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Mo że my to śmia ło stwier dzić – 6 lu te go 2015 r. dział kow cy zrze sze ni w PZD od nie śli spek ta ku lar ny suk -
ces! W nie speł na 2 mie sią ce od pierw sze go czy ta nia, Sejm za koń czył pra ce nad oby wa tel skim pro jek tem
usta wy Stop Roz biór kom Al tan. Rów nie im po nu ją ce, co tem po w ja kim pro jekt zło żo ny z ini cja ty wy KR
PZD prze szedł przez Sejm, by ły wy ni ki koń co we go gło so wa nia. Usta wę przy ję to prak tycz nie jed no myśl -
nie. Po par ło ją 436 po słów, ża den nie gło so wał prze ciw, wstrzy ma ło się za le d wie 3. 

Te raz pro jekt tra fi pod ob ra dy Se na tu, któ ry ma 30 dni na je go roz pa trze nie. Je że li izba wyż sza Par -
la men tu za apro bu je usta wę, bę dzie ona mu sia ła jesz cze uzy skać ak cep ta cję Pre zy den ta. Jed nak do tych -
cza so we wy da rze nia uza sad nia ją opty mi stycz ne pa trze nie w przy szłość. Po zy tyw ny wy nik ba ta lii 
o ochro nę po nad 900 ty się cy al tan w ca łej Pol sce wy da je się być bar dzo re al ny.

Na stro nie 78 za miesz czo no in for ma cję o tym jak prze bie ga ła de ba ta w Sej mie oraz tekst ak tu uchwa -
lo ne go 6 lu te go. Jed nak już w tym miej scu war to pod kre ślić, że suk ces usta wy, któ ra ma prze ciąć ja kie -
kol wiek dys ku sje co do bez pie czeń stwa praw ne go al tan, w naj więk szym stop niu dział kow cy
za wdzię cza ją so bie sa mym. 

Fakt, iż w nie speł na trzy mie sią ce ze bra li prze szło 700 ty się cy pod pi sów, któ re zło żo no w Sej mie wraz
z pro jek tem oby wa tel skim oraz póź niej sza mo bi li za cji śro do wi ska, któ rej wy ra zem by ły licz ne li sty i pe -
ty cje prze sła ne z ROD do Sej mu i Rzą du, to czyn ni ki ma ją ce bez sprzecz ny wpływ na tem po prac i wy -
nik gło so wa nia w Sej mie. Każ dy kto za bie rał w głos w dys ku sji na ten te mat, mu siał bo wiem brać pod
uwa gę po par cie spo łecz ne, ja kim cie szy ła się spra wa al tan. 

War to też pod kre ślić, że wy wa żo ne za pi sy ini cja ty wy oby wa tel skiej, oraz rze czo wa ar gu men ta cja pre -
zen to wa na przez przed sta wi cie li dział kow ców, spra wi ły, iż pod czas de ba ty, za rów no po sło wie, jak 
i przed sta wi cie le Ra dy Mi ni strów, zwra ca li uwa gę na me ry to rycz ność pro jek tu i od po wie dzial ną po sta -
wę śro do wi ska dział kow ców. 

Nie wąt pli wie wpływ na to miał fakt, iż – jak wie lo krot nie za zna cza li przed sta wi cie le Ko mi te tu – zgło -
szo ny pro jekt nie był pró bą le ga li za cji sa mo wo li bu dow la nych. Je go ce lem by ła je dy nie ochro na bli sko
mi lio na wła ści cie li al tan przed skut ka mi bra ku pre cy zji w do tych cza so wym pra wie. Ża den z obiek tów,
któ rych bez pie czeń stwo praw ne ma gwa ran to wać usta wa Stop Roz biór kom Al tan, nie zo stał wznie sio -
ny z za mia rem ła ma nia pra wa. Usta wa utrzy mu je do tych cza so we ogra ni cze nia w ga ba ry tach al tan, tj.
35 m2 po wierzch ni za bu do wy oraz 5m wy so ko ści, a je dy ne co zmie nia to – po przez za miesz cze nie sto -
sow nej de fi ni cji po ję cia „al ta ny dział ko wej” – wy klu cza do wol ność in ter pre ta cji, któ ra le gła u pod staw
słyn ne go wy ro ku NSA.

Dla te go po słu gi wa nie się ter mi nem „le ga li za cja” jest w przy pad ku al tan cał ko wi cie nie uza sad nio ne.
Usta wa wy łącz nie po twier dza, że in ter pre ta cja do tych cza so wych prze pi sów do ko ny wa na przez dział -
kow ców by ła zgod na z in ten cją usta wo daw cy. War to jed nak pa mię tać, że aby to się sta ło, dział kow cy
sku pie ni w PZD mu sie li sa mi wy stą pić do Sej mu z ini cja ty wą oby wa tel ską. Przez 9 mie się cy od wy ro -
ku NSA sta wia ją ce go pod zna kiem za py ta nia przy szłość prak tycz nie każ dej z po nad 900 000 al tan 
w ROD, mi mo licz nych pu bli ka cji pra so wych na ten te mat, ani rząd, ani po sło wie, ani też ża den in ny
or gan Pań stwa po sia da ją cy pra wo ini cja ty wy usta wo daw czej, nie wy stą pił ze sto sow ną pro po zy cją zmia -
ny pra wa.

Dla te go też, po mi mo póź niej szej przy chyl no ści ze stro ny prak tycz nie wszyst kich po słów i rzą du,
stwier dze nie, że suk ces ten dział kow cy w naj więk szym stop niu za wdzię cza ją sa mym so bie, jest jak naj -
bar dziej praw dzi we. 

Sejm uchwalił ustaw´
„Stop Rozbiórkom Altan”

Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej 

Stop Roz biór kom Al tan 



W dniu 15 stycz nia 2015 r. w War sza wie od by ło się
XXIV po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze -
wod ni czył Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. Pre zes
Związ ku przed sta wił sy tu ację ogro dów i Związ ku na tle
wy da rzeń, któ re mia ły miej sce w ostat nim cza sie. Szcze -
gól ną uwa gę zwró cił na po sta no wie nie re fe ren da rza są -
do we go od ma wia ją ce re je stra cji sta tu tu PZD uchwa-
lo ne go na Nad zwy czaj nym Zje dzie PZD w dniu 23 paź -
dzier ni ka 2014 r. Re fe ren darz pod wa żył tryb uchwa le -
nia sta tu tu, choć po przed ni sta tut za re je stro wa ny przez
KRS był uchwa lo ny do kład nie w tym sa mym try bie, 
a stan praw ny nie zmie nił się. Pre zy dium KR PZD ob ra -
du ją ce w dniu 14 stycz nia 2014 r. po sta no wi ło, że Zwią -
zek od wo ła się od tej de cy zji do Są du. 

M. Ko by liń ska Kie row nik Wy dzia łu Go spo dar ki
Grun ta mi KR PZD przed sta wi ła sy tu ację w Kra ko wie na
tle uchwa ły Ra dy Mia sta Kra ko wa na kła da ją cej na dział -
kow ców opła tę za ko rzy sta nie z grun tów. In ten cje
uchwa ły przed sta wił przed jej uchwa le niem Pre zy dent
Kra ko wa oraz by ła za pre zen to wa na w uza sad nie niu do
pro jek tu uchwa ły.  Cho dzi o na ło że nie opłat na dział -
kow ców z ROD, któ re nie ma ją ure gu lo wa ne go sta nu
praw ne go. To nie wy ni ka z sa mej uchwa ły, któ rej treść
od po wia da za pi som usta wy o ROD i moż na ją za sto so -
wać wy łącz nie do no wych te re nów od da wa nych przez
Mia sto sto wa rzy sze niu w ce lu za ło że nia i pro wa dze nia
ROD. Ta kie sta no wi sko pre zen tu je Zwią zek w opar ciu
o ak tu al ny stan praw ny. Na tle wy da rzeń po prze dza ją -
cych uchwa le nie przez Ra dę Mia sta tej uchwa ły bar dzo
kry tycz nie oce nio no ro lę i brak ak tyw no ści or ga nów
Okrę gu Ma ło pol skie go.

A. Ku buj Kie row nik Biu ra OZ Ma zo wiec kie go przed -
sta wi ła sy tu ację ogro dów war szaw skich z uwa gi na rosz -
cze nia by łych wła ści cie li i ich spad ko bier ców. Spra wa
do ty czy głów nie ogro dów po ło żo nych na grun tach ode -
bra nych by łym wła ści cie lom de kre tem Bie ru ta. Rosz cze -
nia mi ob ję tych jest 69 ROD na 411 ha, na któ rych dział ki
użyt ku je bli sko 10000 ro dzin W chwi li obec nej Mia s-
to znacz nie przy spie szy ło roz po zna wa nie wnio sków 
o zwrot grun tów. A. Ku buj zwró ci ła uwa gę na błęd ne in -
ter pre to wa nie usta wy o ROD przez urzęd ni ków Ra tu sza,
któ rzy twier dzą, że od szko do wa nia dział kow com za ich
mie nie win ni wy pła cać wła ści cie le, któ rzy od zy ska li
grunt. Rosz cze nia de kre tow ców to nie je dy ne w sto sun -
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ku do grun tów ROD. Są one wy ni kiem błę dów władz
pu blicz nych w daw nych la tach.

Pre zes PZD przed sta wił wy ni ki wy bo rów sa mo rzą do -
wych, z któ rych wy ni ka, że w wie lu okrę gach dział kow -
cy wy bra ni zo sta li w skład sa mo rzą dów, a tak że na
funk cje pre zy den ta mia sta i wie le funk cji w sa mo rzą dzie
gmin nym, po wia to wym i wo je wódz kim. Suk ces osią -
gnię ty zo stał tam, gdzie wy stą pi ło du że za an ga żo wa nie
w pro mo wa nie dział kow ców.

Pre zes Polskiego Związku Działkowców po in for mo -
wał, że jak wy ni ka z da nych, jesz cze nie peł nych, bo ter -
min upły wa 18 stycz nia br., PZD wy ko nał za da nia
usta wy o ROD w spra wie zwo ła nia ze brań dział kow ców,
na któ rych mie li się wy po wie dzieć na te mat sto wa rzy -
sze nia, któ re bę dzie pro wa dzi ło ich ogród. By ło to moż -
li we dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu struk tur PZD 
i sa mych dział kow ców. Po dzię ko wał za ten do bry wy -
nik, szcze gól nie je śli cho dzi o ilość ROD, któ re po sta -
no wi ły po zo stać w PZD.

Mec. To masz Ter lec ki, peł no moc nik Ko mi te tu Ini cja -
ty wy Usta wo daw czej po in for mo wał Kra jo wą Ra dę, że
ob ra du ją ca w dniu dzi siej szym sej mo wa Ko mi sja In fra -
struk tu ry, przy ję ła w ca ło ści pro jekt oby wa tel ski dot. al -
tan na dział ce wraz z po praw ka mi rzą do wy mi, któ re
wcze śniej by ły zna ne i ak cep to wa ne przez Ko mi tet 
i Zwią zek. Pro jekt usta wy zo stał skie ro wa ny do dru gie -
go czy ta nia w Sej mie.

Rok 2015 jest ro kiem spra woz daw czo -wy bor czym na
wszyst kich szcze blach Związ ku, dla te go Kra jo wa Ra da
pod ję ła uchwa łę w tej spra wie oraz po wo ła ła Ko mi tet
Or ga ni za cyj ny XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD.

Kra jo wa Ra da pod ję ła uchwa ły do ty czą ce spraw sys -
te mo wych w spra wie Fun du szu Roz wo ju, Fun du szu
Obro ny, In we sty cji i re mon tów w ROD, za sad wy da wa -
nia ru cho mo ści i nie ru cho mo ści oraz do ku men ta cji 
w ROD przy zmia nie or ga nu oraz usta li ła od pis na Fun -
dusz Obro ny z czę ści środ ków na leż nych Kra jo wej Ra -
dzie PZD.

Kra jo wa Ra da wy po wie dzia ła się w wie lu spra wach
rzu tu ją cych na sy tu ację ogro dów i Związ ku po dej mu jąc
sta no wi ska w spra wie re je stra cji sta tu tu PZD, rosz czeń
do grun tów war szaw skich ROD, za miesz ki wa nia na te -
re nie ROD, sy tu acji dział kow ców i ogro dów w Kra ko -
wie oraz w spra wie ze brań wszyst kich dział kow ców.

1. Informacja
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1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. Sy tu acja Związ ku na tle wy da rzeń ze wnętrz nych i

we wnętrz nych, ze szcze gól nym uwzględ nie niem:
a) re je stra cji sta tu tu PZD,
b) sy tu acji dział kow ców i ogro dów w Kra ko wie,
c) sy tu acji war szaw skich ogro dów,
d) wy ni ków wy bo rów sa mo rzą do wych,
e) ze brań usta wo wych,
f) po stę pu prac w Sej mie nad pro jek tem oby wa tel -

skim.
6. Dys ku sja
7. Pro jek ty uchwał w spra wie:

a) za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Roz wo ju ROD,
b) szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia Fun du szu

Obro ny ROD,
c) usta le nia od pi su na Fun dusz Obro ny ROD z czę -

ści par ty cy pa cji na leż nej jed no st ce kra jo wej,
d) in we sty cji i re mon tów w ROD,
e) za sad wy da wa nia ru cho mo ści i nie ru cho mo ści

oraz do ku men ta cji i pie czą tek no wo wy bra ne mu
lub po wo ła ne mu or ga no wi PZD w ROD przez
ustę pu ją cy or gan.

8. Dys ku sja.
9. Pod su mo wa nie ob rad.
10.Pod ję cie uchwał.
11.Spra wy róż ne.
12.Za koń cze nie ob rad.

1. Zdzisław Śliwa – Poznań Przewodniczący
2. Antoni Kostrzewa – Mazowiecki
3. Marian Pasiński – Zielona Góra
4. Mirosław Zawadzki – Gdańsk
5. Józef Noski – Śląski
6. Barbara Korolczuk – Wrocław
7. Józef Romanowski – Szczecin

Spra wy, któ re ma ją wpływ na sy tu ację Związ ku zo sta -
ły przed sta wio ne we wstę pie do ni niej sze go roz dzia łu.
Szcze gól ne zna cze nie ma ją te ma ty po ru szo ne przez Pre -
ze sa Związ ku. Człon ko wie Kra jo wej Ra dy otrzy ma li pi -

sem ne ma te ria ły do ty czą ce ogro dów w War sza wie i Kra -
ko wie, a po nie waż okre śla to tak że sy tu ację Związ ku za -
miesz cza my po ni żej oba ma te ria ły.

4. Sytuacja Zwiàzku

1) In for ma cja w spra wie dzia łań Gmi ny Kra ków zwią za nych z wpro wa dze niem
od płat ne go użyt ko wa nia grun tów kra kow skich ROD 

Na po cząt ku li sto pa da 2014 r. w me diach za czę ły uka -
zy wać się in for ma cje na te mat pla nów Mia sta Kra ko wa
zwią za nych z wpro wa dze niem opłat za użyt ko wa nie
grun tów ROD, któ re ma ją nie ure gu lo wa ny stan praw ny.
Me dia in for mo wa ły, że przed sta wi cie le OZ PZD Ma ło -
pol skie go z rad ny mi z Plat for my Oby wa tel skiej wy pra -
co wa li wspól ne po ro zu mie nie. Po cząt ko wo pro po-
no wa no wpro wa dze nie opłat w wy so ko ści 0,1% war to -
ści grun tów za użyt ko wa nie. W wy ni ku dal szych ne go -

cja cji do pro wa dzo no do wy so ko ści 0,02%. Rad ni uza -
sad nia li pro po zy cje usta no wie nia opła ty m.in. tym, że
Mia sto prze zna czy ło by środ ki na in we sty cje w ROD nie -
zbęd ne do otwar cia ogro dów dla spo łe czeń stwa. 
O pro po zy cjach rad nych mia sta Kra ko wa nie zo stał po -
in for mo wa ny Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD, Pre -
zy dium OZ Ma ło pol skie go PZD, za rzą dy ROD, a tak że
dział kow cy. Na to miast Kra jo wa Ra da PZD do wie dzia ła
się z pra sy. Pro po zy cje zo sta ły omó wio ne w bar dzo wą -
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skim gro nie, a mia no wi cie kil ku człon ków Pre zy dium
OZ PZD i dwóch rad nych PO. 

W dniu 3.11.2014 r. od by ło się spo tka nie z Pre zy den -
tem Mia sta Kra ko wa – J. Maj chrow skim, w któ rym
uczest ni czy li nie licz ni pre ze si kra kow skich ROD oraz
przed sta wi cie le OZ PZD Ma ło pol skie go. Spo tka nie do -
ty czy ło opłat, któ re Gmi na za mie rza na ło żyć na kra kow -
skie ROD. Pre zy dent po in for mo wał, że opła ta ma
do ty czyć ROD, któ re nie po sia da ją waż nej de cy zji 
o użyt ko wa niu grun tu. Jed no cze śnie za jął sta no wi sko,
że w świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa, w tym
usta wy o ROD Gmi na Miej ska Kra ków, ja ko wła ści ciel
grun tu ma pra wo żą da nia ta kich opłat. 

W kon se kwen cji, w dniu 5.11.2014 r. Ra da Mia sta
Kra ko wa pod ję ła uchwa łę nr CXXI/1904/14 w spra wie
zmia ny za sad go spo da ro wa nia nie ru cho mo ścia mi Gmi -
ny Miej skiej Kra ków, w któ rej to wpro wa dzi ła opła ty 
z ty tu łu użyt ko wa nia grun tów ROD w wy so ko ści 0,02%
war to ści grun tów ROD. Wpro wa dza jąc opła tę po wo ła no
się na art. 76 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, któ ry zo bo wią zu je Skarb
Pań stwa i jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go do wy da -
nia de cy zji o użyt ko wa niu, tam gdzie sto wa rzy sze nie
ogro do we nie mo że wy ka zać się ty tu łem praw nym 
i ogród speł nia co naj mniej jed ną z prze sła nek z art. 76
usta wy o ROD. Mi mo, że w sa mej usta wie o ROD nie
ma nic mo wy, że pra wo użyt ko wa nia usta na wia ne na
pod sta wie art. 76 usta wy o ROD mu si mieć cha rak ter od -
płat ny. 

W związ ku z tą sy tu acją, w dniu 6.11.2014 r. ze spół
KR PZD w skła dzie: J. Mosz kow ski, M. Ko by liń ska 
i M. Pyt ka uda li się do Okrę gu, gdzie m.in. zba da li sy tu -
ację kra kow skich ROD w związ ku z opła ta mi. Jesz cze
wcze śniej, bo w dniu 30.09.2014 r. usta leń do ko nał czło -
nek Pre zy dium KR PZD – J. Mosz kow ski ja ko „opie -
kun” Okrę gu po wo ła ny przez Pre zy dium KR PZD. 

Nie za leż nie od te go, KR PZD w dniu 14.11.2014 r. wy -
stą pi ła do OZ PZD o prze ka za nie in for ma cji o sy tu acji
praw nej ROD z te re nu mia sta Kra ko wa. Na jej pod sta wie
KR PZD usta li ła, że w Kra ko wie funk cjo nu je 88 ROD 
o pow. 372,5996 ha o licz bie dzia łek ro dzin nych – 9791.
W ra mach tych ogro dów 61 ROD o pow. 288,1634 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych – 7186 po ło żo nych jest na
grun tach, bę dą cych wła sno ścią Mia sta Kra ko wa, gdzie
PZD nie jest w sta nie wy ka zać się ty tu łem praw nym.
Ozna cza to, że  pra wie 70% grun tów ROD jest za gro -
żo na opła ta mi z ty tu łu użyt ko wa nia, któ re zo sta ły
prze wi dzia ne w uchwa le ra dy mia sta Kra ko wa. Je że -
li na wszyst kie te grun ty Mia sto Kra ków na ło ży opła tę za
użyt ko wa nie to łącz nie dział kow cy, przy za ło że niu że 
1 m2 grun tu ROD ma war tość 500 zł, bę dą mu sie li za -
pła cić oko ło 300 000 tys. zło tych (i to za każ dy rok ko -
rzy sta nia z grun tów ROD!). Tym sa mym każ dy

dział ko wiec bę dzie mu siał wpła cić do ka sy mia sta
kwo tę oko ło 40 zł. Ta kwo ta nie zo sta ła usta lo na raz na
za wsze, Gmi na Miej ska Kra ków mo że ją co rocz nie pod -
wyż szać. 

Na po sie dze niu Pre zy dium KR PZD w dniu
19.11.2014 r. omó wio no sy tu ację w OZ PZD Ma ło pol -
skim zwią za ną z dzia ła nia mi Gmi ny Miej skiej Kra ków
w za kre sie wpro wa dze nia opłat za użyt ko wa nie grun tów
kra kow skich ROD. Na po sie dze niu wy ja śnie nia skła da -
li: Wi ce pre zes OZ PZD Ma ło pol skie go – E. Bła chut oraz
czło nek Pre zy dium OZ PZD Ma ło pol skie go – Z. Mróz.
Mi mo za pro sze nia, na po sie dze nie nie przy by ła Pre zes
OZ PZD i jed no cze śnie Dy rek tor Biu ra OZ PZD 
– H. Kmie ciak. O swo jej nie obec no ści po wia do mi ła se -
kre ta riat KR PZD na 20 min. przed roz po czę ciem po sie -
dze nia. Pre zy dium za po zna ło się tak że z sy tu acją fi nan-
so wą OZ PZD i pod ję ło de cy zję, aby zo sta ła prze pro wa -
dzo na kon tro la fi nan so wa. Kon tro la od by ła się w dniach
25 i 26.11.14 r. i zo sta ła prze pro wa dzo na przez Za stęp -
cę Głów nej Księ go wej KR PZD. 

W dniu 18.12. 2014 r. człon ko wie Pre zy dium OZ PZD
Ma ło pol skie go za nie po ko je ni at mos fe rą ja ka się wy two -
rzy ła w OZ PZD w związ ku z wy zna cze niem przez KR
PZD in spek to ra ds. in we sty cji – K. Fal la na p.o. Dy rek -
to ra Biu ra w zw. ze zwol nie niem le kar skim H. Kmie ciak
wy stą pi li do KR PZD o wy ja śnie nie spra wy.

Na po sie dze niu w dniu 30.12.2014 r. zo sta ły przed sta -
wio ne usta le nia do ko na ne przez ze spół kon tro l ny 
KR PZD, a na stęp nie przy ję te i prze ka za ne za le ce nia dla
Okrę gu. 

