

3. Prze pi su ust. 2 nie sto su je się w przy pad ku prze -
nie sie nia praw do dział ki na rzecz oso by bli skiej.

§ 80
1. Oświad cze nie o za twier dze niu al bo od mo wie za -

twier dze nia prze nie sie nia praw do dział ki w imie -
niu PZD skła da za rząd ROD w for mie uchwa ły.

2. Oświad cze nie, o któ rym  mo wa w ust. 1, do rę cza
się obu stro nom umo wy za po kwi to wa niem lub
prze sy ła li stem po le co nym za zwrot nym po twier -
dze niem od bio ru.

§ 81
1. W ra zie śmier ci dział kow ca pra wo do dział ki, któ -

re przy słu gi wa ło oboj gu mał żon kom, przy pa da
dru gie mu mał żon ko wi. 

2. Je że li mał żo nek zmar łe go dział kow ca nie po sia -
dał pra wa do dział ki, mo że w ter mi nie 6 mie się cy
od dnia śmier ci mał żon ka zło żyć oświad cze nie
wo li o wstą pie niu w sto su nek praw ny wy ni ka ją cy
z te go pra wa, pod ry go rem wy ga śnię cia pra wa do
dział ki.

3. Oświad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 2, skła da się
do wła ści we go za rzą du ROD.
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4. Na pod sta wie oświad cze nia, o któ rym mo wa 
w ust. 2, za rząd ROD po dej mu je uchwa łę o wstą -
pie niu mał żon ka w sto su nek praw ny wy ni ka ją cy 
z pra wa do dział ki po zmar łym dział kow cu. 

5. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 4, do rę cza
się za in te re so wa ne mu. 

§ 82
1. PZD mo że od dać dział kę w bez płat ne uży wa nie

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

2. Od da nie dział ki w bez płat ne uży wa nie in sty tu -
cjom, o któ rych mo wa w ust.1, na stę pu je na pod -
sta wie umo wy we dług wzo ru okre ślo ne go przez
Kra jo wą Ra dę PZD.

3. Po sta no wie nia § 77 sto su je się od po wied nio.

§ 83
1. Pra wo do dział ki w ROD wy ga sa z chwi lą:

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

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

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

4) li kwi da cji ROD;
5) w in nych przy pad kach prze wi dzia nych w usta wie.
2. Wy ga śnię cie pra wa do dział ki w ROD stwier dza

w for mie uchwa ły:
1) za rząd ROD - w przy pad kach, o któ rych mo wa 

w ust. 1 pkt 1- 3,
2) pre zy dium okrę go we go za rzą du – w przy pad ku, 

o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 4.

§ 84
1. Roz wią za nie umo wy za zgo dą obu stron  na stę pu -

je na pod sta wie pi sem ne go po ro zu mie nia po mię -
dzy PZD a dział kow cem. 

2. W po ro zu mie niu, o któ rym mo wa w ust. 1, okre -
śla się w szcze gól no ści ter min roz wią za nia umo -
wy i wy da nia dział ki za rzą do wi ROD. Po ro-
zu mie nie mo że okre ślać wa run ki za pła ty i wy so -
kość wy na gro dze nia za znaj du ją ce się na dział ce
na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty sta no wią ce wła -
sność dział kow ca.

3. Po sta no wie nia § 77 sto su je się od po wied nio.

§ 85
1. PZD mo że wy po wie dzieć umo wę, nie póź niej niż

na mie siąc na przód, na ko niec mie sią ca ka len da -
rzo we go, je że li dział ko wiec:

1) po mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal ko rzy sta
z dział ki lub al ta ny w spo sób sprzecz ny z prze -
pi sa mi usta wy lub re gu la mi nem, nisz czy in fra -
struk tu rę ogro do wą al bo wy kra cza w spo sób
ra żą cy lub upo rczy wy prze ciw ko po rząd ko wi
ogro do we mu, czy niąc uciąż li wym ko rzy sta nie
z in nych dzia łek lub

2) wy bu do wał, nad bu do wał lub roz bu do wał na te -
re nie dział ki al ta nę lub in ny obiekt z na ru sze -
niem prze pi sów pra wa stwier dzo nym przez
wła ści wy or gan ad mi ni stra cji pu blicz nej,

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

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

2. Wy po wie dze nia, o któ rym mo wa w ust. 1, do ko -
nu je się na pi śmie pod ry go rem nie waż no ści. 
Wy po wie dze nie okre śla przy czy nę uza sad nia ją cą
wy po wie dze nie.

3. Po sta no wie nia § 77 sto su je się od po wied nio.

§ 86
1. W ra zie wy ga śnię cia pra wa do dział ki w ROD na

sku tek wy po wie dze nia umo wy, wa run ki za pła ty i
wy so kość wy na gro dze nia za znaj du ją ce się na
dział ce na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty sta no wią -
ce wła sność dział kow ca usta la się w dro dze pi -
sem ne go po ro zu mie nia po mię dzy PZD i dział-
kow cem. Po sta no wie nie § 77 sto su je się od po -
wied nio.

2. W ra zie bra ku po ro zu mie nia, o któ rym mo wa 
w ust. 1, PZD mo że w try bie pro ce su żą dać sprze -
da ży na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów w dro dze li -
cy ta cji są do wej. Po sta no wie nie są du o przy -
są dze niu wła sno ści na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów
jest rów no znacz ne z usta no wie niem pra wa do
dział ki przez PZD.

3. Na pod sta wie po sta no wie nia są du, o któ rym mo -
wa w ust. 2, za rząd ROD w dro dze uchwa ły
stwier dza usta no wie nie pra wa do dział ki.

4. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 3, do rę cza
się za in te re so wa ne mu. 

§ 87
1. W ra zie śmier ci dział kow ca pra wo do dział ki 

w ROD wy ga sa w na stęp stwie nie do ko na nia
czyn no ści, o któ rej mo wa w § 81 ust. 2. 
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2. W przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 1, pra wo do
dział ki usta na wia ne jest na rzecz oso by bli skiej
zmar łe go, któ ra w ter mi nie 3 mie się cy od wy ga -
śnię cia pra wa do dział ki zgło si ła wnio sek o usta -
no wie nie pra wa do dział ki po zmar łym.

3. Usta no wie nie pra wa do dział ki na rzecz oso by bli -
skiej zmar łe go dział kow ca nie mo że na stą pić
przed upły wem ter mi nu, o któ rym mo wa w ust. 2.

4. W ra zie śmier ci dział kow ca nie po zo sta ją ce go w
związ ku mał żeń skim, prze pi sy ust. 2 i 3 sto su je
się od po wied nio, z tym że ter mi ny, o któ rych mo -
wa w tych ustę pach, wy no szą 6 mie się cy od dnia
śmier ci dział kow ca.

5. W przy pad ku zgło sze nia wnio sku przez kil ka osób
bli skich, usta no wie nie pra wa do dział ki na stę pu je
na rzecz tej oso by bli skiej wska za nej w orze cze niu

są do wym. Po sta no wie nia § 86 ust. 3 i 4 sto su je się
od po wied nio.

§ 88
1. W przy pad ku wy ga śnię cia pra wa do dział ki 

w ROD w związ ku z li kwi da cją ROD lub je go
czę ści na wa run kach okre ślo nych w art. 21 lub 
art. 24 ust. 3 lub art. 26 usta wy, dział kow co wi
przy słu gu je pra wo do dział ki za mien nej pod wa run -
kiem zgło sze nia do PZD od po wied nie go żą da nia. 

2. Żą da nie, o któ rym mo wa w ust. 1, dział ko wiec
skła da na pi śmie naj póź niej w ter mi nie 3 mie się -
cy od dnia li kwi da cji ROD lub je go czę ści do wła -
ści we go pre zy dium okrę go we go za rzą du.

3. Pra wo do dział ki za mien nej usta na wia ne jest na
za sa dach okre ślo nych w § 77.

Ko mi sja re wi zyj na ROD

§ 89
1. Dzia łal ność kon tro l ną w ROD pro wa dzi ko mi sja

re wi zyj na.
2. Ko mi sja re wi zyj na ROD skła da się z 3 - 9 człon -

ków. 
3. Licz bę człon ków ko mi sji re wi zyj nej usta la wal ne

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

§ 90
1. Ko mi sja re wi zyj na wy bie ra ze swe go gro na prze -

wod ni czą ce go, je go za stęp cę i se kre ta rza.
2. Po sie dze nia ko mi sji re wi zyj nej zwo łu je i pro wa -

dzi prze wod ni czą cy, a w ra zie je go nie obec no ści
za stęp ca prze wod ni czą ce go. 

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

§ 91
1. Ko mi sja re wi zyj na do ko nu je, co naj mniej dwa ra -

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

2. Ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon tro lę z wła -
snej ini cja ty wy, na po le ce nie okrę go wej ko mi sji
re wi zyj nej al bo na wnio sek pre zy dium okrę go we -
go za rzą du.

§ 92
1. Dla oce ny dzia łal no ści za rzą du ROD ko mi sja re -

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

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

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

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

§ 93
Szcze gó ło wy tryb dzia ła nia ko mi sji re wi zyj nej okre -
śla re gu la min ko mi sji re wi zyj nych PZD uchwa la ny
przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną.
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Roz dział VII
Koło członkowskie PZD

§ 94
1. Ko ło człon kow skie jest jed nost ką or ga ni za cyj ną

PZD two rzo ną przez człon ków współ dzia ła ją -
cych.

2. Ko ło człon kow skie ko rzy sta z oso bo wo ści praw -
nej PZD.

3. Na za sa dach okre ślo nych w ni niej szym sta tu cie, ko -
ło człon kow skie za rzą dza ma jąt kiem trwa łym oraz
roz po rzą dza środ ka mi fi nan so wy mi i ma jąt kiem 
ru cho mym po zo sta ją cy mi w je go dys po zy cji. 

§ 95
1. De cy zję o po wo ła niu ko ła człon kow skie go i usta -

le niu je go ob sza ru dzia ła nia po dej mu je okrę go wy
za rząd.

2. De cy zję o li kwi da cji, po łą cze niu lub zmia nie ob -
sza ru dzia ła nia ko ła człon kow skie go po dej mu je
okrę go wy za rząd.

3. Ko ło człon kow skie sta je się jed nost ką or ga ni za -
cyj ną PZD z chwi lą wpi sa nia do Re je stru Jed no -
stek PZD. 

Wal ne ze bra nie ko ła człon kow skie go

§ 96
1. Naj wyż szym or ga nem PZD w ko le człon kow skim

jest wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów).
2. Do wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji de le ga tów) ko -

ła człon kow skie go sto su je się od po wied nio po sta -
no wie nia sta tu tu do ty czą ce wal ne go ze bra nia
(kon fe ren cji de le ga tów) ROD. 

Za rząd ko ła człon kow skie go

§ 97
1. Za rząd ko ła człon kow skie go pro wa dzi spra wy ko -

ła człon kow skie go.
2. Do za rzą du ko ła człon kow skie go sto su je się od -

po wied nio po sta no wie nia sta tu tu do ty czą ce za rzą -
du ROD z za cho wa niem po sta no wień po niż szych. 

§ 98 
Za rząd ko ła człon kow skie go pro wa dzi spra wy ko ła
człon kow skie go po le ga ją ce na re ali za cji za dań ko -
niecz nych do za pew nie nia bie żą ce go funk cjo no wa -
nia ko ła człon kow skie go (spra wy zwy kłe go za rzą -
du), a w szcze gól no ści:

1) re ali zu je obo wiąz ki wy ni ka ją ce z pra wa po -
wszech nie obo wią zu ją ce go,

2) wspie ra człon ków w ich sta ra niach o za war cie
umo wy dzier ża wy dział ko wej,

3) wspie ra ini cja ty wy okrę go we go za rzą du po dej -
mo wa ne w ce lu utwo rze nia ROD,

4) re ali zu je uchwa ły wal ne go ze bra nia,
5) przyj mu je w po czet człon ków współ dzia ła ją -

cych, 
6) czu wa nad prze strze ga niem prze pi sów związ -

ko wych przez człon ków współ dzia ła ją cych,

7) pro wa dzi i od po wied nio za bez pie cza do ku men -
ta cję ko ła, w tym do ty czą cą człon ków współ -
dzia ła ją cych,

8) pro wa dzi ewi den cję człon ków współ dzia ła ją -
cych,

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

10) za rzą dza ma jąt kiem trwa łym i utrzy mu je go w
na le ży tym sta nie,

11) roz po rzą dza ma jąt kiem ru cho mym po zo sta ją -
cym w dys po zy cji ko ła, 

12) go spo da ru je i roz po rzą dza środ ka mi fi nan so -
wy mi prze zna czo ny mi na po trze by ko ła w spo -
sób zgod ny z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi 
i pla nem fi nan so wym uchwa lo nym przez wal -
ne ze bra nie,

13) po bie ra skład ki człon kow skie i in ne na leż no ści,
14) ter mi no wo re gu lu je zo bo wią za nia ko ła,
15) ter mi no wo roz li cza i od pro wa dza na leż no ści

we wnątrz or ga ni za cyj ne do or ga nu wyż sze go
stop nia we dług za sad usta lo nych przez Kra jo wą
Ra dę.
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§ 99
1. Dzia łal ność kon tro l ną w ko le człon kow skim pro -

wa dzi ko mi sja re wi zyj na ko ła człon kow skie go al -
bo okrę go wa ko mi sja re wi zyj na.

2. Je że li wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów) ko -
ła człon kow skie go nie po wo ła ko mi sji re wi zyj nej
(ze wzglę du na nie wy star cza ją ca ilość człon ków
współ dzia ła ją cych w ko le), dzia łal ność kon tro l ną

w ko le pro wa dzi wła ści wa okrę go wa ko mi sja re -
wi zyj na za po śred nic twem trzy oso bo we go ze spo -
łu kon tro l ne go po wo ły wa ne go spo śród jej
człon ków. 

3. Do ko mi sji re wi zyj nej ko ła człon kow skie go (ze -
spo łu kon tro l ne go) sto su je się od po wied nio po sta -
no wie nia sta tu tu do ty czą ce ko mi sji re wi zyj nej
ROD. 

Dzia łal ność kon tro l na w ko le człon kow skim

§ 100
1. Jed nost ka te re no wa PZD, zwa na da lej okrę giem,

dzia ła na rzecz i w in te re sie człon ków PZD oraz
ROD i kół człon kow skich na ob sza rze swe go
dzia ła nia.

2. Okręg ko rzy sta z oso bo wo ści praw nej PZD.
3. Na za sa dach okre ślo nych w ni niej szym sta tu cie,

okręg za rzą dza ma jąt kiem trwa łym oraz roz po rzą -
dza środ ka mi fi nan so wy mi i ma jąt kiem ru cho -
mym po zo sta ją cy mi w je go dys po zy cji. 

§ 101
1. De cy zję o po wo ła niu okrę gu i usta le niu je go ob -

sza ru dzia ła nia po dej mu je Kra jo wa Ra da.
2. De cy zję o li kwi da cji, po łą cze niu lub zmia nie ob -

sza ru dzia ła nia okrę gu po dej mu je Kra jo wa Ra da.
3. Okręg sta je się jed nost ką or ga ni za cyj ną PZD 

z chwi lą wpi sa nia do Re je stru Jed no stek PZD. 

Roz dział VIII
Jednostka terenowa PZD

Zasady ogólne

§ 102
1. Naj wyż szym or ga nem PZD w okrę gu jest okrę go -

wy zjazd de le ga tów.
2. Pra wo uczest ni cze nia w okrę go wym zjeź dzie de -

le ga tów ma ją de le ga ci ROD i kół człon kow skich,
wy bra ni na wal nych ze bra niach (kon fe ren cjach
de le ga tów) spra woz daw czo-wy bor czych, z za -
strze że niem § 103 lub § 110 ust. 6.

3. W okrę go wych zjaz dach de le ga tów bio rą udział 
z gło sem do rad czym człon ko wie ustę pu ją cych
władz okrę gu nie bę dą cy de le ga ta mi oraz przed -
sta wi cie le or ga nów wyż sze go stop nia.

4. Okrę go wy zjazd de le ga tów ma pra wo wy brać 
w skład or ga nów, okre ślo nych w § 108 pkt 4, 
każ de go człon ka ma ją ce go pra wo do udzia łu w
zjeź dzie.

§ 103
1. W okrę gach po sia da ją cych po nad 25000 człon -

ków de le ga ci na okrę go wy zjazd de le ga tów mo gą
być wy bie ra ni na re jo no wych kon fe ren cjach
przed zjaz do wych. 

2. Pra wo uczest ni cze nia w re jo no wych kon fe ren -
cjach przed zjaz do wych ma ją de le ga ci wy bra ni na
wal nych ze bra niach (kon fe ren cjach de le ga tów). 

3. De cy zję o od by wa niu re jo no wych kon fe ren cji
przed zjaz do wych po dej mu je okrę go wy za rząd 
w dro dze uchwa ły, okre śla jąc w niej po dział okrę -
gu na re jo ny oraz ilość de le ga tów wy bie ra nych
przez te kon fe ren cje na okrę go wy zjazd.