Pre zy dium KR PZD po do ko na niu oce ny sy tu acji 
i dzia łań OZ PZD Ma ło pol skie go uzna ło, że nie do przy -
ję cia jest obec na for ma funk cjo no wa nia Okrę go we go
Za rzą du Ma ło pol skie go i człon ków je go kie row nic twa,
a tak że za rzą dza nie biu rem i je go funk cjo no wa nie. Pre -
zy dium KR bar dzo kry tycz nie od nio sło się do wy ko ny -
wa nia przez Ha li nę Kmie ciak funk cji Pre ze sa OZD 
i Dy rek to ra biu ra OZM. Uzna ło, że naj ja skraw szym
przy kła dem bra ku dzia ła nia zgod ne go z in te re sem dział -
kow ców i ogro dów by ło pro wa dze nie roz mów z przed -
sta wi cie la mi Urzę du Mia sta Kra ko wa – w tym z Pre-
zy den tem Kra ko wa – na te mat uchwa ły ma ją cej na ce lu
opo dat ko wa nie kra kow skich ogro dów. Oso by funk cyj -
ne OZM pro wa dzą ce te roz mo wy, ma ją ce wie dzę na te -
mat za mia rów Mia sta, nie po in for mo wa ły o tym Pre-
zy dium OZM, Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go, 
a przede wszyst kim za rzą dów ROD. Tak że nie po in for -
mo wa ły Kra jo wej Ra dy PZD, któ ra o spra wie do wie -
dzia ła się z kra kow skiej pra sy. W efek cie kra kow ska
uchwa ła mo że mieć brze mien ne skut ki dla ogro dów w
mia stach ca łej Pol ski. W tej spra wie nie cho dzi o to, czy
Ra da Mia sta Kra ko wa mo gła pod jąć ta ką uchwa łę, ale o
to, że nie pod ję to żad nych dzia łań, aby za po biec jej pod -
ję ciu. W spra wie tak istot nej dla dział kow ców, oso by

4



funk cyj ne OZ PZD Ma ło pol skie go dzia ła ły bez żad ne go
umo co wa nia. Na tej pod sta wie, Pre zy dium KR PZD
uzna ło, że ta spra wa win na zo stać oce nio na za rów no
przez Pre zy dium OZM, jak i OZM. 

Ne ga tyw na by ła rów nież oce na sy tu acji fi nan so wej
Okrę gu oraz spo so bu pro wa dze nia księ go wo ści w związ -
ku z sze re giem nie pra wi dło wo ści w pro wa dze niu spraw
fi nan so wo-księ go wych przez Gł. Księ go wą OZM. 
W tej spra wie wy da no sze reg za le ceń. 

Pre zy dium KR PZD od nio sło się rów nież do rosz czeń
do grun tów ROD wy stę pu ją cych na te re nie OZ PZD Ma -
ło pol skie go, któ re są co raz bar dziej do tkli we dla ROD 
i dział kow ców, ale tak że ca łe go Związ ku. Na le ży tyl ko
przy po mnieć, że w Okrę gu Ma ło pol skim  na dzień
30.04.2014 r. rosz cze nia mi ob ję tych by ło 41 ROD 
o pow. 59,1158 ha i licz bie dzia łek – 1630. Ogól na 
war tość rosz czeń z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia,
we dług in for ma cji OZ PZD zo sta ła osza co wa na na 
1 mln zł. W 2014 r., w związ ku z rosz cze nia mi Ja dwi gi
Wy so czyń skiej do grun tów ROD „Wrzos” i „Ka li na” 
w Kra ko wie zo sta ły za blo ko wa ne kon ta Kra jo wej Ra dy
PZD na kwo tę po nad 650 tys. zł. De cy zją Pre zy dium KR
PZD z dnia 10.04.2014 r. na leż ność zo sta ła spła co na
środ ka mi Fun du szu Obro ny ROD. OZ PZD Ma ło pol ski
miał do pła cić kwo tę 210 537 zł, cze go do tej po ry nie
zro bił. 

Pre zy dium OZM wy stą pi ło do Pre zy dium KR PZD 
z ko lej nym wnio skiem o przy zna nie środ ków z Fun du -
szu Obro ny ROD (wpływ do KR w dniu 19.12.14 r.) 
w kwo cie pra wie 152 tys. zł na po kry cie za są dzo nych
kosz tów z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia z grun tów
J. Wy so czyń skiej. Spra wa cze ka na roz pa trze nie. Oczy -
wi ste jest, że wy ro ki są do we mu szą być re ali zo wa ne.
Ko niecz na jest jed nak in for ma cja, jak Pre zy dium OZM
za mie rza roz wią zać spra wę w ce lu unik nię cia dal szych
kosz tów z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia z nie ru cho -
mo ści. W tej spra wie jest cał ko wi ty brak in for ma cji ze
stro ny OZ PZD Ma ło pol skie go. 

Pre zy dium KR PZD uzna ło, że OZM nie ma usys te -
ma ty zo wa nej wie dzy na te mat sta nu rosz czeń i pla no -
wych dzia łań. Dla te go też Pre zy dium KR PZD uzna ło,
że Pre zy dium OZM mu si do ko nać ana li zy rosz czeń do
grun tów, oce nić stan spraw pro wa dzo nych o zwrot grun -
tów i za pła tę za bez u mow ne ko rzy sta nie. OZM po wi nien
do ko nać rów nież sku tecz ne go wy da nia grun tów w spra -
wach za koń czo nych, aby unik nąć dal sze go po no sze nia
kosz tów bez u mow ne go ko rzy sta nia z grun tu. W biu rze
OZM wi nien tak że zo stać za trud nio ny rad ca praw ny na
peł nym eta cie.

Na po sie dze niu w dniu 30.12.2014 r. Pre zy dium KR
PZD przy ję ło rów nież treść od po wie dzi na pi smo człon -
ków Pre zy dium OZ PZD z dnia 18.12.14 r. Pre zy dium
KR PZD wy ja śni ło, że w Okrę gu wy stę pu je du żo waż -
nych i trud nych spraw, któ re na le ży re ali zo wać nie cze -
ka jąc na po wrót dy rek to ra ze zwol nie nia. Są to 
w szcze gól no ści rosz cze nia do grun tów ROD, skut ki fi -
nan so we tych rosz czeń, przy go to wa nia te re nów do wy -
da nia po prze gra nych spra wach są do wych, zgro ma-
dze nie środ ków na wy ko na nie wy ro ków są do wych, gdyż
nie wy ko na nie te go gro zi blo ka dą kont nie tyl ko OZM,
ale też i w ca łym kra ju. Do obo wiąz ków na le ży tak że re -
ali za cja art. 25 i 76 usta wy o ROD i prze pro wa dze nie ze -
brań usta wo wych we wszyst kich ROD. Wresz cie
ko niecz ne jest re ali zo wa nie bie żą cych za dań wy ni ka ją -
cych ze sta tu tu PZD, pla nu pra cy OZ i bie żą cych po -
trzeb. Nie obec ność dy rek to ra biu ra mo że być prze szko dą
w re ali za cji usta wo wych, sta tu to wych i bie żą cych obo -
wiąz ków OZ.

Pre zy dium KR PZD wska za ło rów nież na ko niecz ność
zba da nia sta nu rosz czeń w OZ PZD Ma ło pol skim. 
W tym ce lu zo stał po wo ła ny ze spół w skła dzie: M. Ko -
by liń ska – Kie row nik WGG, J. Żmi jew ska – Sia dak 
– rad ca praw ny OZ PZD we Wro cła wiu oraz A. Ślu sar -
czyk – in spek tor ds. te re no wo -praw nych OZ PZD Świę -
to krzy skie go. Ba da nie od bę dzie się w dniach 19 
i 20.01.2015 r. w sie dzi bie OZ PZD Ma ło pol skie go. 

2) In for ma cja o sy tu acji war szaw skich ro dzin nych ogro dów dział ko wych

W ak tu al nej sy tu acji fak tycz nej i praw nej war szaw -
skich ro dzin nych ogro dów dział ko wych naj więk sze, re -
al ne za gro że nia dla ich przy szło ści sta no wią kwe stie
zwią za ne z rosz cze nia mi do grun tów, na któ rych zlo ka -

li zo wa ne są ROD, a w szcze gól no ści rosz cze nia by łych
wła ści cie li nie ru cho mo ści, któ re zo sta ły im ode bra ne na
pod sta wie De kre tu Bie ru ta.

a) Czym jest de kret
De kret Bie ru ta to po tocz na na zwa de kre tu z 26 paź -

dzier ni ka 1945 r. o wła sno ści i użyt ko wa niu grun tów

na ob sza rze m.st. War sza wy.  Mo cą De kre tu do tych cza -
so wi wła ści cie le grun tów po ło żo nych w przed wo jen -
nych gra ni cach mia sta zo sta li po zba wie ni pra wa

I. De kret Bie ru ta
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wła sno ści tych grun tów, któ re prze szły na wła sność
gmi ny m. st. War sza wy, a na stęp nie po znie sie niu sa mo -
rzą du w 1950 r., na Skarb Pań stwa. 

De kret da wał do tych cza so wym wła ści cie lom grun tów
(lub ich na stęp com praw nym) upraw nie nie do zło że nia
wnio sku o przy zna nie na tym grun cie pra wa wie czy stej
dzier ża wy (obec nie pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go) 
z czyn szem sym bo licz nym. W przy pad ku nie uwzględ nie -
nia wnio sku, gmi na mia ła za ofia ro wać upraw nio ne mu
dzier ża wę wie czy stą in ne go grun tu o rów nej war to ści
użyt ko wej lub uiścić od szko do wa nie. Nie ste ty, ni gdy nie
zo sta ło jed nak wy da ne roz po rzą dze nie, na pod sta wie któ -
re go to od szko do wa nie mia ło być usta la ne i wy pła ca ne.
M.in. dla te go du żo wnio sków by łych wła ści cie li nie zo sta -
ło w la tach 50-tych roz po zna ne. Póź niej sze prze pi sy
wpro wa dzi ły moż li wość uzy ska nia od szko do wań, ale na -
dal prio ry te tem po zo stał zwrot nie ru cho mo ści w na tu rze. 

Istot nym jest, że De kret wciąż obo wią zu je. 
Wie le war szaw skich ROD po wsta ło na te re nach, któ -

re m.st. War sza wa lub Skarb Pań stwa po zy ska ło na
pod sta wie De kre tu. Dla te go też rosz cze nia by łych wła -
ści cie li o zwrot nie ru cho mo ści, choć ad re so wa ne do m.st.
War sza wy, fi nal nie skie ro wa ne są prze ciw ko ROD.

Po nad to, sy tu acja ta jest przed mio tem ata ków po dej -
mo wa nych prze ciw ko dział kow com przez Zrze sze nie
„De kre to wiec”, któ re pod no si, iż prze zna cze nie grun -
tów ode bra nych by łym wła ści cie lom na ogro dy dział -
ko we by ło nie zgod ne z ce lem wy własz cze nia, czy li
zła ma niem prze pi sów pra wa, a za tem po win no skut -
ko wać zwro tem grun tu na rzecz po przed nie go wła -
ści cie la. Po mi ja się zu peł nie fakt, że od bu do wa sto li cy,
to rów nież za pew nie nie w niej te re nów zie lo nych, któ ry -
mi są ROD, więc za kła da nie ogro dów nie by ło sprzecz -
ne z ce lem wy własz cze nia. 

b) Za kres dzia ła nia 
Rosz cze nia mi de kre to wy mi za gro żo nych jest 69 ro -

dzin nych ogro dów dział ko wych po ło żo nych w dziel ni -
cach Żo li borz, Śród mie ście, Wo la, Mo ko tów, Pra ga
Pół noc, Pra ga Po łu dnie, Ocho ta, Ur sy nów, Tar gó wek
oraz w czę ści dziel ni cy Bie la ny (War sza wa w gra ni -
cach sprzed 1945r.). Ob szar za gro żo ne go te re nu to oko -
ło 411 ha, na któ rych znaj du je się 9 875 dzia łek ro -
dzin nych. Spra wa ta bez po śred nio do ty ka 18 ty się cy
dział kow ców i ich ro dzin. 

c) In for ma cje o pro wa dzo nych 
po st´po wa niach de kre to wych
Fakt po ło że nia ogro du w ob sza rze dzia ła nia De kre -

tu nie ozna cza au to ma tycz nie, iż są zgło szo ne rosz cze -
nia, ale m.st. War sza wa wciąż wra ca do ko lej nych,
nie roz po zna nych od lat wnio sków o zwrot grun tów,
dla te go brak pew no ści, czy nie po ja wią się no we spra -
wy rosz cze nio we.

OZM PZD nie mo że przy go to wać się do obro ny
praw dział kow ców i Związ ku w kon kret nych spra -
wach, gdyż PZD nie by ło i nie jest uzna wa ne za stro -
nę po stę po wań ad mi ni stra cyj nych dot. zwro tu nie -
ru cho mo ści, więc nie jest za wia da mia ne o ich pro wa -
dze niu. Gdy w jed nej spra wie m.st. War sza wa za wia do -
mi ło PZD o wy da niu de cy zji usta na wia ją cej pra wo
użyt ko wa nia wie czy ste go dla spad ko bier cy by łe go wła -
ści cie la (ROD „Bi lo nik” w War sza wie) i OZM PZD zło -
żył od wo ła nie w tej spra wie, to Sa mo rzą do we Ko le gium
Od wo ław cze od rzu ci ło od wo ła nie pod no sząc wła śnie
brak przy mio tu stro ny w tym po stę po wa niu. Od opi sa nej
de cy zji zo sta ła zło żo na skar ga do WSA, któ ra ocze ku je
na roz po zna nie. 

Nie ste ty, mi mo usil nych dzia łań PZD zmie rza ją cych
do uzy ska nia in for ma cji ile to czy się po stę po wań 
o zwrot nie ru cho mo ści i któ rych ogro dów to do ty czy,
m.st. War sza wa nie prze ka zu je tych in for ma cji do
OZM PZD. 

Na to miast pod kre ślić trze ba, iż m.st. War sza wa
znacz nie przy spie szy ło roz po zna wa nie wnio sków by -
łych wła ści cie li o zwrot za bra nych de kre tem nie ru -
cho mo ści, na któ rych znaj du ją się ro dzin ne ogro dy
dział ko we. OZM PZD otrzy ma ło tyl ko 6 za wia do mień
o to czą cych się po stę po wa niach de kre to wych, któ re do -
ty czą nie ru cho mo ści wcho dzą cych w skład ROD: „Bi -
lo nik”, „Idzi kow skie go”, „Sie kier ki”, „Au gu stów ka”,
„Me cha ni za cja” oraz „Ro sa” w War sza wie. 

d) De cy zja usta na wiajàca pra wo 
u˝yt ko wa nia wie czy ste go
De cy zja usta na wia ją ca pra wo użyt ko wa nia wie czy ste -

go na rzecz by łych wła ści cie li jest do pie ro pod sta wą do
za war cia umo wy użyt ko wa nia wie czy ste go, któ ra bę dzie
za wie ra na po za koń cze niu po stę po wa nia li kwi da cyj ne go
czę ści ROD, umoż li wia ją ce go wy da nie nie ru cho mo ści.
M.st. War sza wa wska zu je, że li kwi da cja bę dzie prze -
pro wa dza na zgod nie z roz dzia łem 3 usta wy z dnia
13.12.2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Jed -
nak przed sta wi cie le mia sta in ter pre tu ją usta wę o ROD
w błęd ny i bar dzo nie ko rzyst ny dla dział kow ców spo -
sób. Wbrew za pi som usta wy, zda niem urzęd ni ków od -
szko do wa nia za na nie sie nia i na sa dze nia na dział kach
ma ją wy pła cać by li wła ści cie le! Ozna cza to ko niecz -
ność do cho dze nia od szko do wa nia w dro dze dłu go trwa -
łych po stę po wań są do wych, a spad ko bier cy by łych
wła ści cie li nie zda ją so bie spra wy, że na nich Mia sto
chce prze rzu cić ten obo wią zek i nie bę dą przy go to wa ni
fi nan so wo na je go re ali za cję. Na to miast m.st. War sza wa
nie mo gło by się za sła niać bra kiem środ ków na od szko -
do wa nia.

Nie ste ty, w ta kiej sy tu acji nie przy słu gu ją PZD rów -
nież nie ru cho mo ści za mien ne na od two rze nie ogro du. 
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e) Art. 75 usta wy o ROD, a De kret Bie ru ta
W cza sie spo tka nia dru gie go Ze spo łu d.s współ pra cy

m.st. War sza wy z ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi 
w dniu 19.12.2014 r., przed sta wi cie le m.st. War sza wy
za su ge ro wa li wręcz ko niecz ność li kwi da cji ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych znaj du ją cych się na nie -
ru cho mo ściach w sto sun ku do któ rych są rosz cze nia
de kre to we, po da jąc ja ko pod sta wę art. 75 usta wy o
ROD. 

Pod kre ślić trze ba, iż art. 75 usta wy o ROD da je moż -
li wość wy da nia w ter mi nie 24 mie się cy od wej ścia w ży -
cie usta wy (tj. od 19.01.2014 r.) de cy zji o li kwi da cji
ROD w sto sun ku do któ re go sto wa rzy sze nie ogro do we
pro wa dzą ce ROD nie mo że wy ka zać ty tu łu praw ne go.
Jed nak że do zde cy do wa nej więk szo ści grun tów, któ re
ob ję te są dzia ła niem De kre tu, PZD na by ło pra wo
użyt ko wa nia grun tu w try bie art. 76 usta wy o ROD,
więc nie moż na wy dać de cy zji li kwi da cyj nych! Mia sto
zu peł nie po mi ja ten aspekt spra wy, tak jak i fakt, że wy -
da nie de cy zji o li kwi da cji ROD  w try bie art. 75 usta -
wy o ROD jest upraw nie niem, a nie obo wiąz kiem
wła ści cie la nie ru cho mo ści (gmi ny lub Skar bu Pań stwa). 

f) Re pry wa ty za cja – ini cja ty wy 
usta wo daw cze
Usta wa re pry wa ty za cyj na, któ ra w spo sób przej rzy sty

usta li za sa dy zwro tu mie nia by łym wła ści cie lom, jest po -

trzeb na. Jed nak nie moż na re pry wa ty za cji prze pro wa -
dzać kosz tem dział kow ców, a nie ste ty do mi nu ją ini cja -
ty wy o ta kim cha rak te rze. Wy jąt ko wo krzyw dzą ce są
po my sły Zrze sze nia „De kre to wiec”, któ re pro po nu je,
aby ok. 500 ha grun tów, na któ rych są ro dzin ne ogro dy
dział ko we wy dać bez po śred nio by łym wła ści cie lom, zaś
po zo sta łe ogro dy, do któ rych nie zgła sza ją się spad ko -
bier cy (ok. 700 ha) prze nieść po za sto li cę, a po zy ska ne
w ten spo sób grun ty prze kla sy fi ko wać na bu dow la ne 
i sprze dać de ve lo pe rom. Uzy ska ne pie nią dze pro po nu je
się prze zna czyć na spła ty rosz czeń de kre tow ców i na za -
si le nie ka sy mia sta. Po zo sta je to w zgo dzie z pla na mi
PO, co do roz wią za nia kwe stii de kre to wych, al bo wiem
pro jek ty przy go to wy wa ne przez Pre zy dent m.st. War sza -
wy (PO) rów nież za kła da ły zwro ty grun tów w na tu rze.
W pry wat ne rę ce ma ją wra cać ka mie ni ce i dział ki wszę -
dzie tam, gdzie jest to moż li we lub by li wła ści cie le i ich
spad ko bier cy ma ją mieć za pew nio ne nie ru cho mo ści za -
mien ne. Po dob na pro ce du ra ma mieć miej sce przy par -
kach, bo iskach, czy sie dzi bach in sty tu cji pu blicz nych.
Jed nak że wia do mym jest, iż mia sto nie dys po nu je zbyt
du żą ilo ścią wol nych te re nów, dla te go chce się gać do te -
re nów ROD.  

Ak tu al nie pro jekt usta wy re pry wa ty za cyj nej jest
przed mio tem prac ko mi sji se nac kich, któ re nie ste ty, rów -
nież po chy la ją się nad ku rio zal ny mi wręcz pro po zy cja -
mi Zrze sze nia „De kre to wiec”.

In ne rosz cze nia by łych wła ści cie li

Po za rosz cze nia mi de kre to wy mi ist nie je du ża gru pa in -
nych rosz czeń by łych wła ści cie li lub ich na stęp ców
praw nych do nie ru cho mo ści, na któ rych ak tu al nie są
ogro dy. Pod sta wy tych rosz czeń są róż ne, naj czę ściej
cho dzi o de cy zje stwier dza ją ce nie waż ność de cy zji wy -
własz cze nio wych, któ rych skut kiem jest uzna nie, że SP
ni gdy nie na był wła sno ści grun tu prze ka za ne go póź niej
pod urzą dze nie ROD tzn. przyj mu je się, że oso ba wy stę -
pu ją ca z rosz cze niem ni gdy nie prze sta ła być wła ści cie -
lem. Czę sto zda rza się jed nak, iż de cy zje przy zna ją ce
grunt by łym wła ści cie lom są po dej mo wa ne z na ru sze -
niem prze pi sów pra wa np. dla te go, że otrzy ma li oni już
wcze śniej od szko do wa nie za te grun ty.

Dla te go PZD ak tyw nie uczest ni czy w po stę po wa -
niach do ty czą cych zwro tu nie ru cho mo ści i mo że po -
chwa lić się znacz ny mi suk ce sa mi. 

Przy kła dem mo że być wy gra na wal ka o utrzy ma nie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych przy ul. Wa szyng to na 
w War sza wie, kie dy to uda ło się za blo ko wać zwrot 
ok 33 ha grun tu rze ko mym na stęp com praw nym przed -
wo jen ne go wła ści cie la, a w rze czy wi sto ści spół ce sku -

pu ją cej rosz cze nia. Dzię ki zde cy do wa nym dzia ła niom
PZD, w któ rych nie mie li śmy po par cia mia sta, uda ło się
spra wą za in te re so wać Pro ku ra tu rę, któ rej śledz two ujaw -
ni ło, że po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne o zwrot grun tu
pro wa dzo no nie rze tel nie, a przed wo jen ny wła ści ciel
otrzy mał spo re od szko do wa nie za ode bra ny grunt. 
W kon se kwen cji uchy lo no de cy zję przy zna ją cą w tych
nie ja snych oko licz no ściach te ren rze ko me mu spad ko -
bier cy rosz czeń. W tej trud nej i dłu go trwa łej ba ta lii uda -
ło się ura to wać przed li kwi da cją ogro dy ist nie ją ce po nad
50 lat, gdzie swe dział ki ma po nad 1000 dział kow ców. 

Nie ste ty, w ko lej ce cze ka ją na stęp ne trud ne do roz -
strzy gnię cia spra wy np. do kom plek su ogro dów dział ko -
wych na war szaw skim Pa lu chu rosz cze nia zgła sza ją
spad ko bier cy ro dzin ny Bra nic kich. W tej spra wie nie -
pra wi dło wo wpi sa no Skarb Pań stwa ja ko wła ści cie la te -
re nu na pod sta wie re for my rol nej i te raz za błę dy
urzęd ni cze za pła cić ma PZD i dział kow cy. Spra wa jest
nie ba ga tel na, gdyż ogro dy na Pa lu chu to je den z naj -
więk szych kom plek sów ROD w War sza wie, a rosz cze nia
ro dzi ny Bra nic kich do ty czą ok. 75 ha grun tu! 
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Oma wia jąc sy tu ację war szaw skich ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych nie spo sób po mi nąć kwe stii wy to czo -
nych przez m.st. War sza wa lub Skarb Pań stwa (re-
pre zen to wa ny przez Pre zy den ta m.st. War sza wy) spraw
o wy da nie nie ru cho mo ści, na któ rych znaj du ją się ogro -
dy dział ko we. Ja ko je dy ną ar gu men ta cję dla uza sad nie -
nia po zwu wska zy wa no, iż gmi na lub Skarb Pań stwa jest
wła ści cie lem nie ru cho mo ści, a PZD wła da nią bez ty tu -
łu praw ne go. Wła dze nie za da ły so bie tru du spraw dze -
nia, ja ka by ła pod sta wa praw na utwo rze nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych na kon kret nych nie ru cho mo -
ściach, pró bu jąc zrzu cić na Zwią zek od na le zie nie ca łej
do ku men ta cji, choć to m.st. War sza wa (Skarb Pań stwa)
win no ją po sia dać, ja ko pod miot od da ją cy grun ty pod
ROD. Ta ki mi po stę po wa nia mi są do wy mi Zwią zek nę -
ka ny jest od ro ku 2005 r., kie dy zło żo no prze ciw ko PZD
hur to wo aż 171 spraw, by w na stęp nych la tach przy po -
mnieć so bie o ko lej nych grun tach i skła dać dal sze po -

zwy. Spra wy te w zde cy do wa nej więk szo ści są wy gry -
wa ne przez PZD, jed nak m.st. War sza wa nie ustę pu je bez
wal ki, gdyż praw do po dob nie chce od zy skać grun ty, któ -
ry mi mo gło by spła cić choć część rosz czeń de kre to wych. 