4. Wy bór de le ga tów na okrę go wy zjazd od by wa się
w spo sób jed no li ty w ca łym okrę gu – bez po śred -
nio na wal nych ze bra niach (kon fe ren cjach de le ga -

Okrę go wy Zjazd De le ga tów
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tów) al bo na re jo no wych kon fe ren cjach przed zjaz -
do wych.

§ 104
Okrę go wy zjazd de le ga tów mo że być:

1) zwy czaj ny,
2) nad zwy czaj ny.

§ 105
1. Zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo łu je okrę go wy za -

rząd w ostat nim ro ku ka den cji.
2. Osta tecz ny ter min od by cia zwy czaj nych okrę go -

wych zjaz dów usta la Kra jo wa Ra da.

§ 106
Nie zwo ła nie zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du 
w ter mi nie okre ślo nym w § 105 ust. 2, sta no wi pod -
sta wę do je go zwo ła nia przez Kra jo wą Ra dę.

§ 107
O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad okrę go we go
zjaz du okrę go wy za rząd za wia da mia pi sem nie - za
po śred nic twem pocz ty lub do rę cza jąc za wia do mie -
nie bez po śred nio za po kwi to wa niem – wy bra nych
de le ga tów na co naj mniej 14 dni przed ter mi nem
okrę go we go zjaz du. Po sta no wie nie § 60 ust. 2 sto -
su je się od po wied nio.

§ 108
Do zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du na le ży:

1) wy ty cza nie kie run ków dzia łal no ści PZD na te -
re nie okrę gu,

2) roz pa trze nie i za twier dze nie spra woz dań z dzia -
łal no ści okrę go we go za rzą du i okrę go wej ko -
mi sji re wi zyj nej za okres ka den cji oraz
udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce mu okrę go -
we mu za rzą do wi,

3) uchwa le nie pro gra mu dzia ła nia okrę gu,
4) usta le nie licz by i wy bór człon ków okrę go we go

za rzą du i okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej oraz
wy bór de le ga tów na Kra jo wy Zjazd De le ga tów
PZD,

5) roz pa trze nie wnio sków, zgło szo nych na zjeź -

dzie i pod ję cie sto sow nych uchwał zgod nie 
z ni niej szym sta tu tem,

6) roz pa trze nie wszyst kich in nych spraw, do ty czą -
cych ROD na te re nie okrę gu, nie za strze żo nych
do kom pe ten cji in nych or ga nów PZD.

§ 109
1. Na ru sze nie po sta no wień sta tu tu do ty czą cych zwo -

ła nia i obo wiąz ków okrę go we go zjaz du mo że sta -
no wić pod sta wę do stwier dze nia je go nie-
waż no ści.

2. W przy pad ku nie do ko na nia wy bo ru or ga nów, o
któ rych mo wa w § 108 pkt 4, okrę go wy zjazd jest
nie waż ny.

3. Stwier dze nie nie waż no ści okrę go we go zjaz du na -
le ży do Kra jo wej Ra dy.

§ 110
1. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd de le ga tów zwo łu -

je się w ra zie ko niecz no ści roz pa trze nia spraw na -
le żą cych do kom pe ten cji zwy czaj ne go okrę-
go we go zjaz du.

2. Do nad zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du na le ży
roz po zna nie spraw, dla któ rych zo stał zwo ła ny. 

3. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo łu je okrę go -
wy za rząd z wła snej ini cja ty wy lub na żą da nie
Kra jo wej Ra dy. Okrę go wy za rząd mo że go rów -
nież zwo ły wać na wnio sek okrę go wej ko mi sji re -
wi zyj nej, uchwa lo ny więk szo ścią 2/3 gło sów jej
skła du.

4. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo łu je się w cią -
gu 3 mie się cy od da ty zgło sze nia żą da nia. Po sta -
no wie nie § 106 sto su je się od po wied nio.

5. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo ła ny w try bie
i na za sa dach okre ślo nych sta tu tem, mo że po dej -
mo wać uchwa ły wy łącz nie w spra wach, dla któ -
rych zo stał zwo ła ny i uwi docz nio nych w za wia-
do mie niach do star czo nych de le ga tom.

6. Za sa dy wy bo ru de le ga tów na nad zwy czaj ny okrę -
go wy zjazd de le ga tów usta la każ do ra zo wo Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy.

Okrę go wy Za rząd

§ 111
1. Okrę go wy za rząd pro wa dzi spra wy okrę gu.
2. Okrę go wy za rząd re pre zen tu je PZD w za kre sie 

i na za sa dach okre ślo nym ni niej szym sta tu tem. 
3. Okrę go wy za rząd skła da się z 19 - 39 człon ków. 
4. Licz bę człon ków okrę go we go za rzą du usta la

okrę go wy zjazd de le ga tów w gra ni cach okre ślo -
nych w ust. 3. 

§ 112
1. Okrę go wy za rząd wy bie ra ze swe go gro na pre ze -

sa, wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów), se kre ta rza 
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i skarb ni ka.
2. Pre zes kie ru je i od po wia da za ca ło kształt prac

okrę go we go za rzą du.
3. Wi ce pre zes od po wia da za po wie rzo ne dzie dzi ny

dzia łal no ści okrę go we go za rzą du oraz za stę pu je
pre ze sa w peł nie niu obo wiąz ków. W przy pad ku
wy bo ru wię cej niż jed ne go wi ce pre ze sa, okrę go -
wy za rząd po wo łu je pierw sze go wi ce pre ze sa za -
stę pu ją ce go pre ze sa w peł nie niu obo wiąz ków. 

4. Se kre tarz od po wia da za do ku men to wa nie dzia łal -
no ści okrę go we go za rzą du.

5. Skarb nik od po wia da za pro wa dze nie spraw fi nan -
so wych i do ku men ta cji fi nan so wej okrę go we go
za rzą du.

§ 113
1. Okrę go wy za rząd po wo łu je ze swe go gro na pre zy -

dium.
2. Pre zy dium skła da się z 7 - 11 człon ków okrę go we -

go za rzą du, w tym z pre ze sa, wi ce pre ze sa (wi ce -
pre ze sów), se kre ta rza i skarb ni ka.

3. Pre zy dium do ko nu je po dzia łu obo wiąz ków po -
mię dzy swo ich człon ków, z uwzględ nie niem 
§ 112 ust. 2-5.

§ 114
1. Po sie dze nia okrę go we go za rzą du zwo łu je pre zes

lub za stę pu ją cy go wi ce pre zes. Po sie dze nie na le -
ży tak że zwo łać w ter mi nie trzy dzie stu dni od zło -
że nia pi sem ne go żą da nia przez okrę go wą ko mi sję
re wi zyj ną,  Kra jo wą Ra dę lub co naj mniej 
1/3 licz bę człon ków okrę go we go za rzą du.

2. Po sie dze niu okrę go we go za rzą du prze wod ni czy
pre zes lub za stę pu ją cy go wi ce pre zes.

3. Po sie dze nia okrę go we go za rzą du po win ny od by -
wać się co naj mniej trzy ra zy w ro ku.

4. Tryb pra cy okrę go we go za rzą du okre śla re gu la -
min uchwa lo ny przez okrę go wy za rząd. Re gu la -
min pod le ga re je stra cji przez Kra jo wą Ra dę.

§ 115
1. Okrę go wy za rząd pro wa dzi spra wy okrę gu, dzia -

ła na rzecz ROD oraz współ pra cu je z or ga na mi sa -
mo rzą du te ry to rial ne go i te re no wą ad mi ni stra cją
rzą do wą z ob sza ru dzia ła nia okrę gu w za kre sie
two rze nia, funk cjo no wa nia i roz wo ju ROD.

2. Do okrę go we go za rzą du na le ży w szcze gól no ści:
1) udzie la nie po mo cy za rzą dom ROD w za kre sie

spraw okre ślo nych w § 72,
2) po dej mo wa nie ini cja tyw w ce lu two rze nia 

i roz wo ju ROD,
3) go spo da ro wa nie i roz po rzą dza nie środ ka mi 

fi nan so wy mi okrę gu,

4) za rzą dza nie ma jąt kiem trwa łym i utrzy my wa -
nie go w na le ży tym sta nie,

5) roz po rzą dza nie ma jąt kiem ru cho mym po zo sta -
ją cy m w dys po zy cji okrę gu, 

6) spra wo wa nie nad zo ru nad za rzą da mi ROD 
i ko ła mi człon kow ski mi w za kre sie wy peł nia -
nia ich obo wiąz ków,

7) udzie la nie zgo dy za rzą dom ROD na dzia ła nie
prze kra cza ją ce za kres zwy kłe go za rzą du, z wy łą -
cze niem spraw okre ślo nych w § 140 ust. 2 pkt 13,

8) po dej mo wa nie dzia łań w ce lu uzy ska nia i roz -
li cze nia do ta cji ce lo wej ze środ ków pu blicz -
nych,

9) pro wa dze nie in we sty cji zwią za nych z za kła da -
niem i mo der ni za cją ROD,

10) spra wo wa nie nad zo ru nad za rzą da mi ROD 
w za kre sie zgod ne go z re gu la mi nem ROD za -
go spo da ro wa nia ogro du,

11)  roz pa try wa nie i za ła twia nie skarg do ty czą cych
dzia łal no ści za rzą dów ROD oraz za go spo da ro -
wa nia ROD,

12)  stwier dza nie nie waż no ści wal nych ze brań (kon -
fe ren cji de le ga tów),

13)  zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż -
no ści uchwał wal nych ze brań (kon fe ren cji de le -
ga tów),

14) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż -
no ści uchwał za rzą dów ROD,

15) za wie sza nie lub od wo ły wa nie za rzą dów ROD
lub ich człon ków oraz po wo ły wa nie za rzą dów
ko mi sa rycz nych ROD, a tak że stwier dza nie
wy ga śnię cia man da tów człon ków za rzą dów
ROD,

16) za twier dza nie pla nów za go spo da ro wa nia no -
wych oraz zmian pla nów za go spo da ro wa nia ist -
nie ją cych ogro dów,

17) po dej mo wa nie uchwał w spra wie łą cze nia lub
po dzia łu ROD,

18) po dej mo wa nie uchwał w spra wie cza so we go
za ję cia te re nu ROD,

19) opi nio wa nie żą dań wła ści cie li nie ru cho mo ści
w za kre sie li kwi da cji ca ło ści lub czę ści ROD, 

20) ter mi no we roz li cza nie i od pro wa dza nie na leż -
nej skład ki człon kow skiej i in nych na leż no ści
we wnątrz or ga ni za cyj nych do or ga nu wyż sze go
stop nia,

21) or ga ni zo wa nie i pro wa dze nie ośrod ków szko le -
nia oraz ośrod ków fi nan so wo -księ go wych dla
ROD, 

22) pro wa dze nie Re je stru Człon ków Or ga nów PZD
w czę ści do ty czą cej człon ków or ga nów ROD z
ob sza ru dzia ła nia okrę gu,

23) uchwa la nie rocz nych pla nów pra cy i pre li mi -
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na rzy fi nan so wych, okre so we do ko ny wa nie
ocen wy ko na nia tych pla nów,

24) za twier dza nie spra woz da nia z wy ko na nia pla nu
pra cy,

25) za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go okrę -
gu,

26) przyj mo wa nie rocz nych zbior czych pre li mi na -
rzy fi nan so wych i spra woz dań fi nan so wych
ROD,

27) roz pa try wa nie spra woz dań i wnio sków pre zy -
dium okrę go we go za rzą du oraz po dej mo wa nie
sto sow nych uchwał,

28) usta la nie za sad wy bo ru de le ga tów na okrę go -
wy zjazd PZD.

3. Po sta no wie nia ust. 2 do ty czą ce ROD sto su je się
od po wied nio do kół człon kow skich.

§ 116
1. Pre zy dium wy stę pu je w imie niu okrę go we go za -

rzą du, pro wa dząc spra wy i wy ko nu jąc za da nia
okre ślo ne w § 115 (za wy jąt kiem pkt 23-28) oraz
w in nych po sta no wie niach ni niej sze go sta tu tu od -
no szą cych się do pre zy dium.

2. Pre zy dium po dej mu je de cy zje w for mie i na za sa -
dach okre ślo nych w § 46.

§ 117
1. W za kre sie swo ich kom pe ten cji okre ślo nych ni -

niej szym sta tu tem okrę go wy za rząd sa mo dziel nie
re pre zen tu je PZD, w tym w spra wach są do wych,
ad mi ni stra cyj nych i po dat ko wych. W tym za kre sie
okrę go wy za rząd mo że sa mo dziel nie za cią gać zo -
bo wią za nia ma jąt ko we w imie niu PZD.

2. Okrę go wy za rząd mo że prze jąć pro wa dze nie
spraw i po stę po wań są do wych, ad mi ni stra cyj nych

i po dat ko wych pro wa dzo nych przez za rząd ROD
lub za rząd ko ła człon kow skie go.

3. Do skła da nia oświad czeń wo li w za kre sie okre ślo -
nym w ust. 1 i 2, w tym usta na wia nia peł no moc -
ni ków pro ce so wych, ko niecz ne jest współ dzia-
ła nie:
1) pre ze sa okrę go we go za rzą du z in nym człon -

kiem pre zy dium okrę go we go za rzą du al bo,
2) wi ce pre ze sa (pierw sze go wi ce pre ze sa) ze

skarb ni kiem al bo se kre ta rzem okrę go we go za -
rzą du.

§ 118
1. Okrę go wy za rząd mo że two rzyć de le ga tu ry re jo -

no we ja ko swo je jed nost ki po moc ni cze ma ją ce na
ce lu uspraw nie nie dzia ła nia okrę go we go za rzą du,
ob słu gi sta tu to wej człon ków oraz uła twie nie
współ pra cy okrę gu z ROD i ko ła mi człon kow ski -
mi.

2. Na ob sza rze swo je go dzia ła nia de le ga tu ry re jo no -
we wy stę pu ją w imie niu okrę go we go za rzą du,
pro wa dząc spra wy i wy ko nu jąc za da nia okre ślo ne
w § 115 pkt 1, 11 i 21.  De le ga tu ry re jo no we opi -
niu ją spra wy okre ślo ne w § 115 pkt 2, 6 - 10 oraz
17 - 19.

3. De cy zję o po wo ła niu i roz wią za niu de le ga tu ry re -
jo no wej oraz o usta le niu jej ob sza ru dzia ła nia po -
dej mu je okrę go wy za rząd.

4. De le ga tu ra re jo no wa skła da się z co naj mniej 
3 człon ków okrę go we go za rzą du z ob sza ru dzia -
ła nia da nej de le ga tu ry re jo no wej, któ rzy wy bie ra -
ją ze swe go gro na prze wod ni czą ce go.

5. Ob słu gę me ry to rycz ną i fi nan so wą de le ga tu ry re -
jo no wej pro wa dzi okrę go wy za rząd.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na

§ 119
1. Dzia łal ność kon tro l ną w okrę gu pro wa dzi okrę go -

wa ko mi sja re wi zyj na.
2. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na skła da się z 5 - 11

człon ków.
3. Licz bę człon ków okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej

usta la okrę go wy zjazd de le ga tów w gra ni cach
okre ślo nych w ust. 2.

§ 120
1. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na wy bie ra ze swe go

gro na prze wod ni czą ce go, za stęp cę i se kre ta rza.
2. Po sie dze nia ko mi sji re wi zyj nej zwo łu je i pro wa -

dzi prze wod ni czą cy, a w ra zie je go nie obec no ści

za stęp ca prze wod ni czą ce go. 
3. Uchwa ły okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej są waż ne,

je że li zo sta ły pod ję te zwy kłą więk szo ścią gło sów
jej człon ków przy udzia le prze wod ni czą ce go lub
je go za stęp cy.

§ 121
1. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon -

tro lę dzia łal no ści sta tu to wej okrę go we go za rzą du
co naj mniej dwa ra zy w ro ku.

2. Z za strze że niem przy pad ku, o któ rym mo wa 
w § 99 ust. 2, okrę go wa ko mi sja re wi zyj na prze -
pro wa dza kon tro lę dzia łal no ści ROD i kół człon -
kow skich w mia rę po trze by.
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3. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na ba da i opi niu je spra -
woz da nia fi nan so we okrę go we go za rzą du oraz
zbior cze spra woz da nia fi nan so we z ROD i kół
człon kow skich.

4. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon -
tro le z wła snej ini cja ty wy, na po le ce nie Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj -
na mo że prze pro wa dzić kon tro lę na wnio sek pre -
zy dium okrę go we go za rzą du.

5. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na nad zo ru je ko mi sje
re wi zyj ne ROD i kół człon kow skich.

§ 122
Do okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej na le ży po nad to:
1) kon tro la do cho dów i wy dat ków okrę go we go za -

rzą du,
2) oce na wy ni ków rocz nej dzia łal no ści sta tu to wej i

fi nan so wej okrę go we go za rzą du,
3) ana li za i oce na dzia łal no ści fi nan so wej ROD i kół

człon kow skich,
4) opra co wy wa nie spra woz dań i wnio sków na okrę -

go wy zjazd de le ga tów oraz sta wia nie wnio sku w
spra wie udzie le nia okrę go we mu za rzą do wi ab so -
lu to rium.