Dzia ła nia te by ły i są bar dzo nie bez piecz ne dla przy -
szło ści ROD, gdyż w ra zie uzy ska nia przez m.st. War -
sza wa ko rzyst nych wy ro ków za ist nia ła by ko niecz ność
bez zwłocz ne go wy da nia grun tu, a po nie waż spra wy są -
do we nie roz strzy ga ją kwe stii od szko do wań, mo gło by
dojść do po gwał ce nia prze pi sów usta wy o ROD w za -
kre sie li kwi da cji ogro dów, czy li wy da nia grun tów bez
ja ki kol wiek od szko do wań za na nie sie nia i na sa dze nia na
rzecz dział kow ców i Związ ku oraz bez te re nów za mien -
nych na od two rze nie ogro du.

Pod su mo wu jąc, rosz cze nia w sto sun ku do war szaw -
skich ROD obej mu je ob szar 767,9024 ha i do ty czy aż
18691 dzia łek ro dzin nych.

Po zwy m.st. War sza wy o wy da nie nie ru cho mo ści 

5. Uchwa∏y

UCHWAŁA Nr  1/XXIV/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 stycz nia 2015 r.
w spra wie kam pa nii spra woz daw czo-wy bor czej w PZD w 2015 r.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że z po wo du prze dłu ża -
ją ce go się pro ce su re je stra cji sta tu tu PZD uchwa lo ne go
na Nad zwy czaj nym Zjeź dzie w dniu 23 paź dzier ni ka
2014 r., któ ry wy ni ka z nie przy chyl ne go sta no wi ska Pre -
zy den ta m. st. War sza wy, ja ko or ga nu nad zo ru nad PZD,
kam pa nia spra woz daw czo-wy bor cza w br. mu si się od -
być w ter mi nie umoż li wia ją cym speł nie nie wa run ków
usta wy o ROD do ty czą cych sta tu tu PZD.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, Kra jo wa Ra da PZD
zwra ca się do wszyst kich za rzą dów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych o prze pro wa dze nie wal nych ze brań spra -
woz daw czo – wy bor czych w moż li wie jak naj krót szym
ter mi nie, nie póź niej jed nak, niż do 30 kwiet nia 2015 r.

Kra jo wa Ra da PZD zwra ca się do wszyst kich okrę go -
wych za rzą dów o pod ję cie wszel kich nie zbęd nych przy -
go to wań do prze pro wa dze nia kam pa nii spra woz daw czo
– wy bor czej w ROD oraz o przy go to wa nie i prze pro wa -

dze nie okrę go wych zjaz dów w ter mi nie do 15 czerw ca
2015 r.

Kra jo wa Ra da PZD zwo ła spra woz daw czo-wy bor czy
Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w naj krót szym ter mi nie
po za koń cze niu zjaz dów okrę go wych, nie póź niej jed -
nak niż do koń ca pierw szej de ka dy lip ca br.

KR PZD zwra ca się do za rzą dów ROD i okrę go wych
za rzą dów o pil ne pod ję cie przy go to wań do wal nych ze -
brań i okrę go wych zjaz dów gwa ran tu ją cych wy ko na nie
przez wal ne ze bra nia i zjaz dy wszyst kich po sta no wień
sta tu tu oraz wy pra co wa nie po zy tyw nych pro gra mów
roz wo ju ogro dów dział ko wych w Pol sce, pro gra mów,
któ re na le ży okre ślić „no wym otwar ciem” dzia łal no ści 
i roz wo ju ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Kra jo wa Ra da PZD zwra ca się rów no cze śnie do
wszyst kich dzia ła czy Związ ku o po par cie ni niej szych de -
cy zji oraz peł ne za an ga żo wa nie się w ich re ali za cję.

War sza wa, dnia 15 stycz nia 2015 r.

I WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców po -
sta na wia po wo łać Ko mi tet Or ga ni za cyj ny XII Kra jo we -
go Zjaz dy De le ga tów PZD koń czą ce go ka den cję or ga-
nów kra jo wych w br. w na stę pu ją cym skła dzie:

1. Eu ge niusz Kon drac ki – Pre zes PZD  
Prze wod ni czą cy Ko mi te tu

2. Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
3. Iza be la Oże gal ska – Łódz ki
4. Jó zef No ski – Ślą ski
5. Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin
6. Syl we ster Chę ciń ski – Po znań
7. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
8. Agniesz ka Sycz – Pod kar pac ki
9. Piotr Ga dzi kow ski – To ruń sko -Wło cław ski
10.Bar ba ra Ko kot – Byd goszcz
11.Zyg munt Kac przak – Ma zo wiec ki
12.Ma rian Pa siń ski – Zie lo na Gó ra
13.Ma rian Pra czyk – Pi ła

Do za dań Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go na le ży:
1. Zor ga ni zo wa nie Kra jo we go Zjaz du i pod ję cia 

w tym ce lu wszyst kich nie zbęd nych dzia łań na te re nie
ca łe go kra ju.

2. Współ pra ca z okrę go wy mi za rzą da mi w spra wach
zjaz dów okrę go wych.

3. Przy go to wa nie wszyst kich nie zbęd nych do ku men -
tów na Kra jo wy Zjazd spra woz daw czo -wy bor czy.

Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go współ pra -
cu je na bie żą co z Pre zy dium KR PZD i Kra jo wą Ra dą
zda jąc re la cję z prac Ko mi te tu.

Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go mo że za -
pro sić do współ pra cy dzia ła czy i pra cow ni ków te re no -
wych kie ru jąc się ich wie dzą, za an ga żo wa niem i do ś-
wiad cze niem w spra wach Związ ku.

UCHWAŁA Nr 2/XXIV/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 stycz nia 2015 r.
w spra wie po wo ła nia Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

War sza wa, dnia 15 stycz nia 2015 r.

WICEPREZES
/-/Win cen ty KULIK

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 3/XXIV/2015
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 15 stycz nia 2015 r.
w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Roz wo ju 

Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Pol skim Związ ku Dział kow ców

Na pod sta wie Sta tu tu PZD Kra jo wa Ra da PZD po sta -
na wia:

§ 1
Fun dusz Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych, zwa ny da lej „Fun du szem”, jest fun du szem ce lo -
wym, któ re go środ ki są prze zna czo ne na fi nan so wa nie
dzia łań in we sty cyj nych w PZD, w szcze gól no ści kosz -
tów za kła da nia, za go spo da ro wy wa nia i mo der ni za cji ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych.

§ 2
Fun dusz dzie li się na: 
a) Fun dusz kra jo wy – za rzą dza ny przez Pre zy dium

Kra jo wej Ra dy PZD
b) Fun du sze okrę go we - za rzą dza ne przez Pre zy dium

okrę go we go za rzą du PZD 
c) Fun du sze ro dzin nych ogro dów dział ko wych (ROD)

– za rzą dza ne przez za rząd ROD.

§ 3
Do cho dy Fun du szu sta no wią w szcze gól no ści:
1. we wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD:

a) do ta cje ze wnętrz ne,
b) da ro wi zny, spad ki i za pi sy,
c) od pi sy z dzia łal no ści sta tu to wej,
d) od pi sy z in nych fun du szy ce lo wych,
e) środ ki z wy ko rzy sta nia ma jąt ku PZD,

9



f) środ ki fi nan so we prze ka zy wa ne na ten Fun dusz
przez człon ka wspie ra ją ce go.

2. w jed nost kach te re no wych:
a) od szko do wa nia na leż ne PZD za in fra struk tu rę

ogro do wą z ty tu łu li kwi da cji ro dzin ne go ogro du
dział ko we go lub je go czę ści,

b) od szko do wa nia na leż ne PZD za pra wo PZD do
grun tu z ty tu łu li kwi da cji ROD lub je go czę ści
w przy pad ku od twa rza nia ROD lub je go czę ści,

c) do ta cje i in ne środ ki na re ali za cję in we sty cji lub
re mon tów otrzy ma ne od jed nost ki kra jo wej PZD.

3. w ro dzin nych ogro dach dział ko wych:
a) do ta cje i in ne środ ki na re ali za cję in we sty cji lub

re mon tów otrzy ma ne od jed nost ki kra jo wej lub
te re no wej PZD.

b) opła ty ogro do we w czę ści prze zna czo nej na in -
we sty cje, re mon ty i bie żą cą kon ser wa cję in fra -
struk tu ry ogro do wej wpła ca ne jed no ra zo wo
przez no wych dział kow ców,

c) opła ty ogro do we w czę ści prze zna czo ne na in we -
sty cje, re mon ty i bie żą cą kon ser wa cję in fra struk -
tu ry ogro do wej.

§ 4
Środ ki Fun du szu mo gą być wy ko rzy sta ne:
1. z Fun du szu kra jo we go na po kry cie kosz tów:

a) na by wa nia praw do grun tów pod ro dzin ny ogród
dział ko wy, 

b) re mon tów, mo der ni za cji, bu do wy i bie żą cej kon -
ser wa cji bu dyn ków, bu dow li i urzą dzeń sta no -
wią cych wła sność PZD, rów nież po przez
prze ka zy wa nie do ta cji na ten cel do Fun du szu
okrę go we go lub ROD, 

c) od twa rza nie li kwi do wa nych i za kła da nie no wych
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, rów nież po -
przez udzie la nie do ta cji na ten cel do Fun du szu
okrę go we go lub ROD, 

d) za trud nie nia pra cow ni ka do spraw in we sty cji. 
2. z Fun du szu okrę go we go na po kry cie kosz tów:
a) na by wa nia praw do grun tów pod ro dzin ny ogród

dział ko wy, 
b) re mon tów, mo der ni za cji, bu do wy i bie żą cej kon -

ser wa cji bu dyn ków, bu dow li i urzą dzeń sta no -
wią cych wła sność PZD, rów nież po przez
udzie la nie do ta cji na ten cel do Fun du szu ROD,

c) od twa rza nie li kwi do wa nych i bu do wę no wych
ro dzin nych ogro dów dział ko wych,

d) za trud nie nia spe cja li stów, w związ ku z pro wa -
dzo ny mi in we sty cja mi,

e) za trud nie nia in spek to rów do spraw in we sty cji,
zgod nie z za sa da mi przy ję ty mi przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD. 

3. z Fun du szu ROD na po kry wa nie kosz tów:
a) na by wa nia praw do grun tów pod ro dzin ny ogród

dział ko wy,
b) re mon tów, mo der ni za cji, bu do wy i bie żą cej kon -

ser wa cji in fra struk tu ry ogro do wej w ROD, 
c) za trud nie nia spe cja li stów w związ ku z pro wa dzo -

ny mi in we sty cja mi.

§ 5
1. Do ta cje z Fun du szu kra jo we go i okrę go we go, przy -

zna wa ne dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych nie
pod le ga ją zwro to wi, chy ba, że ROD:

a) nie wy ko rzy stał do ta cji,
b) wy ko rzy stał do ta cję nie zgod nie z jej prze zna cze -

niem,
c) nie roz li czył do ta cji, 
d) w cią gu 5 lat od otrzy ma nia do ta cji wy łą czył się

ze struk tur PZD na pod sta wie usta wy z dnia 13
grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ter min 5 lat li czo ny jest od dnia prze ka za -
nia do ta cji na ra chu nek ban ko wy ROD do dnia
pod ję cia uchwa ły o wy od ręb nie niu ROD, o któ -
rej mo wa w art. 70 ust. 2 pkt. 2 usta wy o ROD. 

§ 6
Wy ko rzy sta nie środ ków Fun du szu w spo sób in ny, niż

za pi sa ny w § 4, jest moż li we wy łącz nie po uzy ska niu
zgo dy Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 7 
1. Wy dat ko wa nie środ ków z Fun du szu od by wa się w

opar ciu o przy ję ty rocz ny plan fi nan so wy Fun du szu. 
2. Przy ję cia rocz ne go pla nu fi nan so we go Fun du szu

do ko nu ją: 
a) Kra jo wa Ra da PZD – dla Fun du szu kra jo we go,
b) okrę go wy za rząd PZD - dla Fun du szu okrę go we -

go,
c) wal ne ze bra nie ROD – dla Fun du szu ROD.

3. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD pro wa dzą dla Fun du -
szu wy od ręb nio ną ewi den cję fi nan so wą na za sa dach
okre ślo nych w prze pi sach od ręb nych. 

4. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD co rocz nie spo rzą dza -
ją wy od ręb nio ne spra woz da nie fi nan so we dla środ -
ków Fun du szu, któ re go stan wi nien być ujaw nio ny
w pa sy wach, a środ ki fi nan so we w ak ty wach bi lan -
su. Spra woz da nie win no być spo rzą dzo ne wg sta nu
na dzień 31 grud nia, zgod nie z za sa da mi obo wią zu -
ją cy mi w PZD. 

§ 8
1. Od po wie dzial ność za pra wi dło wą or ga ni za cję, go -

spo da ro wa nie Fun du szem i roz li cze nie środ ków po no si:
a) za Fun dusz kra jo wy – Pre zy dium Kra jo wej Ra dy

PZD,
b) za Fun dusz okrę go wy – Pre zy dium okrę go we go

za rzą du PZD,
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c) za Fun dusz ROD – za rząd ROD.
2. Kon tro lę nad pra wi dło wym wy ko rzy sta niem środ -

ków Fun du szu w da nej jed no st ce or ga ni za cyj nej PZD
spra wu je ko mi sja re wi zyj na tej jed nost ki.

3. Po sta no wie nia ust. 2 nie wy łą cza ją kom pe ten cji
nad zor czych i kon tro l nych wy ni ka ją cych z po sta no wień
sta tu tu PZD.

§ 9 
1. Po szcze gól ne jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD pro wa dzą

wy dzie lo ny ra chu nek ban ko wy dla środ ków Fun du -
szu. 

2. Obo wią zek pro wa dze nia wy dzie lo ne go kon ta ban -
ko we go dla środ ków Fun du szu nie do ty czy ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, w któ rych kwo ta te go
Fun du szu nie prze kra cza 10.000,00 zło tych (słow -
nie: dzie sięć ty się cy zło tych).

3. Wy kaz ra chun ków ban ko wych Fun du szu pro wa dzą:
a) w sto sun ku do ro dzin nych ogro dów dział ko wych

– okrę go we za rzą dy PZD,
b) w sto sun ku do jed no stek te re no wych PZD – Kra -

jo wa Ra da PZD. 

§ 10
1. Fun dusz Roz wo ju ROD utwo rzo ny na pod sta wie

uchwa ły nr 2/VII/2005 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
16.11.2005 r. w spra wie utwo rze nia Fun du szu Roz wo ju
ROD, sta je się Fun du szem Roz wo ju ROD w ro zu mie niu
ni niej szej uchwa ły.

2. Tra ci moc:
a) uchwa ła nr 2/VII/2005 Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 16.11.2005 r. w spra wie utwo rze nia Fun -
du szu Roz wo ju ROD

b) uchwa ła nr 33/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 21.03.2007 r. w spra wie za sad go -
spo da ro wa nia Fun du szem Roz wo ju Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych

c) uchwa ła nr 59/2006 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 17 ma ja 2006 r. w spra wie ra chun -
ków ban ko wych Fun du szu Roz wo ju ROD 
w okrę go wych za rzą dach PZD

d) uchwa ła nr 135/2010 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 15 lip ca 2010 r. w spra wie ra chun ku
ban ko we go dla środ ków Fun du szu Roz wo ju
ROD w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

§ 11 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

War sza wa, dnia 15 stycz nia 2015 r.

SKARBNIK
/-/Ma rian PASIŃSKI 

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 4/XXIV/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 stycz nia 2015 r.
w spra wie szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Obro ny ROD 

Kra jo wa Ra da PZD, dzia ła jąc na pod sta wie sta tu tu
PZD, po sta na wia:

Roz dział I
§ 1

1. Fun dusz Obro ny ROD sta no wi wy dzie lo ną część
Fun du szu Sta tu to we go PZD. 

2. Fun dusz Obro ny ROD prze zna czo ny jest na re ali -
za cję ce lów sta tu to wych wska za nych w ni niej szej
uchwa le.

3. Fun dusz Obro ny ROD funk cjo nu je w jed no st ce kra -
jo wej PZD.

§ 2
1. Środ ki Fun du szu Obro ny ROD prze zna czo ne są na

na stę pu ją ce ce le:
1) po kry cie stwier dzo nych pra wo moc ny mi wy ro ka mi

są do wy mi zo bo wią zań PZD z ty tu łu bez u mow ne go
ko rzy sta nia z grun tów, na któ rych zlo ka li zo wa ne są
ro dzin ne ogro dy dział ko we oraz kosz tów są do wych
lub eg ze ku cji w po stę po wa niach ma ją cych za przed -
miot rosz cze nia z te go ty tu łu,

2) po kry cie kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po stę -
po wa niach są do wych lub ad mi ni stra cyj nych o wy -
da nie nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez ro dzin ne
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ogro dy dział ko we, 
3) po kry cie kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po stę -

po wa niach są do wych lub ad mi ni stra cyj nych do ty -
czą cych re gu la cji sta nu praw ne go nie ru cho mo ści
zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we. 

2. W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach Pre zy -
dium KR PZD mo że wy ra zić zgo dę na sfi nan so wa -
nie ze środ ków Fun du szu Obro ny ROD in nych
zo bo wią zań po zo sta ją cych w bez po śred nim związ -
ku z ce la mi, o któ rych mo wa w ust. 1.

§ 3
1. Fun dusz Obro ny ROD two rzy się z:
1) od pi su z czę ści par ty cy pa cji przy na leż nej jed no st ce

kra jo wej PZD,  
2) od szko do wań za pra wo PZD do grun tu li kwi do wa -

ne go ROD lub je go czę ści w przy pad ku nie od twa -
rza nia ogro du.

2. Wy so kość od pi su okre śla na jest w dro dze uchwa ły
Kra jo wej Ra dy PZD pod ję tej po uchwa le niu wy so -
ko ści par ty cy pa cji i jej po dzia łu po mię dzy jed nost -
ki te re no we i jed nost kę kra jo wą.

3. W uchwa le, o któ rej mo wa w ust. 2, Kra jo wa Ra da
PZD mo że pod jąć de cy zję  o za wie sze niu sto so wa -
nia od pi su na Fun dusz Obro ny ROD. 

§ 4
Fun dusz Obro ny ROD mo że być do dat ko wo za si la ny z:
1) do bro wol nych wpłat okrę go wych za rzą dów PZD i

za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
2) do bro wol nych wpłat człon ków wspie ra ją cych,
3) do bro wol nych wpłat człon ków zwy czaj nych,
4) Fun du szu sta tu to we go i fun du szy ce lo wych.

§ 5
1. Fun dusz Obro ny ROD funk cjo nu je w opar ciu 

o rocz ny pre li mi narz uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra -
dę PZD.

2. Spra woz da nie fi nan so we Fun du szu Obro ny ROD
za twier dza  Kra jo wa Ra da PZD.

3. Spra woz da nie fi nan so we Fun du szu Obro ny sta no -
wi wy dzie lo ną część spra woz da nia fi nan so we go
jed nost ki kra jo wej i PZD.

§ 6
1. Dla Fun du szu Obro ny pro wa dzo na jest od ręb na

ewi den cja fi nan so wo -księ go wa, a środ ki fi nan so we
Fun du szu gro ma dzo ne są na od ręb nym kon cie ban -
ko wym. 

2. Kosz ty funk cjo no wa nia Fun du szu Obro ny ROD ob -
cią ża ją ten Fun dusz.

3. Ob słu gę ad mi ni stra cyj ną Fun du szu Obro ny ROD
wy ko nu je Biu ro Kra jo wej Ra dy PZD. 

4. Kosz ty ob słu gi ad mi ni stra cyj nej Fun du szu Obro ny
ROD ob cią ża ją bu dżet jed nost ki kra jo wej PZD. 

Roz dział II
§ 7

1. Fun du szem Obro ny ROD za rzą dza Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD.

2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa tru je wnio ski
o przy zna nie środ ków z Fun du szu.

3. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po dej mu je de cy zje 
o wy pła cie środ ków z Fun du szu Obro ny ROD na re -
ali za cję ce lów, o któ rych mo wa w ni niej szej uchwa le.

§ 8
1. Wnio sek o przy zna nie środ ków z Fun du szu Obro -

ny ROD skła da Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
PZD na dru ku we dług wzo ru sta no wią ce go Za łącz -
nik Nr 1 do ni niej szej uchwa ły.

2. Do wnio sku po win ny być za łą czo ne:
1) ana li za ca ło ści spra wy, wska zu ją ca na po praw ność

do tych cza so we go po stę po wa nia,
2) do ku men ta cja praw na do ty czą ca grun tu, w związ ku

z któ rym po wsta ło zo bo wią za nie PZD,
3) do ku men ta cja praw na ROD,
4) ko pia orze cze nia po twier dza ją ce go ist nie nie zo bo -

wią za nia PZD,  
5) uchwa ła Pre zy dium OZ PZD w spra wie wy stą pie -

nia o przy zna nie środ ków z Fun du szu wraz z uza -
sad nie niem,

6) in ne do ku men ty w spra wie.
3. Wnio ski nie kom plet ne lub spo rzą dzo ne nie zgod nie

z wy mo ga mi okre ślo ny mi ni niej szą uchwa łą są
zwra ca ne wnio sko daw cy bez roz pa trze nia.

§ 9
1. Pre zy dium KR PZD oce nia jąc wnio sek o do fi nan -

so wa nie z Fun du szu Obro ny ROD kie ru je się 
w szcze gól no ści speł nie niem na stę pu ją cych wa run -
ków: 

1) wnio sek do ty czy za pła ty ce lu zgod ne go ze wska za -
ny mi w § 2 ust 1 lub 2, 2) w po stę po wa niach, o któ -
rych mo wa w § 2 ust 1, zo stał zło żo ny w imie niu
PZD w wy ma ga nym ter mi nie wnio sek o zwol nie nie
od kosz tów są do wych, a w przy pad ku po sta no wie -
nia o od mo wie zwol nie nia z kosz tów, zo sta ło zło żo -
ne za ża le nie na po sta no wie nie są du I in stan cji. 

2. Po za prze słan ka mi wy ni ka ją cy mi z ust. 1, Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD oce nia jąc wnio sek mo że
brać pod uwa gę na stę pu ją ce oko licz no ści: 

1) czy OZ PZD pod jął nie zbęd ne dzia ła nia w ce lu
obro ny in te re sów praw nych PZD,

2) za an ga żo wa nie fi nan so we OZ PZD skła da ją ce go
wnio sek oraz ROD, z któ re go funk cjo no wa niem
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wnio sek po zo sta je w związ ku, w do tych czas pro wa -
dzo nych po stę po wa niach, z któ rych wy ni ka ją zo bo -
wią za nia PZD,

3) par ty cy pa cję ROD w fi nan so wa niu zo bo wią za nia,
któ re ma być za spo ko jo ne ze środ ków Fun du szu,

4) speł nie nie wy mo gów pro ce du ral nych w przy pad -
kach rosz czeń osób fi zycz nych i praw nych zgła sza -
nych do grun tów ROD,

5) wska za nie przez OZ PZD pro po zy cji do cho dze nia
rosz czeń re gre so wych przez PZD,

6) przed ło że nie przez OZ PZD pro po zy cji roz wią za nia
pro ble mu i za koń cze nia spra wy. 