§ 123 
Szcze gó ło wy tryb dzia ła nia ko mi sji re wi zyj nej okre -

śla re gu la min ko mi sji re wi zyj nych uchwa la ny
przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną.

sta łych jed no stek or ga ni za cyj nych PZD.
2. Jed nost ka kra jo wa PZD ko rzy sta z oso bo wo ści

praw nej PZD. 

§ 124
1. Jed nost ka kra jo wa PZD dzia ła na rzecz i w in te re -

sie wszyst kich człon ków PZD oraz ROD i po zo -

Roz dział IX
Jednostka krajowa PZD

Za sa dy ogól ne

Kra jo wy Zjazd De le ga tów

§ 125
1. Naj wyż szym or ga nem PZD jest Kra jo wy Zjazd

De le ga tów.
2. Pra wo uczest ni cze nia w Kra jo wym Zjeź dzie De -

le ga tów ma ją de le ga ci wy bra ni na okrę go wych
zjaz dach de le ga tów, z za strze że niem § 130 ust. 4.

3. W Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów bio rą udział z
gło sem do rad czym człon ko wie ustę pu ją cych
władz kra jo wych nie bę dą cy de le ga ta mi.

4. Kra jo wy Zjazd De le ga tów ma pra wo wy brać w
skład or ga nów, okre ślo nych w § 129 pkt 4, każ de -
go człon ka ma ją ce go pra wo do udzia łu w zjeź dzie.

§ 126
Kra jo wy Zjazd De le ga tów mo że być:

1) zwy czaj ny,
2) nad zwy czaj ny.

§ 127
Zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo łu je Kra -
jo wa Ra da w ostat nim ro ku ka den cji.

§ 128
O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów Kra jo wa Ra da za wia da mia pi -
sem nie - za po śred nic twem pocz ty lub do rę cza jąc za -
wia do mie nie bez po śred nio za po kwi to wa niem 
– wy bra nych de le ga tów na co naj mniej 14 dni przed
ter mi nem Kra jo we go Zjaz du De le ga tów. Po sta no -
wie nie § 60 ust. 2 sto su je się od po wied nio.

§ 129
Do zwy czaj ne go Kra jo we go Zjaz du De le ga tów na le ży:

1) roz pa trze nie i za twier dze nie spra woz dań za
okres ka den cji z dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy 
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i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej oraz udzie le nie
ab so lu to rium ustę pu ją cej Kra jo wej Ra dzie,

2) uchwa le nie sta tu tu PZD lub je go zmian,
3) uchwa le nie pro gra mu dzia ła nia PZD,
4) usta le nie licz by i wy bór człon ków Kra jo wej

Ra dy i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej,
5) po dej mo wa nie uchwa ły w przed mio cie roz wią -

za nia PZD na wnio sek co naj mniej 3/4 okrę go -
wych zjaz dów de le ga tów,

6) roz pa trze nie zgło szo nych wnio sków i pod ję cie
sto sow nych uchwał.

§ 130
1. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo łu -

je z wła snej ini cja ty wy w ra zie po trze by Kra jo wa
Ra da, a tak że mo że zwo łać na wnio sek Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej, pod ję ty więk szo ścią 2/3 gło -
sów jej skła du.

2. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów mo że
być zwo ła ny w każ dym cza sie do roz pa trze nia
spraw na le żą cych do kom pe ten cji zwy czaj ne go
Kra jo we go Zjaz du De le ga tów.

3. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo ła -
ny w try bie i na za sa dach okre ślo nych sta tu tem,
mo że po dej mo wać uchwa ły wy łącz nie w spra -

wach, dla któ rych zo stał zwo ła ny i uwi docz nio -
nych w za wia do mie niach do star czo nych de le ga -
tom.

4. W nad zwy czaj nym Kra jo wym Zjeź dzie De le ga -
tów bio rą udział de le ga ci wy bra ni na za sa dach
okre ślo nych przez Kra jo wą Ra dę.

§ 131
1. Po mię dzy zwy czaj ny mi Kra jo wy mi Zjaz da mi De -

le ga tów Kra jo wa Ra da mo że zwo łać Kon gres
PZD dla oce ny sy tu acji i wy ra że nia sta no wi ska
PZD w spra wach szcze gól nie istot nych dla ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

2. Kon gres nie jest or ga nem PZD i nie mo że po dej -
mo wać uchwał za strze żo nych do kom pe ten cji or -
ga nów PZD.

§ 132
1. W Kon gre sie uczest ni czą człon ko wie Kra jo wej

Ra dy i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej, pre ze si
okrę go wych za rzą dów i prze wod ni czą cy okrę go -
wych ko mi sji re wi zyj nych.

2.Uchwa ła Kra jo wej Ra dy o zwo ła niu Kon gre su mo -
że prze wi dy wać uczest nic two in nych człon ków
PZD niż wska za nych w ust. 1. 

Kra jo wa Ra da

§ 133
1. Kra jo wa Ra da jest naj wyż szym or ga nem PZD

mię dzy Kra jo wy mi Zjaz da mi De le ga tów. 
2. Kra jo wa Ra da skła da się z 27 - 45 człon ków. 
3. Licz bę człon ków Kra jo wej Ra dy usta la Kra jo wy

Zjazd De le ga tów w gra ni cach okre ślo nych 
w ust. 2. 

§ 134
1. Kra jo wa Ra da wy bie ra ze swe go gro na Pre ze sa

PZD, wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów) PZD, Se kre ta -
rza PZD i Skarb ni ka PZD.

2. Pre zes PZD kie ru je i od po wia da za ca ło kształt
prac Kra jo wej Ra dy.

3. Wi ce pre zes PZD od po wia da za po wie rzo ne dzie -
dzi ny dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy oraz za stę pu je
Pre ze sa PZD w peł nie niu obo wiąz ków. W przy -
pad ku wy bo ru wię cej niż jed ne go wi ce pre ze sa
PZD, Kra jo wa Ra da po wo łu je pierw sze go wi ce -
pre ze sa PZD za stę pu ją ce go Pre ze sa PZD w peł -
nie niu obo wiąz ków. 

4. Se kre tarz PZD od po wia da za do ku men to wa nie
dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy.

5. Skarb nik PZD od po wia da za pro wa dze nie spraw
fi nan so wych i do ku men ta cji fi nan so wej jed nost ki

kra jo wej PZD.

§ 135 
1. Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy zwo łu je Pre zes PZD

lub za stę pu ją cy go wi ce pre zes PZD. Po sie dze nie
na le ży tak że zwo łać w ter mi nie trzy dzie stu dni od
zło że nia pi sem ne go żą da nia przez Kra jo wą Ko mi -
sję Re wi zyj ną lub co naj mniej 1/3 licz bę człon -
ków Kra jo wej Ra dy.

2. Po sie dze niu Kra jo wej Ra dy prze wod ni czy Pre zes
PZD lub za stę pu ją cy go wi ce pre zes PZD.

3. Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy po win ny od by wać się
co naj mniej trzy ra zy w ro ku.

4. Tryb pra cy Kra jo wej Ra dy okre śla re gu la min
uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę.

§ 136
Do Kra jo wej Ra dy na le ży:

1) re ali zo wa nie po sta no wień usta wy, sta tu tu oraz
uchwał Kra jo we go Zjaz du,

2) usta la nie kie run ków po li ty ki PZD,
3) okre śla nie kie run ków roz wo ju ROD,
4) zaj mo wa nie sta no wisk w spra wach istot nych

dla PZD i ogrod nic twa dział ko we go,
5) uchwa la nie re gu la mi nu ROD,
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6) in ter pre to wa nie po sta no wień sta tu tu,
7) uchwa la nie rocz nych pla nów pra cy i pre li mi na -

rzy fi nan so wych jed nost ki kra jo wej,
8) za twier dza nie spra woz da nia z wy ko na nia pla nu

pra cy,
9) za twier dza nie spra woz da nia fi nan so we go PZD 

i spra woz da nia fi nan so we go jed nost ki kra jo wej,
10) usta la nie wy so ko ści skład ki człon kow skiej oraz

za sad jej po dzia łu po mię dzy jed nost ki or ga ni- 
za cyj ne PZD,

11) usta la nie za sad pro wa dze nia i fi nan so wa nia in- 
we sty cji w PZD,

12) stwier dza nie nie waż no ści okrę go wych zjaz dów,

13) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż -
no ści uchwał okrę go wych zjaz dów, 

14) usta la nie ilo ści de le ga tów na zwy czaj ny Kra jo -
wy Zjazd De le ga tów wy bie ra nych przez po -
szcze gól ne okrę go we zjaz dy de le ga tów,

15) po dej mo wa nie uchwał we wszyst kich spra wach
nie za strze żo nych ni niej szym sta tu tem do kom -
pe ten cji in nych or ga nów PZD,

16) wy ko ny wa nie za dań i po dej mo wa nie uchwał w
in nych spra wach okre ślo nych w po sta no wie niach
ni niej sze go sta tu tu ja ko kom pe ten cja Kra jo wej
Ra dy. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy

§ 137
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy jest za rzą dem PZD.
2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy re pre zen tu je i pro wa -

dzi spra wy PZD na za sa dach okre ślo nych ni niej -
szym sta tu tem.

§ 138
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy wy bie ra Kra jo wa Ra da

spo śród swo ich człon ków.
2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy skła da się z 7 - 11

człon ków. W skład Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
wcho dzą:  
1) Pre zes PZD,
2) wi ce pre ze si PZD, 
3) Se kre tarz PZD,
4) Skarb nik PZD,
5) człon ko wie Pre zy dium Kra jo wej Ra dy. 

3. Pre zy dium do ko nu je po dzia łu obo wiąz ków po -
mię dzy swo ich człon ków. Po sta no wie nia § 134
ust. 2-5 sto su je się od po wied nio.

§ 139
1. Po sie dze nia Pre zy dium Kra jo wej Ra dy zwo łu je

Pre zes PZD lub za stę pu ją cy go wi ce pre zes PZD.
Po sie dze nie na le ży tak że zwo łać w ter mi nie trzy -
dzie stu dni od zło że nia pi sem ne go żą da nia przez
Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną lub co naj mniej 
1/3 licz bę człon ków Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

2. Po sie dze niu Pre zy dium Kra jo wej Ra dy prze wod -
ni czy Pre zes PZD lub za stę pu ją cy go wi ce pre zes
PZD.

3. Tryb pra cy Pre zy dium Kra jo wej Ra dy okre śla re -
gu la min uchwa lo ny przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy.

§140
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy pro wa dzi spra wy PZD,

dzia ła na rzecz człon ków i jed no stek or ga ni za cyj -
nych PZD oraz współ pra cu je z or ga na mi wła dzy
pu blicz nej, or ga ni za cja mi spo łecz ny mi, za wo do -
wy mi i po li tycz ny mi.

2. Do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na le ży 
w szcze gól no ści:

1) kie ro wa nie bie żą cą dzia łal no ścią PZD,
2) wy ko ny wa nie uchwał Kra jo we go Zjaz du De le ga -

tów i Kra jo wej Ra dy,
3) za wie sza nie lub od wo ły wa nie okrę go wych za rzą -

dów lub ich człon ków oraz po wo ły wa nie okrę go -
wych za rzą dów ko mi sa rycz nych, a tak że
stwier dza nie wy ga śnię cia man da tów człon ków
okrę go wych za rzą dów,

4) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż no -
ści uchwał or ga nów PZD niż sze go stop nia,

5) za rzą dza nie ma jąt kiem jed nost ki kra jo wej oraz
go spo da ro wa nie jej fun du sza mi,

6) okre śla nie za sad za rzą dza nia ma jąt kiem i fun du -
sza mi PZD po zo sta ją cy mi w dys po zy cji jed no stek
or ga ni za cyj nych PZD, 

7) spra wo wa nie nad zo ru nad dzia łal no ścią jed no stek
or ga ni za cyj nych PZD, w tym nad pra wi dło wą go -
spo dar ką fi nan so wą,

8) za twier dza nie pre li mi na rzy fi nan so wych i spra -
woz dań fi nan so wych okrę go wych za rzą dów oraz
zbior czych pre li mi na rzy i spra woz dań fi nan so -
wych ROD,

9) okre śla nie za sad two rze nia biur, za trud nia nia i wy -
na gra dza nia w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD,

10) po dej mo wa nie de cy zji w przed mio cie li kwi da cji
ca ło ści lub czę ści ROD, 
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11)  po dej mo wa nie de cy zji o współ pra cy lub przy na -
leż no ści do or ga ni za cji kra jo wych i za gra nicz -
nych o po krew nych ce lach i za da niach,

12) pro wa dze nie Re je stru Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych i Re je stru Człon ków Or ga nów
PZD w czę ści do ty czą cej człon ków or ga nów
okrę go wych i kra jo wych,

13)  po dej mo wa nie de cy zji w spra wie na by cia, zby -
cia lub ob cią że nia ma jąt ku trwa łe go PZD,

14)  wy ko ny wa nie za dań i po dej mo wa nie uchwał w
in nych spra wach okre ślo nych w po sta no wie -
niach ni niej sze go sta tu tu ja ko kom pe ten cja Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy. 

§ 141 
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy re pre zen tu je PZD oraz

ma pra wo za cią gać zo bo wią za nia ma jąt ko we 
w imie niu PZD.

2. Z uza sad nio nych wzglę dów Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy mo że prze jąć pro wa dze nie spraw są do wych
i ad mi ni stra cyj nych pro wa dzo nych przez in ne or -
ga ny PZD.

3. Do skła da nia oświad czeń wo li w za kre sie okre ślo -
nym w ust. 1 i 2, w tym usta na wia nia peł no moc -
ni ków pro ce so wych, ko niecz ne jest współ -
dzia ła nie:
1) Pre ze sa PZD z in nym człon kiem Pre zy dium

Kra jo wej Ra dy al bo,
2) Wi ce pre ze sa PZD (pierw sze go wi ce pre ze sa

PZD) z dru gim wi ce pre ze sem PZD, Skarb ni -
kiem PZD al bo Se kre ta rzem PZD.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na

§ 142 
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na spra wu je kon tro lę

nad dzia łal no ścią sta tu to wą i fi nan so wą PZD.
2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na skła da się z 11 - 13

człon ków.
3. Licz bę człon ków Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej

usta la Kra jo wy Zjazd De le ga tów w gra ni cach
okre ślo nych w ust. 2.

§ 143
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na wy bie ra ze swe go

gro na prze wod ni czą ce go, za stęp cę i se kre ta rza.
2. Po sie dze nia ko mi sji re wi zyj nej zwo łu je i pro wa -

dzi prze wod ni czą cy, a w ra zie je go nie obec no ści
za stęp ca prze wod ni czą ce go. 

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

§ 144
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na do ko nu je ba da nia

spra woz da nia fi nan so we go PZD i Kra jo wej Ra dy

oraz zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go 
z ROD i okrę gów.

2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na spra wu je nad zór nad
okrę go wy mi ko mi sja mi re wi zyj ny mi.

§ 145
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na prze pro wa dza co

naj mniej dwa ra zy w ro ku kon tro le dzia łal no ści
sta tu to wej i fi nan so wej Kra jo wej Ra dy, a kon tro -
lę okrę gów i ROD - w mia rę po trze by.

2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na prze pro wa dza kon -
tro le z wła snej ini cja ty wy. Kra jo wa Ko mi sja Re -
wi zyj na mo że prze pro wa dzić kon tro lę na wnio sek
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

§ 146
Do Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej na le ży po nad to:
1) oce na wy ni ków rocz nej dzia łal no ści sta tu to wej 

i fi nan so wej Kra jo wej Ra dy,
2) opra co wy wa nie spra woz dań i wnio sków na Kra -

jo wy Zjazd De le ga tów oraz sta wia nie wnio sku 
w spra wie udzie le nia Kra jo wej Ra dzie ab so lu to -
rium,

3) uchwa la nie re gu la mi nu ko mi sji re wi zyj nych PZD.
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§  147
1. Oso bie fi zycz nej, któ ra w okre sie wie lo let niej

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

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

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

4. Ty tu ły, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2, moż na nadać
oso bie, któ rej usta ło człon ko stwo w PZD. 

§ 148
1. Za szcze gól nie ak tyw ną dzia łal ność spo łecz ną 

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

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

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

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

Roz dział X
Tytuły honorowe i odznaczenia

§ 149
1. Czło nek PZD uisz cza co rocz nie w ter mi nie do 30

czerw ca skład kę człon kow ską w wy so ko ści
uchwa lo nej przez Kra jo wą Ra dę PZD na da ny rok
ka len da rzo wy. W przy pad ku, gdy człon ka mi PZD
są obo je mał żon ko wie, każ dy z nich opła ca skład -
kę w wy so ko ści 50%. 

2. Skład ka człon kow ska jest prze zna czo na na re ali -
za cję ce lów sta tu to wych PZD i pod le ga po dzia ło -
wi we dług za sad okre ślo nych przez Kra jo wą Ra dę
PZD.

3. Wy so kość skład ki człon kow skiej usta la Kra jo wa
Ra da w dro dze uchwa ły pod ję tej bez względ ną
więk szo ścią gło sów, okre śla jąc jed no cze śnie po -
dział wpły wów ze skład ki po mię dzy jed nost ki or -
ga ni za cyj ne PZD. 