§ 10
1. Ko pię uchwa ły Pre zy dium KR PZD, przy zna ją cej

środ ki z Fun du szu Obro ny ROD okre śla ją cą kwo tę
przy zna nych środ ków i cel, na ja ki zo sta ły przy zna -
ne, otrzy mu je wnio sko daw ca oraz Wy dział Fi nan -
so wo -Księ go wy KR PZD. 

2. Środ ki przy zna wa ne z Fun du szu Obro ny ROD prze -
ka zy wa ne są na ra chu nek ban ko wy wła ści we go 
OZ PZD lub bez po śred nio na ra chu nek wie rzy cie la
PZD. 

3. OZ PZD, któ ry otrzy mał środ ki z Fun du szu Obro ny
zo bo wią za ny jest do zło że nia w KR PZD po twier -
dze nia wy ko rzy sta nia ich zgod nie z ce lem wska za -
nym w uchwa le Pre zy dium KR PZD przy zna ją cej
te środ ki.

§ 11
W przy pad ku wy eg ze kwo wa nia przez PZD środ ków z

ty tu łu rosz czeń re gre so wych przy słu gu ją cych PZD 
w związ ku z zo bo wią za nia mi po kry ty mi z wy płat z Fun -
du szu Obro ny ROD, środ ki te pro por cjo nal nie wra ca ją
na kon to Fun du szu.

Roz dział III
§ 12

1. Fun dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych po wo ła ny Uchwa łą Nr 5/XIII/2009 Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 26 li sto pa da 2009 r. w spra wie
utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun -
du szu Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
sta je się Fun du szem Obro ny ROD w ro zu mie niu ni -
niej szej uchwa ły.

2. Środ ki bę dą ce na sta nie Fun du szu Obro ny po wo ła -
ne go Uchwa łą KR PZD, o któ rej mo wa w ust. 1, sta -
ją się środ ka mi Fun du szu Obro ny ROD ure gu-
lo wa ne go ni niej szą uchwa łą.

§ 13
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra cą moc:
1) Uchwa ła Nr 5/XIII/2009 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia

26 li sto pa da 2009 r. w spra wie utwo rze nia w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców Fun du szu Obro ny Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych;

2) Uchwa ła Nr 198/2009 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 30 grud nia 2009 r. w spra wie za sad
funk cjo no wa nia Fun du szu Obro ny ROD.

§ 14
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 15 stycz nia 2015 r.

SKARBNIK
/-/Ma rian PASIŃSKI 

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

Za łącz nik do uchwa ły Nr 4/XXIV/2015 
KR PZD z dnia 15 stycz nia 2015 r.

WNIOSEK  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW 
Z FUNDUSZU OBRONY  ROD

Pre zy dium OZ PZD …………………………………………………………..............................................
Wnio sku je o przy zna nie środ ków z Fun du szu 
Ty tu łem……………………………………………………………..............................................................
Do ty czy ROD ............................ w …………………….....................................................................
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I. In for ma cja praw na o ROD:
nu mer Re je stru ROD KR PZD …….…………………………………………….................................
po wierzch nia ROD (ogó łem) ………………………………………………..............................  (ha)
ilość dzia łek ro dzin nych …….………………………………………………….........................
dz. geo de zyj ne ………………………………………………………………...............
In for ma cja o od pro wa dza niu par ty cy pa cji  ………… ..................................................................................
Do ku men ty praw ne te re nu ROD (za łą czyć do wnio sku)
de cy zje ......................................................................................................................................
ak ty no ta rial ne .......................................................................................................................................
od pis z KW ......................................................................................................................................
wy pis z ewi den cji grun tów .......................................................................................................................... 
za pi sy w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go ................................................................
....................................................................

II. In for ma cja o rosz cze niu:
Po wierzch nia ob ję ta rosz cze niem …………………………………………........................................... ha, 
dział ki geod. nr ………………………………………………………………….........................................
ilość dzia łek ro dzin nych …………………………………………………………...................................

Wy rok sygn. akt ……………………………………….......................................... (za łą czyć do wnio sku): 
Wy so kość zo bo wią za nia: ................................................................................................................. w zł
Wnio sko wa na kwo ta po mo cy z Fun du szu Obro ny ROD ....................................................................... zł
słow nie zł …………………………………………………………..............................................................
Nr kon ta…………………………………………………………….................................................................
Na zwa po sia da cza kon ta……………………………………........................................................................
…………………………………………………………………………………..............................................
In for ma cja o za an ga żo wa niu fi nan so wym ROD (uchwa ły w za łą cze niu) 
…………………………………………………...........................................................................................
In for ma cja o prze bie gu po stę po wań: .............................................................................................................
Pro po zy cje w spra wie po stę po wa nia re gre so we go .......................................................................................
Pro po zy cja o spo so bie roz wią za nia pro ble mu i za koń cze nia spra wy ..........................................................
In for ma cja do ty czą ca dział kow ców z te re nu ob ję te go rosz cze niem
.......................................................................................................................................................................
In for ma cja o in fra struk tu rze PZD na te re nie ob ję tym rosz cze niem
........................................................................................................................................................................
Uchwa ła Pre zy dium OZ PZD w spra wie wnio sku o przy zna nie środ ków z Fun du szu Obro ny ROD (za łą -

czyć do wnio sku) 
…………………………………………………………...............................................................................

SKARBNIK

.....................................

podpis

…………………… ……………………..

miej sco wość, da ta

PREZES

.....................................

podpis
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 151  

ust. 1 i 2 w związ ku z § 161 sta tu tu PZD oraz § 3 ust.
2 Uchwa ły Nr  /XXIV/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
15 stycz nia 2015 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad
funk cjo no wa nia Fun du szu Obro ny ROD, po stana wia:

§ 1
Usta lić od pis na Fun dusz Obro ny ROD z czę ści środ -

ków z ty tu łu par ty cy pa cji na leż nych jed no st ce kra jo wej
PZD w wy so ko ści 1/7 wpły wów do Kra jo wej Ra dy
PZD. W wy ni ku ta kie go usta le nia od pi su na Fun dusz
Obro ny ROD, po dział ca ło ści wpły wów ze środ ków 
z ty tu łu par ty cy pa cji jest na stę pu ją cy:

1) jed nost ka te re no wa PZD – 65%,

2) jed nost ka kra jo wa PZD – 30%,
3) Fun dusz Obro ny ROD –   5%.

§ 2
Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Wy dzia ło wi Fi nan -

so wo -Księ go we mu Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 3
Nad zór nad re ali za cją ni niej szej uchwa ły spra wu je Pre -

zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po przez kwar tal ne ana li zy
wpły wów środ ków okre ślo nych w § 1.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA  Nr 5/XXIV/2015
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 15 stycz nia 2015 r.
w spra wie usta le nia od pi su na Fun dusz Obro ny ROD 
z czę ści par ty cy pa cji na leż nej jed no st ce kra jo wej PZD

SKARBNIK
/-/Ma rian PASIŃSKI 

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR  6/XXIV/2015
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 15 stycz nia 2015 r.
w spra wie in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

w Pol skim Związ ku Dział kow ców

§ 1
Ni niej sza uchwa ła okre śla za sa dy re ali za cji in we sty cji

i re mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a w
szcze gól no ści wska zu je, kto jest in we sto rem za da nia in -
we sty cyj ne go lub re mon to we go, kto spra wu je nad zór
nad je go re ali za cją, w ja ki spo sób na le ży za pla no wać,
przy go to wać, prze pro wa dzić, sfi nan so wać, a na stęp nie
roz li czyć za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we.

§ 2
Uży te w ni niej szej uchwa le okre śle nia ozna cza ją:

1) za da nie in we sty cyj ne – za da nie po le ga ją ce na bu -
do wie obiek tu bu dow la ne go, a tak że je go od bu -
do wie, roz bu do wie i nad bu do wie w ro zu mie niu
prze pi sów pra wa bu dow la ne go,

2) za da nie re mon to we – za da nie po le ga ją ce na wy -
ko ny wa niu w ist nie ją cym obiek cie bu dow la nym

Kra jo wa Ra da PZD dzia ła jąc na po sta wie Sta tu tu PZD po sta na wia, co na stę pu je:

Roz dział I

Po sta no wie nia ogól ne
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ro bót bu dow la nych po le ga ją cych na od two rze -
niu sta nu pier wot ne go, nie sta no wią cych bie żą -
cej kon ser wa cji, przy czym do pusz cza się sto -
so wa nie wy ro bów bu dow la nych in nych niż uży -
to w sta nie pier wot nym,

3) in we stor – wła ści wy or gan PZD w ROD lub jed -
no st ce te re no wej, bę dą cy uczest ni kiem pro ce su
bu dow la ne go, do któ re go na le ży zor ga ni zo wa -
nie pro ce su in we sty cyj ne go lub re mon to we go, 

4) wy ko naw ca - oso ba fi zycz na lub oso ba praw na
zo bo wią za na umo wą z in we sto rem do wy ko na -
nia za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go w
ROD, 

5) sys tem re ali za cji za da nia – trzy ro dza je: go spo -
dar czy (za da nie wy ko ny wa ne wy łącz nie pra cą
wła sną dział kow ców), zle co ny (za da nie wy ko -
ny wa ne wy łącz nie przez fir mę ze wnętrz ną), mie -
sza ny. 

6) wła ści wy urząd – sta ro stwo po wia to we lub urząd
mia sta w przy pad ku mia sta na pra wach po wia tu,
wła ści we go na miej sce re ali za cji za da nia in we -
sty cyj ne go lub re mon to we go,

7) war tość brut to – war tość to wa ru (usłu gi) wraz z
wszel ki mi ob cią że nia mi, w tym po dat kiem VAT,

8) pra ce dział kow ców na rzecz za da nia in we sty cyj -
ne go lub re mon to we go – pra ce umoż li wia ją ce
dział kow com zwol nie nie się w czę ści lub w ca -
ło ści z par ty cy pa cji fi nan so wej w kosz tach za da -
nia, przy ję tej w uchwa le wal ne go ze bra nia
człon ków PZD w spra wie re ali za cji za da nia in -
we sty cyj ne go lub re mon to we go. 

9) par ty cy pa cja fi nan so wa dział kow ców w kosz tach
za da nia – opła ta ogro do wa w czę ści prze zna czo -
na na in we sty cje i re mon ty in fra struk tu ry ogro -

do wej, przyj mo wa na w uchwa le wal ne go ze bra -
nia człon ków PZD w spra wie re ali za cji za da nia
in we sty cyj ne go lub re mon to we go.

10)koszt wy ko na nia za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go – kosz ty bu do wy, od bu do wy, roz bu -
do wy, nad bu do wy i re mon tu, a tak że kosz ty
wy ko na nia do ku men ta cji pro jek to wo -bu dow la -
nej, po mia rów, zle ce nia nad zo ru in spek tor skie go. 

§ 3
In we sto rem za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -

go jest:
a) pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD w przy pad -

ku:
– za kła da nia no we go ro dzin ne go ogro du dział ko -

we go,
– od twa rza nia przez Zwią zek ogro du za stęp cze go.

b) za rząd ROD w przy pad ku:
– od twa rza nia czę ści ogro du, gdy pre zy dium okrę -

go we go za rzą du PZD – w dro dze uchwa ły sce -
du je swo je upraw nie nia i obo wiąz ki in we sto ra
na za rząd ROD. 

– w ist nie ją cym ro dzin nym ogro dzie dział ko wym.

§ 4
Przy go to wa nie, re ali za cja i za koń cze nie za da nia in we -

sty cyj ne go lub re mon to we go w ROD po win na od by wać
się zgod nie z ni niej szą uchwa łą, usta wą Pra wo bu dow la -
ne i ak ta mi wy ko naw czy mi do tej usta wy. 

§ 5
Nad zór nad re ali za cją in we sty cji lub re mon tów w ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych spra wu je pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD.

Roz dział II

Pla no wa nie in we sty cji i re mon tów w ROD

§ 6
1. Za kres po trzeb in we sty cyj nych i re mon to wych oraz

prze wi dy wa ny koszt za da nia okre śla za rząd ROD 
i przed sta wia sto sow ny wnio sek na wal nym ze bra -
niu człon ków PZD.

2. Wnio sek za rzą du ROD, któ re go wzór sta no wi za -
łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły, po wi nien obej -
mo wać:

a) ro dzaj za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go,
b) spo sób i ter min je go wy ko na nia,
c) prze wi dy wa ny koszt wy ko na nia wraz z ma te ria ła -

mi uza sad nia ją cy mi je go wy so kość (kosz to rys),

d) źró dła fi nan so wa nia za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go.

3. Środ ki na za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we w
ROD po win ny być za bez pie czo ne w pre li mi na rzu
fi nan so wym Fun du szu Roz wo ju ROD na da ny rok.

§ 7
1. Uwzględ nia jąc wnio sek za rzą du ROD w spra wie in -

we sty cji i re mon tów wal ne ze bra nie człon ków PZD
po dej mu je uchwa łę, w któ rej okre śla:

a) ro dzaj za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go, 
b) okres re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re -

mon to we go,
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c) par ty cy pa cję fi nan so wą dział kow ców w kosz -
tach, w tym pra ce dział kow ców na rzecz za da nia
in we sty cyj ne go lub re mon to we go. 

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1 od no si się wy łącz -
nie do jed ne go za da nia in we sty cyj ne go lub re mon -
to we go. 

3. Wzór uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 1, sta no wi za -
łącz nik nr 2 do ni niej szej uchwa ły. 

§ 8
1. Za rząd ROD skła da do okrę go we go za rzą du PZD 

w cią gu 14 dni od da ty od by cia wal ne go ze bra nia:
a) uchwa łę, o któ rej mo wa w § 7 uchwa ły wraz 

z wnio skiem za rzą du ROD w spra wie in we sty cji
i re mon tów, o któ rym mo wa w § 6 uchwa ły,

b) wnio sek o włą cze nie za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go do pla nu in we sty cji i re mon tów, 
o któ rym mo wa w § 9.

2. Do do ku men tów, wy mie nio nych w ust. 1, na le ży za -
łą czyć in for ma cję o za bez pie cze niu fi nan so wym,
okre śla ją cą w szcze gól no ści:

a) wy so kość zgro ma dzo nych środ ków wła snych na
re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -
we go,

b) moż li wo ści wy ko naw cze za da nia in we sty cyj ne -

go lub re mon to we go okre ślo nym sys te mem je go
re ali za cji,

c) moż li wo ści po zy ska nia do ta cji i po mo cy rze czo wej
z sa mo rzą dów lo kal nych oraz da ro wizn na re ali za -
cję za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go.

§ 9
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD na pod sta wie

do ku men tów, o któ rych mo wa w § 8 opra co wu je
plan in we sty cji i re mon tów i za twier dza go w dro -
dze uchwa ły w ter mi nie do dnia 15 lip ca każ de go
ro ku, z moż li wo ścią je go póź niej szej ak tu ali za cji. 

2. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD zo bo wią za ne
jest do spo rzą dza nia spra woz daw czo ści w za kre sie
pla nu in we sty cji i re mon tów w ROD za da ny rok
ka len da rzo wy.

§ 10
Nie wy ma ga ją za sto so wa nia za sad okre ślo nych w ni -

niej szym roz dzia le:
a) bie żą ce kon ser wa cje in fra struk tu ry ogro do wej,
b) czyn no ści za po bie ga ją ce po wsta niu znacz nej

szko dy i za pew nie niu bez pie czeń stwa, wy ma ga -
ją ce pod ję cia uza sad nio nych dzia łań w try bie na -
tych mia sto wym.

Roz dział III

Finansowanie inwestycji i remontów w ROD

§ 11
1. Za da nia in we sty cyj ne i re mon to we w ROD re ali zo -

wa ne są przy udzia le: 
a) środ ków wła snych ROD, w tym przede wszyst -

kim ze środ ków zgro ma dzo nych na Fun du szu
Roz wo ju ROD, bę dą ce go w dys po zy cji ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go

b) środ ków po cho dzą cych z par ty cy pa cji fi nan so -
wej dział kow ców w kosz tach za da nia uchwa lo -
nej przez wal ne ze bra nie człon ków PZD, w tym
pra cy dział kow ców na rzecz za da nia in we sty cyj -
ne go lub re mon to we go

c) do ta cji i po mo cy rze czo wej sa mo rzą dów lo kal -
nych oraz da ro wizn, a tak że

d) do ta cji i po ży czek we wnątrz związ ko wych od or -
ga nów wyż szych PZD.

2. Mał żon ko wie po sia da ją cy pra wo do tej sa mej dział -
ki w ROD opła ca ją jed ną opła tę, sta no wią cą par ty -
cy pa cję fi nan so wą w kosz tach za da nia in we sty -
cyj ne go lub re mon to we go. To sa mo do ty czy prac

dział kow ców na rzecz za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go.

3. Pra ce dział kow ców na rzecz za da nia in we sty cyj ne -
go lub re mon to we go mo gą być uchwa lo ne, o ile ro -
dzaj za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go
umoż li wia wy ko na nie ta kich prac. Po win ny być wy -
ko ny wa ne oso bi ście, a w przy pad ku nie moż li wo ści
wy ko na nia pra ce oso bi ście – mo gą być wy ko na ne
przez wska za ne go człon ka ro dzi ny. 

§ 12
W przy pad ku od twa rza nia przez okrę go wy za rząd

PZD ogro du za stęp cze go za zli kwi do wa ny w ca ło ści lub
w czę ści ogród dział ko wy, fi nan so wa nie za dań in we sty -
cyj nych ob cią ża Fun dusz Roz wo ju ROD okrę go we go
za rzą du, zgod nie z za sa da mi przy ję ty mi przez Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie prze zna cza nia 
i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li -
kwi da cji i cza so we go za ję cia te re nu ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych.
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§ 13
Za da nia in we sty cyj ne w no wo za kła da nym ROD re -

ali zo wa ne są przy udzia le:
a) środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD, bę dą ce go 

w dys po zy cji okrę go we go za rzą du PZD 

b) do ta cji i po mo cy rze czo wej sa mo rzą dów lo kal -
nych oraz da ro wizn, a tak że 

c) do ta cji we wnątrz związ ko wych od or ga nu wyż -
sze go PZD.

Roz dział IV

Przygotowanie inwestycji i remontów w ROD

§ 14
1. W przy pad ku za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -

we go wy ma ga ją ce go po zwo le nia na bu do wę pod -
sta wą do pod ję cia prac pro jek to wo -kosz to ry so wych
za da nia jest uzy ska nie de cy zji o wa run kach za bu -
do wy i za go spo da ro wa nia te re nu, je że li jest ona wy -
ma ga na zgod nie z prze pi sa mi o pla no wa niu i za go -
spo da ro wa niu prze strzen nym.

2. Wy stą pie nie z wnio skiem o wy da nie de cy zji, okre -
ślo nej w ust. 1, na le ży do obo wiąz ków in we sto ra.

3. Po opra co wa niu do ku men ta cji pro jek to wo -kosz to -
ry so wej i po uzy ska niu wy ma ga nych uzgod nień in -
we stor skła da wnio sek o po zwo le nie na bu do wę do
wła ści we go urzę du.

4. Do wnio sku in we stor obo wią za ny jest za łą czyć do -
ku men ty wy ma ga ne prze pi sa mi art. 33 ust. 2 usta wy
pra wo bu dow la ne.

5. Pra ce przy go to waw cze zwią za ne z roz po czę ciem
ro bót okre śla art. 41 usta wy Pra wo bu dow la ne. 

6. W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go ob ję te go obo wiąz kiem uzy ska nia de -
cy zji o po zwo le niu na bu do wę zgod nie z prze pi sa -
mi usta wy Pra wo bu dow la ne, in we stor jest obo -
wią za ny za pew nić: ob ję cie kie row nic twa bu do wy
lub okre ślo nych ro bót bu dow la nych oraz nad zór nad

ro bo ta mi przez oso bę po sia da ją cą upraw nie nia bu -
dow la ne w od po wied niej spe cjal no ści, zgod nie z art.
42 ust 1 usta wy Pra wo bu dow la ne.

§ 15
1. W przy pad ku za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -

we go nie wy ma ga ją ce go po zwo le nia na bu do wę, 
a wy ma ga ją ce go do ko na nia zgło sze nia zgod nie 
z art. 30 ust. 1 usta wy Pra wo bu dow la ne, pod sta wą
do pod ję cia prac jest do ko na nie przez in we sto ra
zgło sze nia wła ści we mu urzę do wi. 

2. Zgło sze nia na le ży do ko nać przed ter mi nem za mie -
rzo ne go roz po czę cia ro bót bu dow la nych. W zgło -
sze niu na le ży okre ślić ro dzaj, za kres i spo sób wy-
ko ny wa nia ro bót bu dow la nych oraz ter min ich roz -
po czę cia.

3. Do zgło sze nia in we stor obo wią za ny jest za łą czyć
do ku men ty wy ma ga ne prze pi sa mi art. 30 ust. 2 i 3
usta wy Pra wo bu dow la ne.

4. Do wy ko ny wa nia za da nia in we stor mo że przy stą -
pić, je że li w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia
zgło sze nia wła ści wy or gan nie wnie sie, w dro dze
de cy zji, sprze ci wu i nie póź niej niż po upły wie 
2 lat od okre ślo ne go w zgło sze niu ter mi nu ich roz -
po czę cia.

Roz dział V

Wybór wykonawcy przy realizacji inwestycji systemen zleconym

§ 16
1. W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub

re mon to we go sys te mem zle co nym, któ re go war tość
nie prze kra cza 50.000 zło tych brut to in we stor zo bo -
wią za ny jest do wy bo ru wy ko naw cy w dro dze za -
py ta nia o ce nę, zgod nie z przy ję ty mi kry te ria mi. 
Z za strze że niem § 19 uchwa ły. 

2. W try bie za py ta nia o ce nę in we stor kie ru je za py ta -
nia o ce nę do wy bra nych przez sie bie ofe ren tów 

i za pra sza ich do skła da nia ofert.
3. Wy bo ru wy ko naw cy do ko nu je in we stor, na pod sta -

wie ofert zło żo nych przez mi ni mum dwóch ofe ren -
tów. 

4. Kry te ria wy bo ru mu szą być jed na ko we dla wszyst -
kich ofe ren tów.

5. Przy wy bo rze wy ko naw cy na le ży brać pod uwa gę
co naj mniej na stę pu ją ce kry te ria: ce na, ter min wy -
ko na nia za da nia, wa run ki gwa ran cji i rę koj mi.
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§ 17
1. W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub

re mon to we go sys te mem zle co nym, przy war to ści
za da nia po wy żej 50.000 zło tych brut to, wy bór wy -
ko naw cy na stę pu je w try bie prze tar gu pi sem ne go,
zgod nie z przy ję ty mi kry te ria mi.

2. W try bie prze tar gu pi sem ne go in we stor zo bo wią za -
ny jest do przy go to wa nia ogło sze nia o prze tar gu. 

3. W ogło sze niu o prze tar gu na le ży okre ślić co naj -
mniej: przed miot za mó wie nia – w tym rów nież
przed mia ry i wa run ki tech nicz ne, miej sce i czas re -
ali za cji za mó wie nia oraz wa run ki prze tar gu.

4. Ogło sze nie o prze tar gu po win no być za miesz czo ne
na ta bli cy ogło szeń, stro nie in ter ne to wej (o ile in -
we stor jest w jej po sia da niu) oraz pra sie lo kal nej.