§ 150
1. Dział ko wiec jest obo wią za ny uczest ni czyć w po -

kry wa niu kosz tów funk cjo no wa nia ROD w czę -
ściach przy pa da ją cych na je go dział kę, przez
uisz cza nie opłat ogro do wych.

2. Opła ty ogro do we są uchwa la ne co rocz nie przez

wal ne ze bra nie, któ re okre śla wy so kość lub spo -
sób wy li cze nia tych opłat oraz ter min jej uisz cze -
nia, jed nak nie póź niej niż do 30 czerw ca.

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

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

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

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

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

§ 151
1. Uchwa la jąc opła ty ogro do we wal ne ze bra nie

uwzględ nia kosz ty po no szo ne przez ROD z ty tu -
łu par ty cy pa cji w fi nan so wa niu dzia łal no ści pro -
wa dzo nej przez jed nost kę okrę go wą i kra jo wą
PZD na rzecz ROD i dział kow ców.

2. Par ty cy pa cję, o któ rej mo wa w ust. 1, okre śla
uchwa ła Kra jo wej Ra dy.

Roz dział XI
Składka członkowska i opłaty ogrodowe
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3. Wal ne ze bra nie mo że ob ni żyć opła ty ogro do we
wo bec dział kow ców, któ rzy z in ne go ty tu łu po no -
szą ob cią że nia fi nan so we prze zna czo ne na dzia -
łal ność ROD. 

4. Ob ni że nie opłat ogro do wych nie mo że prze kro -
czyć kwo ty od po wia da ją cej ob cią że niom, o któ -
rym mo wa w ust. 3.

§ 152
1. Za rząd ROD za wia da mia dział kow ców o zmia nie

wy so ko ści opłat ogro do wych po przez za miesz cze -
nie in for ma cji w miej scu umoż li wia ją cym każ de -
mu dział kow co wi za po zna nie się z tą in for ma cją,
a w szcze gól no ści po przez jej za miesz cze nie na
ta bli cy in for ma cyj nej lub stro nie in ter ne to wej
ROD.

2. Za wia do mie nie, o któ rym mo wa w ust. 1, za rząd
ROD do ko nu je co naj mniej 14 dni przed upły wem
ter mi nu do wno sze nia opłat ogro do wych, nie póź -
niej jed nak niż do koń ca mie sią ca po prze dza ją ce -
go ten ter min.

§ 153
1. W ro ku na by cia pra wa do dział ki dział ko wiec

uisz cza opła ty ogro do we uchwa lo ne przez wal ne
ze bra nie, z tym że: 
1) opła tę ogro do wą prze zna czo ną na po kry cie wy -

dat ków, o któ rych mo wa w §150 ust. 3 pkt 1,
pod wyż szo ną o kwo tę okre ślo ną przez za rząd
ROD; kwo ta ta nie mo że prze kro czyć war to ści
in fra struk tu ry ogro do wej przy pa da ją cej na jed -
ną dział kę w ROD,

2) opła tę ogro do wą prze zna czo ną na po kry cie wy -
dat ków, o któ rych mo wa w §150 ust. 3 pkt 5,

pod wyż szo ną o kwo tę okre ślo ną przez okrę go -
wy za rząd PZD; kwo ta ta nie mo że prze kro czyć
25% mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę
okre ślo ne go w obo wią zu ją cych prze pi sach.

2. Po dział wpły wów po cho dzą cych z pod wyż sze nia
opłat ogro do wych, zgod nie z ust. 1 pkt 2, okre śla
uchwa ła Kra jo wej Ra dy. 

3. Z obo wiąz ku, okre ślo ne go w ust. 1 pkt 1, zwol -
nio ny jest dział ko wiec, któ ry na był pra wo do
dział ki od oso by bli skiej lub w dro dze za mia ny
praw do dzia łek w tym sa mym ROD.

§ 154
Mał żon ko wie po sia da ją cy wspól nie pra wo do dział -
ki opła ca ją opła ty ogro do we w wy mia rze przy pa da -
ją cym na jed ną dział kę.

§ 155
1. Za rząd ROD przyj mu je od dział kow ców wszyst -

kie wpła ty na kon to ban ko we.
2. W uza sad nio nych przy pad kach dział ko wiec mo -

że do ko nać wpła ty do ka sy ROD na za sa dach
okre ślo nych w prze pi sach związ ko wych.

§ 156
1. W przy pad ku nie opła ce nia w ter mi nie do 30

czerw ca skład ki człon kow skiej lub opłat ogro do -
wych w usta lo nym przez wal ne ze bra nie ROD ter -
mi nie, za rząd ROD obo wią za ny jest na li czać
od set ki usta wo we za zwło kę li cząc od dnia na stęp -
ne go po usta lo nym ter mi nie.

2. Je że li dzień ozna czo ny ja ko ter min wpła ty jest
dniem usta wo wo wol nym od pra cy, ter min upły wa
dnia na stęp ne go.

§ 157
1. Ma ją tek PZD sta no wią: nie ru cho mo ści, ru cho mo -

ści, środ ki pie nięż ne oraz in ne pra wa ma jąt ko we.
2. Ma ją tek PZD po wsta je ze skła dek człon kow skich,

opłat ogro do wych, do ta cji, da ro wizn, spad ków,
za pi sów, do cho dów z wła snej dzia łal no ści, do cho -
dów z ma jąt ku PZD oraz z ofiar no ści pu blicz nej.

3. Ma ją tek PZD nie pod le ga po dzia ło wi mię dzy je -
go człon ków.

§ 158
Środ ki pie nięż ne po cho dzą ce ze skła dek człon kow -
skich, opłat ogro do wych, da ro wizn, spad ków, za pi -
sów i in nych źró deł sta no wią pod sta wę funk cjo -
no wa nia wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych PZD
w ce lu re ali za cji za dań PZD okre ślo nych usta wą i ni -
niej szym sta tu tem.

Roz dział XII
Majątek i fundusze PZD
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§ 159
Fun du sza mi PZD są:

1) fun dusz sta tu to wy,
2) fun du sze ce lo we. 

§ 160
1. Fun dusz sta tu to wy two rzy się we wszyst kich jed -

nost kach or ga ni za cyj nych PZD.
2. Fun dusz sta tu to wy jest pod sta wo wym fun du szem

jed no stek or ga ni za cyj nych PZD prze zna czo nym
na fi nan so wa nie dzia łal no ści sta tu to wej pro wa -
dzo nej przez te jed nost ki. 

3. Szcze gó ło we za sa dy funk cjo no wa nia fun du szu
sta tu to we go okre śla uchwa ła Kra jo wej Ra dy.

§ 161
1. Kra jo wa Ra da w dro dze uchwa ły mo że utwo rzyć

fun du sze ce lo we prze zna czo ne na fi nan so wa nie
wy od ręb nio nej sfe ry dzia łal no ści sta tu to wej PZD.

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1, okre śla szcze gó -
ło we za sa dy funk cjo no wa nia fun du szu ce lo we go.

§ 162
1. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD wy dat ku ją środ ki fi -

nan so we na pod sta wie rocz nych  pre li mi na rzy fi -
nan so wych obej mu ją cych rok ob ra chun ko wy.

2. Ro kiem ob ra chun ko wym w PZD jest rok ka len -
da rzo wy.

3. Dys po nen tem fun du szy jest od po wied ni or gan za -
rzą dza ją cy.

4. Nad zór nad pra wi dło wym wy ko rzy sta niem fun -
du szy w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD spra -
wu je od po wied nia ko mi sja re wi zyj na.

5. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD pro wa dzą ra chun -
ko wość na za sa dach okre ślo nych w prze pi sach po -
wszech nie obo wią zu ją cych oraz przez Za kła do wy
Plan Kont PZD uchwa lo ny przez Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy.

§ 163
1. Za rząd ROD pro wa dzi ewi den cję dzia łek w ROD.
2. Ewi den cja dzia łek obej mu je:

1) nu mer po rząd ko wy dział ki,
2) po wierzch nię dział ki,
3) imię i na zwi sko oraz miej sce za miesz ka nia oso -

by lub osób, któ rym przy słu gu je pra wo do
dział ki w ROD i ro dzaj te go pra wa.

3. Ewi den cję dzia łek pro wa dzi się w for mie pi sem -
nej lub elek tro nicz nej po zwa la ją cej na spo rzą dza -
nie wy dru ków.

§ 164
1. Pod sta wę wpi su do ewi den cji dzia łek sta no wi do -

ku ment po twier dza ją cy na by cie pra wa do dział ki
w ROD.

2. Pod sta wę wy kre śle nia z ewi den cji sta no wi do ku -
ment po twier dza ją cy wy ga śnię cie pra wa do dział -
ki w ROD.