5. Wy bo ru wy ko naw cy do ko nu je się na pod sta wie
ofert zło żo nych przez mi ni mum dwóch ofe ren tów 
– po rów ny wal nych i waż nych.

6. Ofer ta jest waż na, je że li:
a) jest kom plet na, 
b) zo sta ła zło żo na w for mie, w miej scu i ter mi nie

prze wi dzia nym w ogło sze niu o prze tar gu,
c) treść ofer ty jest zgod na z wa run ka mi za mó wie -

nia okre ślo ny mi w ogło sze niu o prze tar gu,
d) zo sta ła pod pi sa na przez oso by upo waż nio ne do

skła da nia oświad czeń wo li,
e) zo sta ła zło żo na przez ofe ren ta, któ ry dla da ne go

prze tar gu zło żył jed ną ofer tę. 
7. Kry te ria wy bo ru mu szą być jed na ko we dla wszyst -

kich ofe ren tów.
8. Przy wy bo rze wy ko naw cy na le ży brać pod uwa gę

co naj mniej na stę pu ją ce kry te ria: ce na, ter min wy -
ko na nia za da nia, wa run ki gwa ran cji i rę koj mi.

9. Or ga ni za tor prze tar gu mo że za mknąć prze targ bez
wy bra nia któ rej kol wiek z ofert, w przy pad ku zło że -
nia ta kie go za strze że nia w ogło sze niu.

§ 18
1. Prze targ pi sem ny prze pro wa dza mi ni mum trzy oso -

bo wa ko mi sja po wo ła na przez in we sto ra.
2. W mia rę moż li wo ści, ko mi sja prze tar go wa win na

być zło żo na z dział kow ców, któ rzy nie wcho dzą 
w skład za rzą du i ko mi sji re wi zyj nej in we sto ra. 

3. Z prze tar gu pi sem ne go spo rzą dza się pro to kół, któ -
ry pod le ga za twier dze niu przez in we sto ra.

4. Or ga ni za tor prze tar gu pi sem ne go ma obo wią zek po -
wia do mie nia ofe ren tów o je go wy ni ku lub za mknię -
ciu prze tar gu bez do ko na nia wy bo ru.

§ 19
1. W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub

re mon to we go sys te mem zle co nym, któ re go war tość
nie prze kra cza 7.000 zło tych brut to, in we stor mo że
do ko nać wy bo ru wy ko naw cy w po stę po wa niu 
w try bie za mó wie nia z wol nej rę ki. 

2. W try bie za mó wie nia z wol nej rę ki in we stor pro wa -
dzi ne go cja cje tyl ko z jed nym wy ko naw cą, któ re mu
udzie la za mó wie nia. 

3. Za sa dy okre ślo ne w ni niej szym roz dzia le sto su je się
od po wied nio.

§ 20
1. W każ dym przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj -

ne go lub re mon to we go sys te mem zle co nym mu si
być za war ta przez in we sto ra umo wa z wy ko naw cą.

2. Umo wa po win na, co naj mniej okre ślać: ro dzaj i za -
kres ro bót, ich war tość wy ni ka ją cą z ce ny zło żo nej
w wy bra nej ofer cie z wy szcze gól nie niem po szcze -
gól nych skład ni ków, ter min roz po czę cia i za koń cze -
nia ro bót, for mę płat no ści, wa run ki gwa ran cji 
i rę koj mi, ka ry umow ne. 

3. W imie niu in we sto ra umo wę pod pi su ją każ do ra zo -
wo dwie upo waż nio ne oso by, zgod nie ze sta tu tem
PZD. 

4. Do umów o ro bo ty bu dow la ne za sto so wa nie ma ją
prze pi sy usta wy Ko deks cy wil ny (art. 647-658).

§ 21
Do in we sty cji lub re mon tów fi nan so wa nych w ca ło ści

al bo czę ści ze środ ków pu blicz nych za sto so wa nia ma ją
prze pi sy usta wy pra wo za mó wień pu blicz nych i ak tów
wy ko naw czych.

Roz dział VI

Rozpocz´cie i realizacja inwestycji i remontów

§ 22
Za da nia in we sty cyj ne i re mon to we mo gą być roz po -

czę te w przy pad ku:
a) prze ka za nia do okrę go we go za rzą du PZD

uchwa ły, o któ rej mo wa w § 7 wraz z wnio skiem

za rzą du ROD w spra wie in we sty cji i re mon tów,
o któ rym mo wa w § 6,

b) uzy ska nia de cy zji po zwo le nia na bu do wę lub wy -
ko na nia ro bót bu dow la nych, dla któ rych re ali za -
cji jest ona wy ma ga na bądź do ko na nia
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zgło sze nia (i bra ku sprze ci wu wła ści we go urzę -
du), je że li do ko na nie zgło sze nia jest wy ma ga ne,
zgod nie z prze pi sa mi Pra wo bu dow la ne,

c) peł ne go za bez pie cze nia fi nan so we go.

§ 23
1. Pod czas re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re -

mon to we go, in we stor mo że po wo łać in spek to ra
nad zo ru in we stor skie go, któ re go pod sta wo wym
obo wiąz kiem jest re pre zen to wa nie in we sto ra na bu -
do wie przez spra wo wa nie kon tro li zgod no ści jej re -
ali za cji z pro jek tem i po zwo le niem na bu do wę,
prze pi sa mi oraz za sa da mi wie dzy tech nicz nej.

2. Obo wiąz ki i upraw nie nia in spek to ra nad zo ru in we -
stor skie go okre śla art. 25 i 26 usta wy Pra wo bu dow -
la ne.

§ 24
1. Każ de za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we pod le -

ga od bio ro wi przez ko mi sję od bio ru za da nia.
2. Ko mi sję od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re -

mon to we go i prze ka za nia go do eks plo ata cji zwo -
łu je in we stor.

3. Z od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -
go spo rzą dza ny jest pro to kół.

4. Pro to kół od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go po wi nien okre ślać ro dzaj za da nia, za -
kres ro bót, ja kość ich wy ko na nia, uster ki i ter min
ich usu nię cia oraz okres gwa ran cji (przy za da niach
re ali zo wa nych sys te mem zle co nym).

5. W za leż no ści od sys te mu re ali za cji za da nia od biór
za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go po wi nien
na stą pić na pod sta wie od po wied nich do ku men tów,
a w szcze gól no ści:

a) do ku men ta cji pro jek to wej po wy ko naw czej z na -
nie sio ny mi zmia na mi do ko na ny mi w trak cie re -
ali za cji za da nia,

b) roz li cze nia ilo ścio we go i war to ścio we go zu ży -

tych ma te ria łów, 
(z wy łą cze niem za dań in we sty cyj nych lub re mon -

to wych roz li cza nych ry czał to wo),
c) kosz to ry su po wy ko naw cze go, zgod ne go z umo -

wą wraz z ob mia rem ro bót,
d) po wy ko naw czej in wen ta ry za cji geo de zyj nej 

w przy pad ku in sta la cji sie ci pod ziem nej,
e) oświad cze nia kie row ni ka bu do wy lub ro bót 

o wy ko na niu za da nia zgod nie z za sa da mi sztu ki
bu dow la nej. 

6. W za leż no ści od sys te mu re ali za cji za da nia in we -
sty cyj ne go lub re mon to we go w ko mi cji od bio ru
uczest ni czą:

a) przed sta wi cie le in we sto ra,
b) przed sta wi ciel wy ko naw cy, 
c) kie row nik bu do wy lub ro bót. 

§ 25
Do użyt ko wa nia obiek tu bu dow la ne go, na któ re go

wznie sie nie jest wy ma ga ne po zwo le nie na bu do wę, moż -
na przy stą pić, z za strze że niem art. 55 i 57 usta wy Pra wo
bu dow la ne, po za wia do mie niu wła ści we go or ga nu o za -
koń cze niu bu do wy, je że li or gan ten, w ter mi nie 21 dni
od dnia do rę cze nia za wia do mie nia, nie zgło si sprze ci wu
w dro dze de cy zji.

§ 26
Od mo men tu przy stą pie nia do użyt ko wa nia na le ży dla

obiek tów bu dow la nych, wy mie nio nych w art. 64 ust.1
usta wy pra wo bu dow la ne za ło żyć i pro wa dzić książ kę
obiek tu bu dow la ne go, sta no wią cą do ku ment prze zna czo -
ny do wpi sów do ty czą cych prze pro wa dzo nych ba dań,
kon tro li sta nu tech nicz ne go, re mon tów i prze bu do wy.
Wpi sy do książ ki po win ny być do ko ny wa ne w dniu za -
ist nie nia oko licz no ści, dla któ rej jest wy ma ga ne do ko -
na nie od po wied nie go wpi su, przez upo waż nio ną oso bę.
Wpi sy obej mu ją m.in. pro to ko ły z okre so wych kon tro li,
o któ rych mo wa w art. 62 usta wy pra wo bu dow la ne. 

Roz dział VII

Wycena zakoƒczonych zadaƒ inwestycyjnych lub remontowych

§ 27
1. Każ de za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we po win -

no być osta tecz nie wy ce nio ne i roz li czo ne fi nan so -
wo i ma te ria ło wo w cią gu jed ne go mie sią ca od da ty
pro to ko łu od bio ru za da nia. 

2. Wy ce na za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go
mu si uwzględ niać wszyst kie po nie sio ne kosz ty.

3. Wy dat ko wa ne w ROD środ ki za da ny rok na re ali za -

cję in we sty cji i re mon tów po win ny zna leźć się w spra -
woz da niu fi nan so wym Fun du szu Roz wo ju ROD.

4. Wy ce nę i roz li cze nie za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go do ko nu je in we stor za da nia in we sty cyj -
ne go lub re mon to we go, o któ rym mo wa w § 3
uchwa ły.

5. Za rząd ROD prze kła da Pre zy dium OZ PZD w ter -
mi nie do 31 mar ca każ de go ro ku spra woz da nie 
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z wy ko na nia za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -
we go przed sta wia jąc je go za kres rze czo wy i fi nan -
so wy zre ali zo wa ny za da ny rok wraz z in for ma cją,
czy za da nie zo sta ło zre ali zo wa ne w peł nym za kre -
sie czy czę ścio wo. 

§ 28
Do wo dy księ go we do ty czą ce za da nia in we sty cyj ne go

lub re mon to we go mu szą speł niać wy mo gi usta wy o ra -
chun ko wo ści oraz za sa dy sto so wa ne przy opra co wy wa -
niu do ku men tów księ go wych zgod nie z Za kła do wym
Pla nem Kont PZD.

§ 29
1. Za koń czo ne za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we

pod le ga wy księ go wa niu z kon ta „in we sty cje w to -
ku” pod da tą pro to ko lar ne go od bio ru za da nia. 

2. Za da nie in we sty cyj ne po osta tecz nej wy ce nie pod -
le ga wpi so wi na ma ją tek Związ ku, ja ko śro dek trwa -
ły, na pod sta wie wy sta wio ne go do ku men tu „OT”.

3. Do ku ment „OT” wy sta wia jed nost ka or ga ni za cyj na
PZD, przyj mu ją ca ma ją tek na stan ja ko śro dek trwa ły. 

4. Za da nie re mon to we po osta tecz nej wy ce nie na pod -
sta wie wy sta wio ne go do ku men tu „OT” zwięk sza
war tość środ ka trwa łe go wpi sa ne go na ma ją tek
Związ ku.

5. Za koń czo ne za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we,
któ re go in we sto rem by ło pre zy dium okrę go we go
za rzą du PZD pod le ga prze ka za niu na rzecz ROD ja -
ko śro dek trwa ły, na pod sta wie wy sta wio ne go do -
ku men tu „PT”.

§ 30
Zgod nie z usta wą o ra chun ko wo ści do ku men ty fi nan -

so we do ty czą ce zre ali zo wa ne go za da nia in we sty cyj ne -
go lub re mon to we go po win ny być prze cho wy wa ne przez
pięć lat, a w przy pad ku in we sty cji wie lo let niej przez
okres pię ciu lat li cząc od po cząt ku ro ku na stęp ne go po
ro ku ob ra chun ko wym, w któ rym za da nie to zo sta ło za -
koń czo ne.

Roz dział VIII

Postanowienia przejÊciowe i koƒcowe

§ 31
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
2. Do za dań in we sty cyj no -re mon to wych w ROD,

przy ję tych do pla nu in we sty cji i re mon tów okrę go -
we go za rzą du PZD, uchwa łą wła ści we go miej sco -
wo pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD – przed
dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły, za sto so -
wa nie ma ją prze pi sy uchwa ły nr 4/XXI/2011 Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 21 czerw ca 2011 roku 
w spra wie in we sty cji i re mon tów w ROD, z wy łą -
cze niem za pi sów nie zgod nych ze Sta tu tem PZD.

3. Tra ci moc:
a) uchwa ła nr 4/XXI/2011 Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 21 czerw ca 2011 r. w spra wie in we sty cji 
i re mon tów w ROD,

b) uchwa ła nr 9/VIII/1999 Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 17 li sto pa da 1999 r. w spra wie opła ty in -
we sty cyj nej,

c) In struk cja Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
w spra wie za sad usta la nia wy so ko ści zwro tu
opłat in we sty cyj nych przy zmia nie użyt kow ni ka
dział ki za twier dzo na uchwa łą z dnia 20 ma ja
1992 roku. 

War sza wa, dnia 15 stycz nia 2015 r.

I WICEPREZES 
/-/Ta de usz JARZĘBAK

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI
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Za łącz nik nr 1 do uchwa ły Nr 6/XXIV/2015 Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 15.01.2015 r. w spra wie in we sty cji i re mon tów w ROD w PZD

1) Cha rak te ry sty ka obiek tu lub ro bót, za wie ra ją ca krót ki opis tech nicz ny wraz z istot ny mi pa ra me tra -
mi, któ re okre śla ją wiel kość obiek tu lub ro bót:

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
2) Prze wi dy wa ny cza so kres i ter min re ali za cji:..................................
3) Sys tem re ali za cji za da nia (w od nie sie niu do ca ło ści lub ele men tów obiek tu)*: 

– go spo dar czy,
– zle co ny,
– mie sza ny.

4) Prze wi dy wa ny koszt za da nia w zł: .........................................................................
5) Prze wi dy wa ne źró dła fi nan so wa nia:

– środ ki wła sne ROD ……….............................................................................................. zł,
– do ta cje jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go ................................................................... zł,
– do ta cje or ga nów wyż szych PZD ................................................................... zł,
– do ta cje z in nych źró deł ................................................................... zł,
– po życz ka z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD ...……………………................................ zł,
– środ ki z par ty cy pa cji fi nan so wej dział kow ców ………………………..….......................... zł,

w tym, war tość prac dział kow ców na rzecz za da nia, któ re mo gą być wy ko na ne 
w ce lu ob ni że nia/uma rze nia par ty cy pa cji fi nan so wej dział kow ców................................................... zł.

WNIOSEK ZARZĄDU ROD

IM. .................................................................

W .............................................................

NA WALNE ZEBRANIE/KONFERENCJĘ DELEGATÓW* CZŁONKÓW PZD 

W DNIU ......................................................

W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
(REMONTOWEGO)*

PN. .................................................................................................................................

...........................................

Pie częć ROD

W imie niu za rzą du ROD

*nie po trzeb ne skre ślić

WICEPREZES

.....................................

podpis

…………………… ……………………..

miej sco wość, da ta

PREZES

.....................................

podpis
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§ 1
Wal ne ze bra nie spra woz daw cze (kon fe ren cja de le ga tów) – człon ków PZD w ROD im. ....................

...............................................w ............................, na pod sta wie  sta tu tu PZD oraz wnio sku za rzą du ROD
przyj mu je do re ali za cji na rok ................(na la ta ......... - ..........)* za da nie in we sty cyj ne (re mon to we) pn.
.........................................................................................................................................................................

§ 2
Za kres rze czo wy ro bót, prze wi dy wa ny koszt ich re ali za cji i źró dła fi nan so wa nia oraz sys tem re ali za cji

(go spo dar czy, zle co ny, mie sza ny) okre śla wnio sek za rzą du ROD, sta no wią cy za łącz nik do uchwa ły.

§ 3
1. Wy so kość par ty cy pa cji fi nan so wej w kosz tach re ali za cji za da nia, o któ rym mo wa w § 1, przy pa da -

ją cej na jed ne go dział kow ca usta la się w kwo cie:
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
2. Łącz na wy so kość par ty cy pa cji, o któ rej mo wa w ust. 1 wy no si ……………………zł
3. Kwo tę (kwo ty)* na le ży wpła cić na ra chu nek ban ko wy ROD lub w ka sie ROD w ter mi nie (ter mi -

nach)* .............................................................................................................................................................

§ 4
1. W ra mach par ty cy pa cji fi nan so wej, o któ rej mo wa w § 3 uchwa ły przyj mu je się pra ce dział kow ców

na rzecz za da nia. 
2. Pra ce przy pa da ją ce na jed ne go dział kow ca usta la się rocz nie w ilo ści .................. go dzin przy war to -

ści (1 go dzi ny pra cy) ………………... zł co da je kwo tę ……………..……….zł. Pra ce te bę dą wy ko ny -
wa ne w  la tach ..……….…..-…………….

3. Łącz na war tość prac, o któ rych mo wa w ust. 2 wy no si ………………………...…… zł. 
4. W przy pad ku wy ko na nia pra cy przez dział kow ca oso bi ście lub przez człon ka je go ro dzi ny łącz na

par ty cy pa cja fi nan so wa, okre ślo na w § 3 ust. 2 ule ga ob ni że niu/ umo rze niu o łącz ną war tość prac, o któ -
rej mo wa w ust.3. Umo rze nia/ob ni że nia do ko nu je się jed no ra zo wo bądź w okre sach rocz nych, je że li wy -
ko na nie prac roz pi sa no na la ta.

§ 5
Mał żon ko wie po sia da ją cy pra wo do tej sa mej dział ki opła ca ją jed ną opła tę, o któ rej mo wa w § 3 oraz

ma ją do nich za sto so wa nie ulgi prze wi dzia ne w § 4 (w po je dyn czym wy mia rze). 

Za łącz nik nr 2 do uchwa ły Nr 6/XXIV/2015 Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 15.01.2015 r. w spra wie in we sty cji i re mon tów w ROD w PZD

UCHWAŁA NR  /20…
WALNEGO ZEBRANIA (KONFERENCJI DELEGATÓW)*! CZŁONKÓW PZD 

W ROD IM. ....................................................... W .....................................................
Z DNIA ............................. R.

W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
(REMONTOWEGO)*

PN. .................................................................................................................................

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

§ 1
1. Okre ślić za sa dy wy da wa nia przez ustę pu ją cy or gan

PZD w ROD ru cho mo ści i nie ru cho mo ści oraz do -
ku men ta cji i pie czą tek PZD no wo wy bra ne mu lub
po wo ła ne mu or ga no wi PZD w ROD.

2. Ile kroć w uchwa le jest mo wa o:
a) or ga nie wy bra nym – ro zu mie się przez to or gan

PZD w ROD wy bra ny na za sa dach okre ślo nych
w sta tu cie PZD,

b) or ga nie po wo ła nym – ro zu mie się przez to or gan
ko mi sa rycz ny PZD w ROD po wo ła ny na za sa -
dach okre ślo nych w sta tu cie PZD.

§ 2
1. W ter mi nie 14 dni od wy bo ru lub po wo ła nia no we -

go za rzą du ROD ustę pu ją cy za rząd ROD wy da je
no wo wy bra ne mu lub po wo ła ne mu za rzą do wi ROD
wszel kie nie ru cho mo ści i ma ją tek ru cho my oraz do -
ku men ta cję i pie cząt ki po zo sta ją ce w dys po zy cji te -
go za rzą du ROD, a w szcze gól no ści:

1) ma ją tek ru cho my, 
2) in fra struk tu rę,
3) nie ru cho mo ści,

4) do ku men ta cję ROD, a w szcze gól no ści:
a) do ku men ta cję praw ną ROD (m.in. do ku men ty

do ty czą ce na by cia przez PZD pra wa do grun tów
ROD, do ku men ty do ty czą ce po wsta nia ROD,
do ku men ta cję geo de zyj ną, ko re spon den cję, do -
ku men ta cję pro wa dzo nych spraw są do wych, in -
ne do ku men ty for mal no -praw ne ROD),

b) do ku men ta cję sta tu to wo -or ga ni za cyj ną (m.in.
do ku men ta cję do ty czą cą praw na by tych do dzia -
łek przez dział kow ców, ko re spon den cję z dział -
kow ca mi oraz or ga na mi i in sty tu cja mi, do ku -
men ta cję spraw bie żą cych ROD, do ku men ty 
z wal nych ze brań, po sie dzeń za rzą du ROD, 
w tym: książ ki pro to ko łów, zbio ry uchwał, li sty
obec no ści itd.),

c) do ku men ta cję fi nan so wą (m.in. spra woz da nia
fi nan so we wraz z za łącz ni ka mi, spis z na tu ry, po -
twier dze nie sald, wy cią gi ban ko we; do ku men ty
roz li cze nio we z Urzę dem Skar bo wym i/lub 
Za kła dem Ubez pie czeń Spo łecz nych; do ku men -
ty ban ko we; do ku men ty pła co we; księ gi in wen -
ta rzo we; do ku men ty źró dło we za okres 5 lat;
umo wy),

d) do ku men ta cję ar chi wal ną (np. kro ni ki),
e) ewi den cję dzia łek – w for mie pi sem nej i/lub

elek tro nicz nej,

§ 6
Re ali za cja za da nia in we sty cyj ne go (re mon to we go) mo że być pod ję ta po speł nie niu przez za rząd ROD wy mo gów

for mal no -praw nych, okre ślo nych w prze pi sach usta wy Pra wo bu dow la ne i prze pi sach związ ko wych. 

§ 7
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA Nr  7/XXIV/2015 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 stycz nia 2015 r.
w spra wie za sad wy da wa nia ru cho mo ści i nie ru cho mo ści oraz do ku men ta cji i pie czą tek PZD 

no wo wy bra ne mu lub po wo ła ne mu or ga no wi PZD w ROD i ko łach człon kow skich 

PRZEWODNICZĄCY 

WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW)

...................................................................

podpis

……………………… ………………
miej sco wość da ta

* nie po trzeb ne skre ślić 

! Zgod nie ze Sta tu tem PZD uchwa lę mo że pod jąć wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów) spra woz daw cze lub spra woz daw czo -wy bor cze oraz

zgod nie ze Sta tu tem PZD nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów), o ile zo sta ło zwo ła ne do roz pa trze nia tej spra wy.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

UCHWAŁ I WNIOSKÓW

..................................................................

podpis
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4) pie cząt ki PZD (za rzą du ROD, osób funk cyj -
nych),

5) środ ki pie nięż ne zgro ma dzo ne na kon tach ban -
ko wych, lo ka tach i w ka sie,

6) klu cze od bram ROD i po miesz czeń itp., 
7) sta no wią ce wła sność PZD no śni ki elek tro nicz -

ne za wie ra ją ce da ne do ty czą ce ROD oraz ha sła
do stę pu.

2. W ter mi nie 14 dni od wy bo ru lub po wo ła nia no wej
ko mi sji re wi zyj nej ROD, ustę pu ją ca ko mi sja re wi -
zyj na ROD wy da je no wo wy bra nej lub po wo ła nej
ko mi sji re wi zyj nej ROD w szcze gól no ści:

1) do ku men ty:
a) do ku men ta cję uka zu ją cą dzia łal ność i za kres prac

ko mi sji re wi zyj nej ROD (do ku men ty z po sie dzeń,
li sty obec no ści, pro to ko ły, zbiór uchwał oraz do ku -

men ta cję z prze pro wa dza nych kon tro li),
2) pie cząt ki PZD (ko mi sji re wi zyj nej ROD, osób

funk cyj nych).
3. Po sta no wie nia ust. 1 i 2 sto su je się od po wied nio do

za rzą du i ko mi sji re wi zyj nej w ko le człon kow skim. 