§ 165
1. Dla każ dej dział ki w ROD pro wa dzi się od dziel -

ne ak ta ewi den cyj ne.
2. Ak ta ewi den cyj ne skła da ją się w szcze gól no ści z

do ku men tów bę dą cych pod sta wą do ko na nia wpi -
su do ewi den cji dzia łek, zmia ny je go tre ści, wnio -

sków o wy da nie wy pi su, ko re spon den cji ogól nej
oraz do ku men tów do ty czą cych zmia ny wpi su lub
wy kre śle nia z ewi den cji dzia łek.

§ 166
1. Dział ko wiec zo bo wią za ny jest do nie zwłocz ne go

po wia do mie nia za rzą du ROD w for mie pi sem nej
o zmia nie swo je go miej sca za miesz ka nia w ce lu
ak tu ali za cji wpi su w ewi den cji dzia łek.

2. W ra zie nie do peł nie nia obo wiąz ku, o któ rym mo -
wa w ust. 1, ko re spon den cja skie ro wa na do dział -
kow ca na ad res ujaw nio ny w ewi den cji dzia łek,
po jej zwro cie przez pocz tę, uwa ża na jest za sku -
tecz nie do rę czo ną.

§ 167
Szcze gó ło we za sa dy funk cjo no wa nia ewi den cji dzia -
łek okre śla uchwa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

§ 168
1. PZD pro wa dzi re je stry:

1) Człon ków PZD,
2) Człon ków Or ga nów PZD, 
3) Jed no stek PZD. 

2. Za sa dy pro wa dze nia i funk cjo no wa nia re je strów,
o któ rych mo wa w ust. 1, okre śla uchwa ła Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy.

Roz dział XIII
Ewidencje i rejestry
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§ 169
Zmia ny w sta tu cie lub uchwa le nie no we go mo że do -
ko nać Kra jo wy Zjazd De le ga tów więk szo ścią 2/3
gło sów w obec no ści co naj mniej po ło wy de le ga tów.

§ 170
1. Roz wią za nie PZD na stę pu je na pod sta wie uchwa -

ły Kra jo we go Zjaz du De le ga tów więk szo ścią 3/4
gło sów wy bra nych de le ga tów pod ję tej na wnio -
sek co naj mniej 3/4 okrę go wych zjaz dów de le ga -
tów. 

2. Uchwa ła Kra jo we go Zjaz du De le ga tów o roz wią -
za niu PZD okre śla spo sób prze pro wa dze nia li kwi -
da cji oraz prze zna cze nie ma jąt ku PZD.

3. Li kwi da to ra mi PZD są Pre zes PZD i pierw szy wi -
ce pre zes PZD, chy ba że uchwa ła, o któ rej mo wa
w ust. 2, sta no wi ina czej. 

§ 171
1. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu

wszyst kie jed nost ki i or ga ny PZD dzia ła ją we dług
za sad i kom pe ten cji przez nie go okre ślo nych.

2. Re jestr Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych funk -
cjo nu je na do tych cza so wych za sa dach do dnia
wej ścia w ży cie uchwa ły pod ję tej na pod sta wie §
168 ust. 2. 

§ 172
1. Z za strze że niem po sta no wień ust. 3 oraz § 173 ust.

3, oso by wcho dzą ce, w dniu uchwa le nia ni niej sze -
go sta tu tu, w skład or ga nów PZD, za cho wu ją swo -
je man da ty ja ko człon ko wie wła ści wych or ga nów
PZD oraz do tych cza so we funk cje. 

2. Oso by wcho dzą ce, w dniu uchwa le nia ni niej sze go
sta tu tu, w skład Pre zy dium Kra jo wej Ra dy w ro -
zu mie niu do tych czas obo wią zu ją ce go sta tu tu,
wcho dzą w skład Pre zy dium Kra jo wej Ra dy w ro -
zu mie niu ni niej sze go sta tu tu. 

3. Z dniem uchwa le nia ni niej sze go sta tu tu oso by peł -
nią ce funk cję skarb ni ka oraz se kre ta rza wy bra nych
przez Kra jo wą Ra dę PZD, sta ją się od po wied nio
Skarb ni kiem PZD i  Se kre ta rzem PZD.

4. W ter mi nie 3 mie się cy od uchwa le nia sta tu tu, Kra -
jo wa Ra da PZD, okrę go we za rzą dy PZD oraz za -

rzą dy ROD do ko na ją wy bo ru od po wied nio:
pierw sze go wi ce pre ze sa PZD, pierw sze go wi ce -
pre ze sa okrę go we go za rzą du i pierw sze go wi ce -
pre ze sa za rzą du ROD, o ile w or ga nie tym
wy bra no wię cej niż jed ne go wi ce pre ze sa. 

§ 173 
1. Do spraw wszczę tych i nie za koń czo nych do dnia

wej ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu, sto su je się od -
po wied nie po sta no wie nia ni niej sze go sta tu tu.

2. Spra wy wszczę te i nie za koń czo ne do dnia wej ścia
w ży cie ni niej sze go sta tu tu, pro wa dzo ne przez do -
tych cza so we ko mi sje roz jem cze, pod le ga ją prze -
ka za niu do roz pa trze nia przez:
1) wła ści we pre zy dium okrę go we go za rzą du 

– w przy pad ku spra wy pro wa dzo nej przez ko -
mi sję roz jem czą ROD lub okrę go wą ko mi sję
roz jem czą ja ko or gan od wo ław czy od orze cze -
nia ko mi sji roz jem czych ROD,

2) Pre zy dium Kra jo wej Ra dy – w przy pad ku spra -
wy pro wa dzo nej przez Kra jo wą Ko mi sję Roz -
jem czą al bo okrę go wą ko mi sję roz jem czą ja ko
or gan od wo ław czy od uchwa ły okrę go we go za -
rzą du (je go pre zy dium).

3. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu roz -
wią za niu ule ga ją Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza,
okrę go we ko mi sje roz jem cze i ko mi sje roz jem cze
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w ro zu mie -
niu do tych czas obo wią zu ją ce go sta tu tu PZD. 
Z tym dniem wy ga sa ją man da ty człon ków tych or -
ga nów. 

4. Do prze ka za nia, o któ rym mo wa w ust. 2, sto su je
się od po wied nio § 44 ust. 2. 

§ 174
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu tra ci
moc obo wią zu ją cą sta tut uchwa lo ny w dniu 6 kwiet -
nia 2006 ro ku na VII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

§ 175
Zgod nie z art. 65 ust. 2 usta wy, ni niej szy sta tut
wcho dzi w ży cie z dniem uchwa le nia.

Roz dział XIV
Postanowienia przejściowe i końcowe

War sza wa, dnia 23 paź dziernika 2014 r.

Se kre tarz Zjaz du 
/-/  Bar ba ra Ko rol czuk

Prze wod ni czą cy Zjaz du
1. /-/ Ta de usz Ja rzę bak
2. /-/ Iza be la Oże gal ska



NADZWYCZAJNY XI
Krajowy Zjazd Delegatów PZD

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wygłosił referat 
na temat Statutu i obecnej sytuacji Zwiàzku

W Zjeêdzie wzi´ło udział 147 delegatów z całej Polski

Przewodniczàcy Komisji Statutowej Janusz Moszkowski 
(OZ Wrocław) składa sprawozdanie z prac Komisji 

Mecenas Tomasz Terlecki (KR PZD) omawia 
najwa˝niejsze punkty Statutu PZD

Przewodniczàcy Komisji Uchwał i Stanowisk Zdzisław Âliwa 
(OZ Poznaƒ) przedstawia Zjazdowi proponowane uchwały. 

Przewodniczàca Komisji Mandatowej Zjazdu 
Halina Kmieciak (OZ Małopolski) ogłasza 
wyniki prac komisji. Zjazd jest wa˝ny.



Prezes PZD dzi´kuje Przewodniczàcej Krajowej Komisji Rozjemczej Oldze Ochrymiuk za dotychczasowà prac´

Delegaci głosujà nad uchwałami i stanowiskami Zjazdu 



DYSKUTANCI

Marian Ostaszewski OZ w Pile

Stanisław Chodak OZ w Lublinie

Bartłomiej Kozera OZ Opolski

Zygmunt Kacprzak OZ Mazowiecki

Barbara Kokot OZ w Bydgoszczy

Jerzy Karpiƒski OZ we Wrocławiu

Joanna Bo˝ena Mikołajczak OZ Zielona Góra



Roman Âwist OZ Sudecki

Piotr Gadzikowski OZ  Toruƒsko- Włocławski

Józef Noski OZ Âlàski

Helena Wojna OZ Łódzki

Olga Ochrymiuk OZ Podlaski

Józef Romanowski OZ w Szczecinie 

Czesław Smoczyƒski OZ w Gdaƒsku