§ 3
Wy da nie na stę pu je przez fi zycz ne prze ka za nie ob ję -

tych nim skład ni ków oraz pod pi sa nie przez przed sta wi -
cie li or ga nu ustę pu ją ce go oraz or ga nu no wo wy bra ne go
lub po wo ła ne go pro to ko łu zdaw czo -od bior cze go, któ re -
go wzór sta no wi za łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły. 

§4
Uchwa ła wcho dzi z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 15 stycz nia 2015 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/Win cen ty  KULIK

Za łącz nik Nr 1 do Uchwa ły Nr 7/XXIV/2015
Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 15 stycz nia 2015 r.

zwa nym/-ą da lej „Prze ka zu ją cym”

re pre zen to wa nym/-ą przez 1)……………………………………………………..

2)………………………………………………..........
(imio na i na zwi ska człon ków ustę pu ją ce go or ga nu PZD i ich funk cja)

a …………………………………………………………………………………..
(okre śle nie no wo wy bra ne go lub po wo ła ne go or ga nu PZD)

zwa nym/-ą da lej „Przyj mu ją cym”
re pre zen to wa nym/-ą przez 1)……………………………………………………..

2)………………………………………………..........
(imio na i na zwi ska człon ków no wo wy bra ne go lub po wo ła ne go or ga nu PZD i ich funk cja)

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Spo rzą dzo ny w dniu ……………………… r. w…………………………………

po mię dzy ………………………………………………………………………..

(data)                                               (miej sco wość)

(okre śle nie ustę pu ją ce go or ga nu PZD)
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Z dniem ……………………………………….. Prze ka zu ją cy wy da je Przyj mu ją ce mu, a Przyj mu ją cy przyj mu je od
Prze ka zu ją ce go, wszyst kie po sia da ne do tych czas przez Prze ka zu ją ce go:

a) ru cho mo ści, któ re są wy szcze gól nio ne po ni żej:
1. ……………………………………………………………………………,

2. ……………………………………………………………………………..,

3. …………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………….,

5. …………………………………………………………………………….,

6. …………………………………………………………………………….,

7. …………………………………………………………………………….,

8. …………………………………………………………………………….,

9. ……………………………………………………………………………..,

10.…………………………………………………………………………….
b) nie ru cho mo ści, któ re są wy szcze gól nio ne po ni żej:
1. ……………………………………………………………………………,

2. ……………………………………………………………………………..,

3. …………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………….,

5. …………………………………………………………………………….,

6. …………………………………………………………………………….,

7. …………………………………………………………………………….,

8. …………………………………………………………………………….,

9. ……………………………………………………………………………..,

10.…………………………………………………………………………….
c) do ku men ta cję, któ ra jest wy szcze gól nio na po ni żej:
1. ……………………………………………………………………………,

2. ……………………………………………………………………………..,

3. …………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………….,

5. …………………………………………………………………………….,
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6. …………………………………………………………………………….,

7. …………………………………………………………………………….,

8. …………………………………………………………………………….,

9. ……………………………………………………………………………..,

10.…………………………………………………………………………….
d) pie cząt ki PZD, któ re są wy szcze gól nio ne po ni żej:
1. ……………………………………………………………………………,

2. ……………………………………………………………………………..,

3. …………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………….,

5. …………………………………………………………………………….,

6. …………………………………………………………………………….,

7. …………………………………………………………………………….,

8. …………………………………………………………………………….,

9. ……………………………………………………………………………..,

10.…………………………………………………………………………….

e) środ ki pie nięż ne (w wy mie nio nych po ni żej kwo tach), któ re są zgro ma dzo ne:
1. na kon tach ban ko wych………………………………………………………...,
2. na lo ka tach ……………………………………………………………………,
3. w ka sie…………………………………………………………………………

Do dat ko we uwa gi:
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Pro to kół zo stał spo rzą dzo ny w 2 eg zem pla rzach, po jed nym dla każ dej ze stron.

Stro na prze ka zu ją ca Stro na przyj mu ją ca

1)…………………………… 1) ……………………………

2)…………………………… 2).……………………………   

(pod pi sy człon ków ustę pu ją ce go or ga nu PZD)                 (pod pi sy człon ków no wo wy bra ne go lub po wo ła ne go or ga nu PZD)
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Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
13 grud nia 2013 r. tre ścią art. 69 zo bo wią za ła sto wa rzy -
sze nie ogro do we PZD, by w cią gu 18 mie się cy od wej -
ścia jej w ży cie uchwa li ło sta tut od po wia da ją cy
wy mo gom usta wy oraz usta wy Pra wo o sto wa rzy sze -
niach. Pol ski Zwią zek Dział kow ców w cią gu ro ku od
wej ścia w ży cie usta wy wy ko nał ogrom ną pra cę i po -
niósł wy so kie kosz ty, by wdro żyć po sta no wie nia usta wy
do dzia łal no ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 
W ogro dach dział ko wych zor ga ni zo wa no i od by to ze -
bra nia dział kow ców w ce lu wy ło nie nia sto wa rzy sze nia
ogro do we go, któ re pro wa dzić bę dzie ogród dział ko wy.
Ze bra nia do wio dły, że pol scy dział kow cy w zde cy do wa -
nej więk szo ści da rzą peł nym za ufa niem swój Zwią zek 
i je mu po wie rza ją dal sze pro wa dze nie ogro dów. 

Świa do my od po wie dzial no ści za spraw ne funk cjo no -
wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz wy peł nia -
jąc po sta no wie nia usta wy Zwią zek zwe ry fi ko wał obo-
wią zu ją cy sta tut pod ką tem je go zgod no ści z za pi sa mi
usta wy oraz nie omal na tych miast przy stą pił do prac nad
no wym sta tu tem. W cią gu za le d wie kil ku mie się cy  przy -
go to wa no pro jekt no we go sta tu tu, skon sul to wa no je go
tre ści ze wszyst ki mi struk tu ra mi Związ ku oraz przed sta -
wio no do po wszech nej kon sul ta cji z dział kow ca mi. 
W pra cach nad sta tu tem do ło żo no sta rań, by był on zgod -
ny z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz z
pra wem po wszech nie obo wią zu ją cym, w tym szcze gól nie
z usta wą Pra wo o sto wa rzy sze niach. Chcąc, by ro dzin ne
ogro dy dział ko we  we szły w no wy 2015 r. ma jąc no wy
sta tut i dzia ła ły we dług za pi sa nych w nim za sad Kra jo wa
Ra da PZD na pod sta wie i w zgo dzie z obo wią zu ją cym
sta tu tem PZD z 2006 r., któ ry był za re je stro wa ny przez
Sąd Re je stro wy, zwo ła ła Nad zwy czaj ny Zjazd PZD.
Zjazd 23 paź dzier ni ka 2014 r. uchwa lił no wy sta tut PZD.
Przed ło żo ny Zjaz do wi pro jekt sta tu tu uzy skał po wszech -
ne po par cie de le ga tów i zo stał nie mal jed no gło śnie
uchwa lo ny.  Bez po śred nio po Zjeź dzie sta tut przed ło żo -
no do re je stra cji przez Sąd Re jo no wy dla M. st. War sza -

wy, XIII Wy dział Go spo dar czy KRS. W ten spo sób stwo -
rzo no wa run ki, by Pol ski Zwią zek Dział kow ców zrze sza -
ją cy 4800 jed no stek te re no wych z peł ną od po wie dzial-
no ścią już od 1 stycz nia 2015 r. mógł za pew nić pra wi dło -
we funk cjo no wa nie ogro dów oraz re ali za cję ce lów i za -
dań przed ni mi sto ją cych.

Kra jo wa Ra da PZD z nie po ko jem i za sko cze niem
przy ję ła Po sta no wie nie Są du z dnia 7 stycz nia 2015 r.
wy da ne przez Re fe ren da rza Są do we go od ma wia ją ce za -
re je stro wa nia zmia ny sta tu tu PZD z dnia 23 paź dzier ni -
ka 2014 r. W uza sad nie niu po sta no wie nia pod nie sio no
za strze że nia zgło szo ne w dniu 28.11.2014 r. przez or gan
nad zo ru Pre zy den ta m. st. War sza wy, któ ry za kwe stio -
no wał przede wszyst kim upraw nie nia Nad zwy czaj ne go
Zjaz du do uchwa le nia sta tu tu PZD. 

Kra jo wa Ra da PZD nie uzna je pod no szo nych ar gu -
men tów przez Pre zy dent m. st. War sza wy. Nie ne gu jąc
upraw nień or ga nu nad zo ru Kra jo wa Ra da PZD bar dziej
niż kon te sto wa nia try bu uchwa la nia sta tu tu ocze ku je od
Pre zy dent m. st. War sza wy do brej współ pra cy ze wzglę -
du na sy tu ację ogro dów war szaw skich, za gro żo nych po -
wszech ną li kwi da cją. Wy eli mi no wa nie z kra jo bra zu
sto li cy ogro dów dział ko wych okry je nie sła wą wła dze
mia sta i do wie dzie bra ku sza cun ku urzęd ni ków dla dział -
kow ców i tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
oraz spo wo du je, że War sza wa sta nie się jed ną z nie licz -
nych sto lic eu ro pej skich bez ogro dów dział ko wych.

Kra jo wa Ra da po twier dza wo lę Pre zy dium KR PZD
skie ro wa nia skar gi na Po sta no wie nie Re fe ren da rza Są -
do we go i ma na dzie ję na je go zmia nę przez Sąd pierw -
szej in stan cji. 

Kra jo wa Ra da ocze ku je, że wszyst kie ar gu men ty pod -
nie sio ne w skar dze i ni niej szym sta no wi sku zo sta ną
uwzględ nio ne w in te re sie ogro dów dział ko wych i dział -
kow ców. Sta no wi sko jest od po wie dzią na za rzu ty wo bec
uchwa lo ne go sta tu tu.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

6. Stanowiska

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

z dnia 15 stycz nia 2015 r.
w spra wie re je stra cji sta tu tu PZD

War sza wa, dnia 15 stycz nia 2015 r. 
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No wa usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
stwo rzy ła me cha ni zmy do wpro wa dze nia plu ra li zmu or -
ga ni za cyj ne go od da jąc de cy zję co do przy na leż no ści or -
ga ni za cyj nej ogro dów sa mym dział kow com. Zgod nie 
z art. 69 ust. 1 usta wy w ter mi nie 12 mie się cy od dnia
jej wej ścia w ży cie, na le ża ło zwo łać ze bra nie wszyst kich
dział kow ców w ce lu wy bo ru sto wa rzy sze nia za rzą dza -
ją ce go ogro dem. Obo wią zek zwo ła nia oraz prze pro wa -
dze nia ze brań na wa run kach okre ślo nych w usta wie
zo stał na ło żo ny na za rząd ROD, ja ko or gan PZD. Ozna -
cza to, że od po wie dzial ność za ich pra wi dło wy prze bieg
i za cho wa nie wy mo gów ko niecz nych dla pra wo moc no -
ści pod ję tych na nich de cy zji spo czę ła na Związ ku.

Zwią zek do ło żył wszel kich sta rań, aby w peł ni zre ali -
zo wać za pi sy usta wy. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy uchwa -
li ło szcze gó ło we wy tycz ne do prze pro wa dza nie ze brań
usta wo wych, opra co wa ło wzo ry nie zbęd nych do ku men -
tów do prze pro wa dze nia tych ze brań oraz stwo rzy ło sze -
reg do ku men tów ma ją cych wspie rać za rzą dy ROD przy
zwo ły wa niu i prze pro wa dza niu ze brań usta wo wych, jak
rów nież prze ka zy wa niu ma jąt ku ROD w przy pad ku pod -
ję cia de cy zji o wy łą cze niu. 

Za rzą dy ROD po waż nie po trak to wa ły obo wią zek na -
ło żo ny przez usta wę i do dnia 12 stycz nia 2015 r. ze bra -
nia usta wo we od by ły się w 4806 ROD (97,62%
wszyst kich ROD). Na 4568 ze bra niach (po nad 95%
ROD) dział kow cy za de cy do wa li, że po zo sta ną w struk -
tu rach PZD. Po dej mu jąc tak waż ną de cy zję dla przy szło -
ści ogro du szcze gól nie ak cen to wa li po czu cie bez -
pie czeń stwa wy ni ka ją ce z wie lo let nie go do świad cze nia
PZD w wal ce o za cho wa nie ogro dów, fa cho wą po moc
w spra wach in we sty cji, praw nych, fi nan so wych, bar dzo
istot ną dla nich kwe stię opłat zwią za nych z za rzą dza -
niem ogro dem, któ ra w ROD pro wa dzo nych przez PZD
jest usta bi li zo wa na, a tak że zro zu mia ły i pra wi dło wy
sys tem kie ro wa nia i za rzą dza nia, pro wa dzo ny nad zór
oraz po dział za dań po mię dzy struk tu ry Związ ku. 

Usta wa za gwa ran to wa ła po nad to, że w przy pad ku
odłą cze nia się od PZD i za wią za nia no we go sto wa rzy -
sze nia, przej mie ono nie tyl ko pra wo do za rzą dza nia
ogro dem, ale rów nież ty tuł praw ny do nie ru cho mo ści
oraz ca ły ma ją tek ogro du wy pra co wa ny przez dział kow -
ców. O po wo ła niu wła sne go sto wa rzy sze nia za rzą dza ją -
ce go ogro dem za de cy do wa li dział kow cy w 236 ROD
(4,95% od by tych ze brań). Je śli sto wa rzy sze nia po wo ła -
ne do ży cia pod czas ze brań w tych ROD, zgod nie z prze -
pi sa mi usta wy zo sta ną za re je stro wa ne przez sąd re je s-
tro wy, Pol ski Zwią zek Dział kow ców prze ka że pra wa do
grun tów oraz ma ją tek ROD. Zwią zek sza nu je de mo kra -

tycz nie pod ję te przez dział kow ców de cy zje i nie bę dzie
sta wał na dro dze re ali za cji ich praw, któ rych gwa ran tem
jest usta wa o ROD.

War tym pod kre śle nia jest fakt, że na te re nie dzia ła nia
okrę go wych za rzą dów PZD w Pi le, Świę to krzy skie go
oraz we Wro cła wiu dział kow cy w żad nym z ogro dów
nie za de cy do wa li o wy łą cze niu z Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Tym sa mym do ce nio ne zo sta ły do tych -
cza so we dzia ła nia, za an ga żo wa nie i pra ca na rzecz dział -
kow ców i ROD, a tym za rzą dom ROD i okrę go wym
za rzą dom, na le żą się szcze gól ne sło wa uzna nia. 

Prze bieg ze brań usta wo wych wska zu je, że w zde cy do -
wa nej więk szo ści miał cha rak ter spo koj ny i rze czo wy.
Za rzą dy ogro dów za dba ły o do bre ich przy go to wa nie
pod wzglę dem or ga ni za cyj nym, dzię ki cze mu dział kow -
cy mie li za pew nio ną swo bo dę wy po wie dzi, dys ku sji 
i moż li wość pod ję cia de cy zji o przy szło ści swo je go
ROD zgod nie z ich wo lą. 

Jed nak nie brak chęt nych, by w spo sób sprzecz ny 
z usta wą po wo ły wać no we sto wa rzy sze nia i pró bo wać
przej mo wać ma ją tek ogro du dla zre ali zo wa nia swo ich
par ty ku lar nych in te re sów rze ko mo w imię obro ny dział -
kow ców. W kil ku ogro dach, w któ rych funk cjo no wa ły
ta kie gru py, dział kow cy po krzy żo wa li im pla ny, gdy pró -
bo wa li na kło nić do wy łą cze nia się ROD ze sto wa rzy sze -
nia PZD. Na me cie od by wa nia ze brań usta wo wych
spek ta ku lar ny suk ces od nie śli dział kow cy w ROD
„Kwit ną ca Do li na” w Swa rzę dzu, gdzie na 130 dział -
kow ców, tyl ko 9 opo wie dzia ło się za wy od ręb nie niem. 

W 25 ROD spo śród 52 ogro dów po ło żo nych na te re nie
Kro sna, Prze my śla i Sa no ka, któ re od lat nie współ pra -
cu ją z PZD i nie utrzy mu ją ze Związ kiem kon tak tów,
rów nież do sto so wa no się do obo wiąz ku wy ni ka ją ce go 
z usta wy i prze pro wa dzo no ze bra nia usta wo we. Dział -
kow cy w 16 ROD za de cy do wa li o wy od ręb nie niu się 
i po wo ła niu wła sne go sto wa rzy sze nia, ale w 9 ROD po -
twier dzi li, że chcą, aby ich ogro dem za rzą dza ło PZD.
Zwią zek nie ma kon tak tu z 27 po zo sta ły mi ROD, któ ry -
mi bez po śred nio za rzą dza Sto wa rzy sze nie Ogro dów
Dział ko wych – Re gion Biesz czadz ki w Kro śnie po wsta -
łe po nad 10 lat te mu i jak wy ni ka z nie ofi cjal nych in for -
ma cji w tych ogro dach nie jest re ali zo wa na usta wa 
o ROD. 

Ze bra nia na dal trwa ją i choć na dzień 12 stycz nia 
2015 r. do od by cia po zo sta ło ich jesz cze 95, zo sta ną
prze pro wa dzo ne w for mie i ter mi nie usta no wio nym usta -
wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.  

Czas po ka zał, że PZD  na dal cie szy się wiel kim za ufa -

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

z dnia 15 stycz nia 2015 r.
w spra wie ze brań wszyst kich dział kow ców w ROD
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niem spo łecz nym, a od by te ze bra nia usta wo we nie wska -
za ły, by dział kow cy chcie li gre mial nie opusz czać struk -
tu ry PZD.

Wszyst kim za rzą dom ROD, któ re w spo sób rze tel ny
wy peł ni ły obo wiąz ki do ty czą ce zwo ła nia i prze pro wa -
dze nia ze brań wszyst kich dział kow ców wy ni ka ją ce 

z usta wy o ROD, okrę go wym za rzą dom PZD, któ re
wspo ma ga ły za rzą dy ROD w do peł nie niu te go wy mo -
gu,  Kra jo wa Ra da PZD skła da po dzię ko wa nia.  

Dzię ki Wam PZD udo wod nił, że stoi na stra ży za pi -
sów usta wy i z suk ce sem ją sto su je. 

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 15 stycz nia 2015 r. 

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

z dnia 15 stycz nia 2015 r.
w spra wie rosz czeń ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Ochro na dział kow ców i ogro dów przed skut ka mi rosz -
czeń zgła sza nych do ich te re nów od lat po zo sta je jed -
nym z naj waż niej szych za dań, ale i wy zwań sto ją cych
przed PZD. Pro blem nie ure gu lo wa ne go sta nu praw ne go
grun tów  war szaw skich  ROD, wo bec  któ rych ist nie ją
rosz cze nia bę dą ce wy ni kiem tzw. de kre tu Bie ru ta lub
rosz cze nia by łych wła ści cie li grun tów sta no wi po waż ne
za gro że nie dla wie lu ogro dów dział ko wych. Usta wa 
o wła sno ści i użyt ko wa niu grun tów na ob sza rze m.st.
War sza wy z dnia 26.10.1945 r.(zwa na de kre tem Bie ru ta)
spo wo do wa ła, że na wła sność gmi ny m.st. War sza wy
prze szły wszel kie grun ty w gra ni cach przed wo jen nej
War sza wy. Wsku tek de kre tu war szaw scy wła ści cie le
utra ci li ok. 40 tys. nie ru cho mo ści. Sza cu je się, że na wet
2/3 grun tów w przed wo jen nych gra ni cach mia sta ob ję -
tych jest ujaw nio ny mi lub po ten cjal ny mi rosz cze nia mi,
któ rych war tość mo że się gać na wet 40 mld zło tych.
Część po zy ska nych w ten spo sób te re nów prze ka za no
pod ogro dy. Dział kow cy za go spo da ro wa li te te re ny 
w do brej wie rze, co dziś jest cał ko wi cie po mi ja ne i mar -
gi na li zo wa ne. By li wła ści cie le do ma ga ją się bo wiem
bez względ ne go zwro tu grun tów od dział kow ców i ma ją
w tym wspar cie m.st. War sza wa. Wła dze sto li cy wciąż
wra ca ją do nie roz po zna nych od lat wnio sków by łych
wła ści cie li o zwrot grun tów, nie in for mu jąc o tym fak cie
dział kow ców, któ rych to do ty czy. Mi mo usil nych sta rań
PZD nie jest w sta nie uzy skać od Mia sta Sto łecz ne go
War sza wa pod sta wo wych in for ma cji, ja kich ROD i dzia -
łek ewi den cyj nych do ty czą to czą ce się po stę po wa nia de -
kre to we. Wia do mo je dy nie o 6 po stę po wa niach są do-
wych wzglę dem rosz czeń do te re nów ROD w sto li cy,
pod czas gdy sa mi przed sta wi cie le mia sta twier dzą, iż
rosz cze nia mi ob ję ta jest więk szość te re nów war szaw -
skich ROD. W sto li cy rosz cze nia zwią za ne z „de kre tem
Bie ru ta” mo gą do ty czyć ROD o łącz nej po wierzch ni 
411 ha i 69 war szaw skich ogro dów zlo ka li zo wa nych na

te re nie tzw. sta rej War sza wy w gra ni cach z 1945 ro ku.
Pod kre ślić na le ży, że PZD we dług urzęd ni ków, nie mo -
że być stro ną po stę po wań de kre to wych tu dzież o zwrot
nie ru cho mo ści, po nie waż nie po sia da pra wa rze czo we go
do grun tu, a z dru giej stro ny Pre zy dent War sza wy nie
roz po zna je wnio sków z art. 76 usta wy o ROD o przy -
zna nie pra wa użyt ko wa nia PZD, któ re jest wła śnie ta -
kim pra wem rze czo wym! 

Nie ste ty jak wy ni ka z do tych cza so we go do świad cze -
nia PZD w przy pad ku rosz czeń dział kow cy nie mo gą li -
czyć na ja ką kol wiek po moc ze stro ny władz pu blicz nych
czy obro nę ich in te re sów. Naj lep szym te go przy kła dem
jest hi sto ria kom plek su ogro dów przy al. Wa szyng to na 
w War sza wie. Wła dze mia sta zwró ci ły „by łym wła ści -
cie lom” – w rze czy wi sto ści nie zna nej spół ce - 33 ha, na
któ rych dział ki od prze szło 50 lat upra wia ło ok. 1000
war szaw skich ro dzin. Związ ko wi oraz in dy wi du al nym
dział kow com od mó wio no udzia łu na pra wach stro ny 
w po stę po wa niu. Je dy nie dzię ki wie lo let nim sta ra niom
PZD uda ło się w koń cu za blo ko wać zwrot nie ru cho mo -
ści. Za bie gi Związ ku spra wi ły, że w spra wę za an ga żo -
wa ła się Pro ku ra tu ra. Do tar ła ona do do ku men ta cji
wska zu ją cej, iż rosz cze nia do te re nów są bez za sad ne 
– daw ni wła ści cie le zgod nie z pra wem uzy ska li od szko -
do wa nie. W tym kon kret nym przy pad ku, a tak że dzie -
siąt kach in nych PZD sta nął w obro nie nie tyl ko dział-
kow ców, a po śred nio rów nież in te re sów ma jąt ko wych
mia sta. 

Pro blem rosz czeń jest jed nak du żo więk szy. W ca łym
kra ju skut ka mi rosz czeń ob ję tych jest po nad 300 ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Po wierzch nia grun tu, do
któ re go pod wa ża ne są upraw nie nia dział kow ców, wy no -
si po nad 1100 ha, a licz ba ro dzin użyt ku ją cych na nim
dział ki się ga kil ku dzie się ciu ty się cy. Ogrom na ska la te -
go pro ble mu po ka zu je, dla cze go obro na dział kow ców
przed skut ka mi rosz czeń sta no wi jed no z naj więk szych
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wy zwań sto ją cych przed Związ kiem. Każ da ta ka spra wa
wy ma ga du że go wy sił ku or ga ni za cyj ne go i fi nan so we go.
Ze wzglę du na du żą war tość te re nów ob ję tych rosz cze -
nia mi, pro ce sy są do we i ad mi ni stra cyj ne, w któ rych PZD
sta ra się uczest ni czyć w cha rak te rze stro ny, są dłu gie 
i wy czer pu ją ce, bo nie da się ukryć te go, że ewen tu al na
wy gra na ozna cza dla osób zgła sza ją cych rosz cze nia ol -
brzy mie zy ski. Z wie lo let nich do świad czeń PZD wy ni -
ka, że czę sto za oso ba mi zgła sza ją cy mi rosz cze nia sto ją
gru py in te re su i de we lo per skie lob by, któ re nie ja ko spe -
cja li zu ją się w wy szu ki wa niu te go ro dza ju „pro ble -
mowych te re nów”, któ re na le żą do dział kow ców. 
W spra wach, gdzie nie by ło moż li wo ści obro ny ROD
przed zwro tem nie ru cho mo ści w rę ce tzw. by łych wła ści -
cie li, PZD za wsze sta rał się o uzy ska nie dla dział kow -
ców za dość uczy nie nia, ja kim jest od szko do wa nie za
na sa dze nia i na nie sie nia na dział kach. Nie ste ty co raz
czę ściej Związ ko wi i dział kow com, po za żą da niem wy -
da nia te re nu zaj mo wa ne go przez ogro dy, wy ta cza się
tak że spra wy o idą ce w mi lio ny zło tych od szko do wa nia
z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia z nie ru cho mo ści.

Rosz cze nia do grun tów, z któ ry mi zma ga się PZD to
efekt po wsta łych w prze szło ści nie pra wi dło wo ści i uchy -
bień urzęd ni ków pań stwo wych w pro ce du rze wy własz -
cza nia i prze ka zy wa niu grun tów na urzą dze nie ROD, 
a tak że nie zgod ne z pra wem uwłasz cza nie się za kła dów
pra cy na grun tach ROD, a w kon se kwen cji sprze daż tych
te re nów oso bom trze cim. Dział kow cy oraz Zwią zek nie
by li i nie są ni cze mu win ni, a jed nak skut ki ów cze snych
de cy zji, za skar ża nych te raz do są du, do ty ka ją naj moc -
niej wła śnie ca łe śro do wi sko dział ko we. To co dla jed -
nych, jest za dość uczy nie niem za krzyw dę, dla in nych
sta je się przy czy ną krzyw dy i nie spra wie dli wo ści. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców wie lo krot nie po dej mo wał pró by
zwró ce nia na ten pro blem uwa gi Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich. Nie ste ty na ra zie bez sku tecz nie. Prof. Ire na
Li po wicz za ję ła się szu ka niem ar gu men tów prze ciw ko
usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, pró bu jąc
pod wa żyć jej kon sty tu cyj ność. Swo je si ły skon cen tro -
wa ła nie na obro nie dział kow ców przed rosz cze nia mi,

ale na pod wa ża niu usta wy, któ ra jest je dy ną ochro ną
przed po wszech nym dą że niem do li kwi da cji ogro dów.
Na to miast Pre zy dent War sza wy mi mo wcze śniej szych
de kla ra cji od no śnie po mo cy w obro nie ogro dów dział -
ko wych przed rosz cze nia mi za nie cha ła jej, o czym
świad czyć mo że cho ciaż by ostat nie spo tka nie Ze spo łu
ds. współ pra cy Mia sta Sto łecz ne go War sza wy z Okrę -
go wym Za rzą dem Ma zo wiec kim PZD, któ re za koń czy -
ło się fia skiem. 

W ostat nim cza sie nie po ko ją ce sta ły się tak że do nie -
sie nia o ini cja ty wie, ja ką ko lej ny raz pod ję ło sto wa rzy -
sze nie „de kre to wiec”, któ re nie ukry wa jąc swych
za mia rów dą ży do cał ko wi tej li kwi da cji ogro dów dział -
ko wych w sto li cy. Zrze sze nie to chce kosz tem dział kow -
ców i ich ro dzin po zy skać grun ty i środ ki fi nan so we na
za spo ko je nie pre ten sji daw nych wła ści cie li i ich spad ko -
bier ców. Bez par do no we dzia ła nia „de kre tow ców” spra -
wia ją, że swo je dział ki mo że utra cić aż 18 000 sto-
łecz nych dział kow ców i ich ro dzin. Pro po zy cja ta to nic
in ne go jak ukry ta pod po zo ra mi rosz czeń na cjo na li za cja.
Bul wer su ją cy jest jed nak fakt, że pro po zy cje te, któ re
zmie rza ją do oczy wi ste go ła ma nia Kon sty tu cji RP i praw
oby wa te li, są w ogó le roz pa try wa ne przez ko mi sję se -
nac ką. Wie rzy my jed nak, że pro po zy cje Sto wa rzy sze nia
„de kre to wiec” nie znaj dą uzna nia Se na tu RP pra cu ją ce -
go nad usta wą re pry wa ty za cyj ną i nie doj dzie do wy rzu -
ce nia dział kow ców i ogro dów dział ko wych z mia sta
sto łecz ne go War sza wy. 

Mu si my po ka zać ak tyw ną po sta wę ca łe go śro do wi ska
dział ko we go w obro nie za gro żo nych rosz cze nia mi dzia -
łek. Lek ce wa że nie praw dział kow ców przez urzęd ni ków
roz pa tru ją cych spra wy rosz cze nio we, a nie rzad ko wręcz
ich wro gi sto su nek do obro ny tych praw przez PZD, po -
wo du ją że sku tecz na obro na dział kow ców i ogro dów jest
dziś nad rzęd nym ce lem Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. To nie jest pro blem wy łącz nie war szaw ski, ale jest
to pro blem wszyst kich dział kow ców. Ma my na dzie ję, że
zgod nym dzia ła niem prze ciw sta wi my się tak że pró bie
roz wią za nia pro ble mu rosz czeń de kre to wych kosz tem li -
kwi da cji ROD.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 15 stycz nia 2015 r. 
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Ra da Mia sta Kra ko wa w dniu 5 li sto pa da 2014 r. pod -
ję ła uchwa łę, któ ra mo że mieć bar dzo nie ko rzyst ny
wpływ na dal szy los 61 ogro dów kra kow skich z 88 
ist nie ją cych i po nad 7 ty się cy ro dzin ma ją cych w nich
dział ki. Uchwa ła usta li ła staw ki opłat za nie ru cho mo ści
prze ka za ne w użyt ko wa nie sto wa rzy sze niom ogro do -
wym. 

Ogro dy w Kra ko wie ist nie ją po 50 i wię cej lat. Grun -
ty przy za kła da niu tych ogro dów by ły przej mo wa ne od
władz pu blicz nych w do brej wie rze. Te raz z po wo dów
czy sto for mal nych twier dzi się, że więk szość tych ogro -
dów ma nie ure gu lo wa ną sy tu ację praw ną. Moż li wość
ure gu lo wa nia tej sy tu acji stwo rzy ły prze pi sy no wej usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a szcze gól nie
jej art. 76. Po stę po wa nie prze pro wa dzo ne na pod sta wie
te go prze pi su ma po twier dzić ist nie nie pra wa Związ ku
do grun tu da ne go ogro du dział ko we go, a więc wy da na
de cy zja ma stwier dzić na by cie pra wa do grun tu z mo cy
usta wy z dniem wej ścia jej w ży cie, a więc z dniem 
19 stycz nia 2014 r.

Jak wy ni ka z uchwa ły Ra dy Mia sta Kra ko wa, chce się
ob ło żyć dział kow ców opła tą 0,02% war to ści od me tra
kwa dra to we go grun tu ogro du, co mo że być dla nich
znacz nym ob cią że niem już dzi siaj, ale tak że w cza sie
póź niej szym. Uchwa łę moż na zmie nić, a war tość grun -
tów w mia stach sta le wzra sta. W ten spo sób dą ży się do
na ło że nia opłat na ty sią ce kra kow skich ro dzin bez po -
sza no wa nia ich praw na by tych. To nie wy ni ka wprost 
z uchwa ły Ra dy Mia sta, ale z wy po wie dzi rad nych 
w me diach, a przede wszyst kim z uza sad nie nia do pro -
jek tu uchwa ły. Ta ki wła śnie za miar mia ła Ra da Mia sta
Kra ko wa, aby ob ło żyć dział kow ców wszyst kich ogro -
dów o nie ure gu lo wa nym sta nie praw nym tą opła tą. Gdy -
by wpro wa dzić tę za sa dę w Kra ko wie, spo łecz ność
dział ko wa zo sta ła by po dzie lo na na dwie ka te go rie, tych
co na dal, zgod nie z pra wem nie wno szą opłat za ko rzy -
sta nie z grun tu i tych, któ rzy nie ze swo jej wi ny ta kie
opła ty wno szą.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że ta kie sta no wi sko Ra -
dy Mia sta Kra ko wa nie znaj du je opar cia w obo wią zu ją -
cej usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta wa
sta no wi, że ROD speł nia ją cy wa run ki okre ślo ne 
w art. 76 na by wa pra wo użyt ko wa nia grun tu z dniem
wej ścia w ży cie usta wy, a więc Mia sto Kra ków nie bę -
dzie prze ka zy wać grun tów tych ogro dów w użyt ko wa nie
tyl ko stwier dzać na by cie te go pra wa z mo cy usta wy. Jest
to za sad ni cza róż ni ca i nie moż na te go prze pi su, ani prze -
pi sów do ty czą cych go spo dar ki nie ru cho mo ścia mi i sa -
mo rzą du te ry to rial ne go sto so wać do sy tu acji pre cy zyj nie

okre ślo nej usta wą szcze gól ną. Nie moż na tak że za sto so -
wać uchwa ły Ra dy Mia sta do ist nie ją cych ogro dów tak -
że z te go wzglę du, że pra wo nie dzia ła wstecz. Uchwa ła
mo że mieć za sto so wa nie do no wych ogro dów za kła da -
nych na grun tach rze czy wi ście prze ka za nych sto wa rzy -
sze niu ogro do we mu na ten cel.

Kra jo wa Ra da PZD opie ra swo je sta no wi sko na opi -
niach praw nych i uzna je je za wła ści we z punk tu wi dze -
nia sto so wa nia pra wa wo bec oby wa te li, brzmie nia przy-
wo ła nych prze pi sów usta wy o ROD, a tak że kon sty tu -
cyj nej za sa dy za cho wa nia praw na by tych.

Kra jo wa Ra da PZD uzna je za ko niecz ne od nie sie nie
się tak że do ro li, ja ką w tej spra wie ode gra ły or ga ny
Okrę gu Ma ło pol skie go. Kra jo wa Ra da z przy kro ścią
stwier dza, że ani Pre zy dium OZM, ani OZ Ma ło pol ski
nie omó wi li pro po zy cji Mia sta na swych po sie dze niach,
choć od po cząt ku był to tak waż ny te mat dla dział kow -
ców i ogro dów kra kow skich. Pro blem ten nie zo stał też
przed sta wio ny Kra jo wej Ra dzie, któ ra swą wie dzę czer -
pa ła z kra kow skich me diów. O ca łej spra wie nie zo sta li
tak że po wia do mie ni pre ze si za rzą dów kra kow skich
ogro dów, któ rych te mat do ty czy, ani wresz cie dział kow -
cy, naj bar dziej za in te re so wa ni i w kon se kwen cji ewen tu -
al ni ad re sa ci uchwa ły Ra dy Mia sta, bo to dział kow cy
pła ci li by te opła ty, któ re w ska li ro ku moż na okre ślić na
kil ka set ty się cy zło tych. Ża den upraw nio ny or gan Okrę -
gu Ma ło pol skie go nie pod jął w tej spra wie uchwa ły, czy
sta no wi ska, nie wy zna czył kie run ków ewen tu al nych
dzia łań. Dzia ła nia, z wi docz nym skut kiem, po dej mo wa -
li na to miast in dy wi du al ni człon ko wie Pre zy dium 
OZ Ma ło pol skie go nie ma ją cy w grun cie rze czy żad ne -
go umo co wa nia do zaj mo wa nia ja kie go kol wiek sta no -
wi ska w tej spra wie.

Za ka ry god ny na le ży tak że uznać fakt, że o za mia rach
Ra dy Mia sta i Pre zy den ta Kra ko wa, któ re zna ne by ły
oso bom peł nią cym naj wyż sze funk cje w OZ Ma ło pol -
skim, dział kow cy i za rzą dy ROD mo gli do wie dzieć się
z in for ma cji pra so wej, z któ rej tak że Kra jo wa Ra da PZD
czer pa ła wie dzę. 

Kra jo wa Ra da PZD w peł ni ak cep tu je wszyst kie dzia -
ła nia pod ję te przez Pre ze sa Związ ku i Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD uwa ża jąc je za nie zwy kle po trzeb ne 
i nie zbęd ne. Szcze gól nie usta no wie nie opie ku na, prze -
pro wa dzo ne ba da nia w OZM i wresz cie wnio ski i za le -
ce nia wy da ne przez Pre zy dium KR PZD, któ re ma ją
do pro wa dzić do pod ję cia przez OZ Ma ło pol ski dzia łal -
no ści na mia rę po trzeb dział kow ców i ogro dów ma ło -
pol skich, zgod nych z ce la mi PZD okre ślo ny mi usta wą 
o ROD i sta tu tem PZD. Kra jo wa Ra da po twier dza ce lo -

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

z dnia 15 stycz nia 2015 r.
w spra wie sy tu acji dział kow ców i ogro dów w Kra ko wie
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wość, po trze bę i zna cze nie tych dzia łań.
Kra jo wa Ra da PZD uwa ża rów nież za słusz ne i sto -

sow ne sta no wi sko Pre zy dium KR PZD w od po wie dzi na
wy stą pie nie Pre zy dium OZ Ma ło pol skie go i stwier dza

przy tej oka zji, że to wy stą pie nie do wo dzi iż Pre zy dium
OZ Ma ło pol skie go i je go człon ko wie nie po sia da ją żad -
nej wie dzy o rze czy wi stych pro ble mach Okrę gu, ogro -
dów oraz dział kow ców z Kra ko wa.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 15 stycz nia 2015 r.

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

z dnia 15 stycz nia 2015 r.
w spra wie za miesz ki wa nia na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Tra gicz ne wy da rze nie w ostat nich dniach 2014 r., ja kie
mia ło miej sce w jed nym z byd go skich ogro dów znów
zwró ci ło uwa gę me diów i spo łe czeń stwa na pro blem za -
miesz ki wa nia na dział kach w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Te mat od ży wa sys te ma tycz nie każ dej je -
sie ni i zi my, gdy zgod nie z wo lą dział kow ców da ne go
ogro du za rząd wy łą czy wo dę i ener gię elek trycz ną.
Wów czas roz po czy na się me dial na na gon ka na Zwią zek,
do któ rej do łą cza ją róż ne or ga ni za cje spo łecz ne. Wszy -
scy ata ku ją za rzą dy ogro dów i PZD za to, że od ci na jąc
do pływ me diów do dzia łek unie moż li wia się god ne za -
miesz ki wa nie w al ta nach.

Idea ogro dów dział ko wych, któ rej spad ko bier cą są dzi -
siej sze ro dzin ne ogro dy dział ko we, ni gdy nie do pusz cza -
ła moż li wo ści za miesz ki wa nia w al ta nach na dział kach.
Za miesz ki wa nia za ka zu ją ko lej ne usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, jed nak za wsze znaj du ją się lu -
dzie, któ rzy omi ja ją ten za kaz i wbrew obo wią zu ją ce mu
pra wu za miesz ku ją w al ta nach dział ko wych. Mo ty wy,
ja ki mi kie ru ją się lu dzie de cy du jąc się na ta kie roz wią -
za nie swo ich spraw by to wych są róż ne. By wa ją oso bi ste
i ro dzin ne sy tu acje, w wy ni ku któ rych dział ko wiec nie
ma gdzie miesz kać. Są to sy tu acje ty po wo spo łecz ne
spo wo do wa ne naj czę ściej bie dą lub kon flik ta mi ro dzin -
ny mi. Dział ka i al ta na ma w za my śle roz wią zać pro ble -
my oso bi ste.

Jed nak ani al ta ny dział ko we, ani in fra struk tu ra ogro -
do wa, a szcze gól nie sieć wod na, nie są przy sto so wa ne
do sta łe go by to wa nia. Do dat ko wo w okre sie zi mo wym
na dział kach po ja wia ją się oso by bez dom ne, któ re róż ny -
mi urzą dze nia mi elek trycz ny mi ogrze wa ją al ta ny. Za zu -
ży ty prąd dział kow cy nie chcą pła cić i zo bo wią zu ją
za rząd ROD do wy łą cza nia ener gii elek trycz nej w okre -
sie zi mo wym. Ro dzin ny ogród dział ko wy to sa mo rząd -
na jed nost ka sto wa rzy sze nia ogro do we go. Dział kow cy
z te go ogro du sa mi de cy du ją o je go funk cjo no wa niu 
i kosz tach, ja kie z te go ty tu łu bę dą po no sić. 

Kra jo wa Ra da PZD oświad cza, że Zwią zek nie jest 

w sta nie roz wią zy wać pro ble mów miesz ka nio wych 
i bez dom no ści w na szym kra ju. Nie jest do te go po wo -
ła ny i nie ma praw nej moż li wo ści za spo ka ja nia po trzeb
spo łecz nych w tym za kre sie. Usta wa o ROD wręcz za ka -
zu je Związ ko wi, jak każ de mu in ne mu sto wa rzy sze niu
ogro do we mu, umoż li wia nia za miesz ki wa nia na dział -
kach. 

Za miesz ki wa nie jest wy god nym pre tek stem od lat do
ata ko wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. W okre sie
let nim Zwią zek jest ata ko wa ny za to, że umoż li wia
miesz ka nie w al ta nach, w zi mie z ko lei za to, że unie -
moż li wia za miesz ki wa nia. Te sa me śro do wi ska, te sa me
me dia, la tem sta ją w obro nie obo wią zu ją ce go pra wa, 
a zi mą na kła nia ją do je go ła ma nia i ga nią za rzą dy ROD
i PZD za je go prze strze ga nie.

Praw da jest ta ka, że PZD nie ma in stru men tów praw -
nych do roz wią zy wa nia pro ble mów, do któ rych po wo ła -
na jest ad mi ni stra cja pu blicz na z ca łym swym apa ra tem
wy ko naw czym. Nie mo że też od po wia dać za los lu dzi,
któ rzy w spo sób świa do my ła mią pra wo. Nikt też nie
mo że zmu szać za rzą dów ROD do świa do me go ła ma nia
pra wa. 

Pra wo jed no znacz nie za ka zu je miesz ka nia na dział -
kach, więc nie za leż nie od po ry ro ku, czy sy tu acji oso bi -
stej dział kow ca, za miesz ki wa nie jest ła ma niem pra wa.
Każ dy kto ła mie pra wo mu si mieć świa do mość po no sze -
nia z te go ty tu łu kon se kwen cji. Nie moż na mieć pre ten -
sji do za rzą dów ROD, że nie uła twia ją i nie po pie ra ją
ła ma nia pra wa.

Tra ge dia w ogro dzie byd go skim jest naj lep szym te go
prze kła dem. Dział ko wiec, któ ry zgi nął w al tan ce 
nie chciał sko rzy stać z miej sca w ośrod ku po mo cy spo -
łecz nej. Nie chciał żad nej po mo cy, chciał miesz kać w al -
tan ce. 

W ogro dach wy stę pu ją też in ne, bar dziej na gan ne
przy pad ki, któ re też znaj du ją swych orę dow ni ków w nie -
któ rych me diach i or ga ni za cjach w za ło że niu nio są cych
po moc oso bom te go po trze bu ją cym. Cho dzi o dział kow -
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ców, któ rzy sprze da li swo je miesz ka nie, czę sto bar dzo
do brze wy po sa żo ne i prze nie śli swo je spra wy by to we do
al ta ny ogro do wej. Ocze ku ją te raz od władz ogro do wych
stwo rze nia im wa run ków, ja kie mie li do tych czas w swo -
im miesz ka niu.

W każ dej spra wie to za rzą dy ROD ocze ku ją po mo cy
od władz lo kal nych, od po wo ła nych do te go or ga ni za cji,
w ce lu roz wią za nia po wsta łe go pro ble mu, ale nie zmu -
sza nia ich do stwa rza nia jak naj lep szych wa run ków 
do miesz ka nia w al ta nie dział ko wej, a więc do ła ma nia
pra wa. 

Ogro dy dział ko we od po cząt ku swe go ist nie nia by ły 
i są na dal nie ro ze rwal nie zwią za ne ze spo łecz no ścią lo -
kal ną, bo wiem za spo ka ja ją część po trzeb tej spo łecz no -
ści. Nie są na to miast le kar stwem na wszyst ko, co
człon ków tych spo łecz no ści bo li. Ro dzin ne ogro dy dział -
ko we nie mo gą być oa zą dla lu dzi bez dom nych, nie mo -
gą być schro ni skiem dla wszyst kich, któ rzy ta kie go
schro nie nia po szu ku ją, nie mo gą też być miej scem swo -
bod ne go sto so wa nia obo wią zu ją ce go pra wa, bo w kon -
se kwen cji z oaz zie le ni w mia stach za mie nią się 
w miej skie slum sy. 

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że jest wie le me tod 
i form, któ re mo gą zo stać za sto so wa ne w ce lu zwal cza -
nia za miesz ki wa nia w ROD, a przede wszyst kim za po -
bie ga nia te mu zja wi sku. Ich re ali za cja nie za le ży tyl ko
od za an ga żo wa nia or ga nów Związ ku, ale przede wszyst -
kim od spraw ne go i sku tecz ne go dzia ła nia ad mi ni stra cji
pu blicz nej. 

Nie wszyst kim moż na po móc, o czym świad czy przy -
pa dek w byd go skim ogro dzie, nie moż na po móc lu -
dziom, któ rzy tę po moc od rzu ca ją i z peł ną świa-
do mo ścią de cy du ją się na ła ma nie pra wa. Nie moż na jed -
nak w tych przy pad kach ob wi niać za ewen tu al ne skut ki
ni ko go, kto dzia łał zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem.

Kra jo wa Ra da PZD oświad cza, że or ga ny Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, szcze gól nie za rzą dy ROD, nie

ma ją pra wa po dej mo wać dzia łań sprzecz nych z obo wią -
zu ją cym pra wem lub uła twia ją cych je go ła ma nie. Nikt
też nie ma pra wa zmu szać za rzą dów do ta kich dzia łań.

Kra jo wa Ra da zwra ca się do wszyst kich okrę go wych
za rzą dów, aby zba da ły pro blem za miesz ki wa nia i wszel -
kich kon se kwen cji wy ni ka ją cych z te go fak tu dla dział -
kow ców ROD i Związ ku, na stęp nie przed sta wi ły na
ko lej nym po sie dze niu ple nar nym OZ i przy ję ły nie zbęd -
ne w tej spra wie uchwa ły.

Kra jo wa Ra da zwra ca się do wszyst kich za rzą dów
ROD o pod ję cie wszel kich nie zbęd nych dzia łań w ce lu
roz wią za nia pro ble mu za miesz ki wa nia na dział kach we
współ pra cy z gmi na mi i ich in sty tu cja mi, np. z ośrod ka -
mi po mo cy spo łecz nej, ale tak że ze służ ba mi miej ski mi.

Pod sta wo wym dzia ła niem po win na być in for ma cja
prze ka za na do od po wied nich władz. Cho dzi o to, że wal -
ne ze bra nia i za rzą dy ma ją pra wo po dej mo wać nie zbęd -
ne uchwa ły i de cy zje w in te re sie dział kow ców i ogro du
i z te go po wo du nie mo gą po no sić ja kich kol wiek kon se -
kwen cji.

Ro la i za da nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz
funk cje ogro dów i dzia łek są do kład nie spre cy zo wa ne w
usta wie o ROD, a za da niem or ga nów ROD i Związ ku
jest sto so wa nie tej usta wy. A tak że dba nie, aby nie by ła
przez ko go kol wiek ła ma na.

Kra jo wa Ra da uwa ża, że za rzą dy ROD szcze gól ną
uwa gę po win ny zwra cać w sy tu acji zmia ny użyt kow ni -
ka dział ki. Dział ka ma słu żyć ro dzi nie zgod nie z ce la mi
okre ślo ny mi usta wą o ROD, a nie być wy ko rzy sty wa na
przez lu dzi, któ rzy z gó ry za kła da ją wy ko rzy sta nie jej do
in nych ce lów, sprzecz nych z obo wią zu ją cym pra wem.

Za miesz ki wa nie w al ta nach dział ko wych by ło i jest
sprzecz ne z ce lem ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, z funk cją ogro dów i dzia łek, a tak że ze zna cze -
niem i funk cją ogro dów dział ko wych dla spo łecz no ści
pol skich miast.

KRAJOWA RADA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 15 stycz nia 2015 r.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 167 sta tu tu PZD 
oraz w związ ku z art. 51 ust. 1 usta wy z dnia 13 grud nia
2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych po sta na wia,
co na stę pu je:

§ 1
Ni niej sza uchwa ła okre śla szcze gó ło we za sa dy funk -

cjo no wa nia Ewi den cji Dzia łek w ROD, zwa nej da lej
„ewi den cją”. 

§ 2
1. Ewi den cja jest pro wa dzo na przez za rząd ROD.
2. Ewi den cja opar ta jest na do ku men ta cji źró dło wej

po twier dza ją cej pra wo do dział ki.

§ 3
1. Ewi den cja jest pro wa dzo na dla każ dej dział ki od -

dziel nie w for mie pi sem nej lub elek tro nicz nej po -
zwa la ją cej na spo rzą dza nie wy dru ków.

2. Pod sta wą wpi su i wy kre śle nia w ewi den cji są do ku -
men ty źró dło we znaj du ją ce się w ak tach dział ki.
Wpis lub wy kre śle nie do ko nu je się pod ko lej nym
nu me rem.

3. Da ne do ewi den cji pro wa dzo nej w for mie pi sem nej
wpro wa dza się w spo sób czy tel ny, a wszel kie zmia -
ny do ko ny wa ne w ewi den cji po twier dza się pod pi -
sem pre ze sa i in ne go człon ka za rzą du ROD oraz
pie cząt ką za rzą du ROD.

4. O ile prze pis pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go
nie sta no wi ina czej, da ne z ewi den cji mo gą być wy -
ko rzy sty wa ne wy łącz nie dla ce lów okre ślo nych 
w § 8 ust. 1 oraz do ce lów sta tu to wych PZD.

§ 4
1. Ewi den cja za wie ra na stę pu ją ce da ne i in for ma cje:

1) nu mer po rząd ko wy dział ki,
2) po wierzch nię dział ki,
3) imię i na zwi sko oso by lub osób, któ rym przy słu -

gu je ty tuł praw ny do dział ki,
4) miej sce za miesz ka nia oraz ad res do ko re spon -

den cji oso by lub osób, któ rym przy słu gu je ty tuł
praw ny do dział ki,

5) ro dzaj ty tu łu praw ne go do dział ki.
2. Wzór kar ty ewi den cyj nej dział ki sta no wi za łącz -

nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły.
3. Wpis w ewi den cji nie mo że być usu wa ny.

§ 5
1. Dla każ dej dział ki w ROD za rząd ROD pro wa dzi

osob ną i ozna ko wa ną nu me rem dział ki tecz kę za -
wie ra ją cą 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, 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, a szcze gól nie z wy mie nio nych w § 6 i § 7.

4. W ak tach dział ki za cho wu je się wszyst kie do tych -
cza so we do ku men ty do ty czą ce dział ki i zmian użyt -
kow ni ków na tej dział ce.

5. Da ne za war te w ewi den cji i ak tach ewi den cyj nych
pod le ga ją ochro nie prze wi dzia nej w prze pi sach 
o ochro nie da nych oso bo wych, bez obo wiąz ku re -
je stra cji przez Ge ne ral ne go In spek to ra Da nych Oso -
bo wych i nie mo gą być udo stęp nia ne oso bom
trze cim, chy ba że prze pis pra wa po wszech nie obo -
wią zu ją ce go sta no wi ina czej.

§ 6
Pod sta wę wpi su do ewi den cji sta no wi do ku ment po -

twier dza ją cy na by cie pra wa do dział ki. Do ku men tem
tym mo że być w szcze gól no ści:

a) do ku ment po twier dza ją cy usta no wie nie pra wa do
dział ki przed dniem 19 stycz nia 2014 r.,

b) umo wa dzier ża wy dział ko wej,
c) umo wa o prze nie sie niu praw do dział ki wraz 

z uchwa łą za rzą du ROD o jej za twier dze niu,
d) uchwa ła za rzą du ROD o stwier dze niu wstą pie nia

w sto su nek praw ny wy ni ka ją cy z pra wa do dział -
ki po zmar łym dział kow cu,

e) do ku ment usta la ją cy ko mu przy pa dło pra wo do

II. UCHWAŁY PREZYDIUM KR PZD

UCHWAŁA Nr 255/2014 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 grud nia 2014 r.
w spra wie okre śle nia za sad pro wa dze nia i funk cjo no wa nia 

Ewi den cji Dzia łek w ROD
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dział ki po usta niu mał żeń stwa wsku tek roz wo du
al bo unie waż nie nia mał żeń stwa,

f) orze cze nie są du.

§ 7
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. Do ku -
men tem tym mo że być w szcze gól no ści:  

a) do ku ment o wy po wie dze niu umo wy dzier ża wy
dział ko wej, z ad no ta cją o upły wie ter mi nu wy -
po wie dze nia,

b) pi sem ne po ro zu mie nie w spra wie roz wią za nia
umo wy dzier ża wy dział ko wej za zgo dą obu
stron,

c) umo wa o prze nie sie niu praw do dział ki wraz 
z uchwa łą za rzą du ROD o jej za twier dze niu,

d) akt zgo nu,
e) uchwa ła w spra wie li kwi da cji ROD lub je go czę -

ści,
f) do ku ment usta la ją cy ko mu przy pa dło pra wo do

dział ki po usta niu mał żeń stwa wsku tek roz wo du
al bo unie waż nie nia mał żeń stwa,

g) orze cze nie są du.

§ 8
1. Wy pis z ewi den cji wy da je za rząd ROD na pi sem ny

wnio sek. Upraw nio nym do zło że nia wnio sku jest
or gan PZD, dział ko wiec któ re go do ty czy wpis (wy -
kre śle nie) lub oso ba bli ska ubie ga ją ca się o pra wo
do dział ki po zmar łym dział kow cu.

2. Wy pis pod pi sy wa ny jest przez pre ze sa (pierw sze go
wi ce pre ze sa) za rzą du ROD i in ne go człon ka za rzą -
du ROD oraz ostem plo wy wa ny pie cząt ką za rzą du
ROD.

3. Wzór wy pi su sta no wi za łącz nik nr 2 do ni niej szej
uchwa ły.

§ 9
1. Bez po śred ni nad zór nad pra wi dło wym pro wa dze -

niem ewi den cji przez za rzą dy ROD spra wu je Pre -
zy dium wła ści we go okrę go we go za rzą du PZD. 

2. Nad zór nad funk cjo no wa niem ewi den cji spra wu je
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 10
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 30 grud nia 2014 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/Win cen ty  KULIK
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Zgodnie z ewidencją prawo do działki nr ……………………………………. o powierzchni ................................. m2

m² w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym PZD …………………………………………………….............................. 
(nazwa)    

w ….…….……………………..………………..............................................................................................................
(miejscowość)

przysługuje  1)..…….……………………………………………………………………………………................. 

2)*………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby lub osób, którym przysługuje prawo do działki w ROD)

zamieszkałej/zamieszkałym* w 1)………….………………………………………………………….........................

2)*……………………………………………………………………………….................................. .
(miejsce zamieszkania osoby lub osób, którym przysługuje prawo do działki w ROD)

Prawo do działki zostało nabyte na podstawie …….……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………. .
(rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie prawa do działki)

Ujawnienie prawa do działki w księdze wieczystej: TAK (nr KW ……………………..…..)/NIE*

WYPIS
z Ewidencji Działek

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym PZD

…………………………………………………..
(nazwa ROD)

w ……………………………………………….
(miejscowość)

* - niepotrzebne skreślić

Sporządzono w 2 egzemplarzach dla:                                                               
1. Występującego o wypis
2. Zarządu ROD (do teczki działki)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 255/2014
Prezydium KR PZD

z dnia 30 grudnia 2014 r.

………………………….                                                         ……………………………………
(L.dz.) (miejscowość, data)

……………………………………………..              …..….……………………………..
(podpis drugiego członka zarządu ROD)                                        (podpis prezesa zarządu ROD)

(pieczątka zarządu ROD)
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, do -
ce nia jąc ro lę In for ma to ra dział kow ca ja ko na rzę dzia ko -
mu ni ka cji z człon ka mi Związ ku po sta na wia:

§ 1
Do star czać In for ma tor dział kow ca do ro dzin nych

ogro dów dział ko wych z prze zna cze niem na ta bli ce ogro -
do we do stęp ne wszyst kim dział kow com we dług na stę -
pu ją cych kry te riów uwzględ nia ją cych licz bę dzia łek w
ogro dach:

1) do 100 dzia łek 1 eg zem plarz,
2) od 100 do 200 dzia łek 2 eg zem pla rze
3) od 201 do 500 dzia łek 3 eg zem pla rze
4) od 500 do 1000 dzia łek 4 eg zem pla rze
5) po wy żej 1000 dzia łek 5 eg zem pla rzy
Je śli w ogro dzie wy stę pu je więk sze za po trze bo wa nie

na In for ma tor dział kow ca, ze wzglę du na licz bę te re nów

ROD, Okrę go we Za rzą dy PZD zo bo wią za ne są zgło sić
ten fakt do Kra jo wej Ra dy PZD. Więk sza in dy wi du al nie
przy zna na ilość In for ma to ra dział kow ca zo sta nie
uwzględ nio na przy wy sył ce.

§ 2
Za rzą dy ROD zo bo wią zu je się do wy wie sza nia otrzy -

ma nych In for ma to rów dział kow ca na ta bli cach we -
wnątrz ogro du.

§ 3
Kosz ty wy da nia i dys try bu cji po kry wa Kra jo wa Ra da

PZD ze środ ków sta tu to wych.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i ma za sto -

so wa nie do In for ma to ra da to wa ne go na 2015 rok.

UCHWAŁA Nr 256/2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 30 grud nia 2014 r.
w spra wie do star cza nia In for ma to ra dział kow ca do ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ro ku 2015

War sza wa, dnia 30 grud nia 2014 r.

SKARBNIK
/-/ Ma rian PASIŃSKI

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 257/2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 grud nia 2014 r.
w spra wie za opa try wa nia jed no stek or ga ni za cyj nych PZD i człon ków or ga nów PZD 

w Biu le tyn In for ma cyj ny w ro ku 2015 oraz fi nan so wa nia kosz tów je go wy da nia

Biu le tyn In for ma cyj ny PZD Uchwa łą Nr 8/XXIV/2006
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 23 li sto pa da 2006 r. zo stał uzna -
ny ofi cjal nym pu bli ka to rem Związ ku. Biu le tyn jest pod sta -
wo wym i naj szer szym źró dłem in for ma cji o dzia łal no ści
Związ ku dla za rzą dów i ko mi sji ROD, a tak że dział kow -
ców. Uzna jąc je go nie zwy kle waż ną funk cję ko mu ni ka cyj -
ną, a tak że ze wzglę du na je go wy so ki po ziom me ry -
to rycz ny i za war te w nim tre ści Kra jo wa Ra da Pol skie go
Związ ku Dział kow ców po sta na wia:

§ 1
Kon ty nu ować w ro ku 2015 wy da wa nie i do star cza nie

Biu le ty nu In for ma cyj ne go PZD do jed no stek or ga ni za -
cyj nych PZD i człon ków or ga nów PZD.

§ 2
Biu le tyn In for ma cyj ny wy da wa ny przez Kra jo wą Ra -

dę PZD w 2015 r. otrzy my wać bę dą:
1) ro dzin ne ogro dy dział ko we w ilo ści:
a) 1 eg zem plarz dla ROD li czą cych do 500 dzia łek,
b) 2 eg zem pla rze dla ROD li czą cych po wy żej 500

dzia łek,
2) człon ko wie okrę go wych za rzą dów, okrę go wych ko -

mi sji re wi zyj nych, 
3) człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD, Kra jo wej Ko mi sji

Re wi zyj nej,
4) in struk to rzy kra jo wi Spo łecz nej Służ by In struk tor -

skiej.
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§ 3
Biu le tyn In for ma cyj ny do star cza ny bę dzie przez Kra -

jo wą Ra dę PZD, z tym że do człon ków władz okrę go -
wych za po śred nic twem okrę go we go za rzą du PZD.

§ 4
Kosz ty wy da nia Biu le ty nu In for ma cyj ne go po kry wa -

ne bę dą ze środ ków prze zna czo nych na dzia łal ność sta -
tu to wą przez:

1) okrę go we za rzą dy PZD za:
a) 4 nu me ry Biu le ty nu dla ro dzin nych ogro dów dział -

ko wych,
b) wszyst kie nu me ry Biu le ty nu do star cza ne człon kom

or ga nów okrę go wych,
2) Kra jo wa Ra da PZD za:
a) nu me ry Biu le ty nu do star cza ne ro dzin nym ogro dom

dział ko wym po nad ilość okre ślo ną w pkt 1 ppkt a,
b) wszyst kie nu me ry Biu le ty nu do star cza ne człon kom

or ga nów kra jo wych,
c) wszyst kie nu me ry biu le ty nu do star cza ne kra jo wym

in struk to rom SSI.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i ma za sto -

so wa nie do Biu le ty nów In for ma cyj nych da to wa nych na
2015 r.

War sza wa, dnia 30 grud nia 2014 r.

SKARBNIK
/-/ Ma rian PASIŃSKI

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 258/2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 30 grud nia 2014 r.
w spra wie do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” do ro dzin nych ogro dów

dział ko wych w ro ku 2015

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców re ali -
zu jąc § 11 ust. 1 pkt 14 Uchwa ły Nr 10/XXIII/2014 Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 11 grud nia 2014 r. w spra wie
szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Oświa -
to we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po sta na wia:

§ 1
1. Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we w ro ku 2015

za opa try wa ne bę dą w mie sięcz nik „dział ko wiec”
po cząw szy od nu me ru 1/2015.

2. Kosz ty 12 nu me rów mie sięcz ni ka „dział ko wiec” 
w ro ku 2015 oraz kosz ty wy sył ki, po kry wa ne bę dą
z Fun du szu Oświa to we go Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

§ 2
Ro dzin ne ogro dy dział ko we bę dą otrzy my wa ły mie -

sięcz nik „dział ko wiec” we dług na stę pu ją cych za sad
uwzględ nia ją cych licz bę dzia łek w ogro dach:

1) do 100 dzia łek 1 eg zem plarz,
2) od 100 do 200 dzia łek 2 eg zem pla rze,
3) od 200 do 500 dzia łek 3 eg zem pla rze,
4) od 500 do 1000 dzia łek 4 eg zem pla rze,
5) po wy żej 1000 dzia łek 5 eg zem pla rzy.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i ma za sto -

so wa nie do mie sięcz ni ka „dział ko wiec” da to wa ne go na
2015 r.

War sza wa, dnia 30 grud nia 2014 r.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 140 ust. 2 pkt 5 i 6 sta -
tu tu PZD oraz uchwa ły nr 12/XXIII/2014  Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 11 grud nia 2014 r., w spra wie Fun du -
szu Sa mo po mo co we go PZD i za sad je go funk cjo no wa -
nia, po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić za sa dy udzie la nia i zwro tu po ży czek we -

wnątrz or ga ni za cyj nych z Fun du szu Sa mo po mo co we go
PZD, zwa ne go da lej „Fun du szem”.

§ 2
Po życz ki z Fun du szu udzie la ne są ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z prze zna cze niem na:
1) bu do wę i mo der ni za cję in fra struk tu ry w ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych,
2) wy ko ny wa nie re mon tów in fra struk tu ry ogro do -

wej,
3) usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du po -

wsta łych w wy ni ku nie prze wi dzia nych zda rzeń
lo so wych, a prze kra cza ją cych moż li wo ści fi nan -
so we, ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

§ 3
1. Przy zna wa ne po życz ki prze ka zy wa ne bę dą wy łącz -

nie na ra chu nek ban ko wy ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go.

2. Spła ta udzie lo nej po życz ki na stę pu je na ra chu nek
Fun du szu.

3. Spła ta po życz ki na stę pu je w ra tach pół rocz nych pła -
co nych w ter mi nie do 30 czerw ca i 30 li sto pa da każ -
de go ro ku.

4. Po życz ki, ani opro cen to wa nie nie pod le ga ją umo -
rze niu.

§ 4
1. Uchwa łę wraz z uza sad nie niem, upo waż nia ją cą za -

rząd ROD do za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu po -
dej mu je wal ne ze bra nie człon ków /kon fe ren cja
de le ga tów/ ROD, któ rej wzór sta no wi za łącz nik nr
1 do ni niej szej uchwa ły.

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1, win na okre ślić
kwo tę po życz ki, źró dła jej spła ty, a tak że pro po zy -
cję okre su cza su, na ja ki ma być za cią gnię ta.

§ 5
1. Wnio sek o przy zna nie po życz ki z Fun du szu za rząd

ro dzin ne go ogro du dział ko we go skła da do Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD za po śred nic twem wła -
ści we go okrę go we go za rzą du PZD na dru ku we dług
wzo ru sta no wią ce go za łącz nik nr 2 do ni niej szej
uchwa ły.

2. Wnio sek wy ma ga za opi nio wa nia przez pre zy dium
wła ści we go okrę go we go za rzą du PZD.

3. Do wnio sku na le ży za łą czyć uchwa łę wal ne go ze -
bra nia człon ków /kon fe ren cji de le ga tów/ ROD upo -
waż nia ją cą za rząd ROD do wy stą pie nia do
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z wnio skiem o
przy zna nie po życz ki z Fun du szu.

4. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa tru je wnio ski
pra wi dło wo spo rzą dzo ne i za opi nio wa ne.

§ 6
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po dej mu je de cy zję

o udzie le niu po życz ki w for mie uchwa ły.
2. Uchwa ła okre śla cel (ro dzaj za da nia in we sty cyj ne -

go lub re mon to we go) na ja ki po życz ka zo sta ła
udzie lo na, wy so kość udzie lo nej po życz ki, ilość rat
i ich wy so kość.

3. Ko pie Uchwa ły otrzy mu ją:
1) wnio sko daw ca - za rząd ROD,
2) wła ści wy te ry to rial nie okrę go wy za rząd PZD,
3) wy dział fi nan so wo -Księ go wy KR PZD.

§ 7
Do obo wiąz ków pre zy diów okrę go wych za rzą dów

PZD na le ży
1) do ko na nie ana li zy wnio sku za rzą du ROD 

o udzie le nie po życz ki,
2) zba da nie re al no ści spła ty po życz ki na wa run kach

okre ślo nych przez wal ne ze bra nie człon -
ków/kon fe ren cję de le ga tów/ROD,

3) za opi nio wa nie wnio sku za rzą du ROD o udzie le -
nie po życz ki z Fun du szu,

4) prze sła nie wnio sku wraz z do ku men ta cją do Kra -
jo wej Ra dy PZD,

5) nad zo ro wa nie wy dat ko wa nia środ ków na cel, na
któ ry po życz ka zo sta ła udzie lo na,

6) nad zo ro wa nie ter mi no wo ści spła ty po życz ki
przez za rząd ROD.

UCHWAŁA Nr 259/2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 30 grud nia 2014 r.
w spra wie za sad udzie la nia i zwro tu po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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§ 8
1. W przy pad ku uchy bie nia ter mi no wi spła ty po życz -

ki na li cza ne są od set ki usta wo we od su my po zo sta -
ją cej do spła ty. 

2. W sy tu acji, o któ rej mo wa w ust. 1, Kra jo wa Ra da
PZD wy sy ła do za rzą du ROD we zwa nie do za pła ty
wraz z na li czo ny mi od set ka mi usta wo wy mi. 

3. W przy pad ku za le ga nia przez Za rząd ROD ze spła -
tą co naj mniej trzech ko lej nych rat oraz bra ku zło że -
nia wy ja śnień wska zu ją cych przy czy ny za le ga nia ze
spła tą po życz ki, Okrę go wy Za rząd PZD mo że do -
ko nać blo ka dy ra chun ku ban ko we go ROD.

4. W przy pad ku:
1) łą cze nia ROD – spła ta za cią gnię tej po życz ki

przez je den z łą czo nych ogro dów jest wa run kiem
prze pro wa dze nia pro ce su łą cze nio we go,

2) po dzia łu ROD, któ ry za cią gnął po życz kę z Fun -
du szu - po dział ROD bę dzie moż li wy wy łącz nie
po spła cie po życz ki lub usta le niu spo so bu jej
spła ty w uchwa le wal ne go ze bra nia lub uchwa le
pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD o po dzia le,

3) li kwi da cji ROD - spła ta po życz ki na stę pu je ze
środ ków uzy ska nych przez okrę go wy za rząd
PZD z ty tu łu od szko do wań za ma ją tek Związ ku
w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym pod le ga ją -
cym li kwi da cji,

4) wy od ręb nie nia się ROD na pod sta wie art. 69 ust.
1 lub 74 ust. 2 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.
o ROD – sto sow nie do art. 73 ust. 4 usta wy z

dnia 13 grud nia 2013 r. o ROD, do spła ty po -
życz ki za cią gnię tej przed dniem pod ję cia uchwa -
ły o wy od ręb nie niu się ROD, zo bo wią za ne jest
sto wa rzy sze nie ogro do we.

§ 9
Po rę czy cie lem udzie la nej po życz ki z Fun du szu jest

pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD, na te re nie któ re go
po ło żo ny jest ro dzin ny ogród dział ko wy ko rzy sta ją cy 
z Fun du szu.

§ 10
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du:

a) spra wu je nad zór nad wy dat ko wa niem po życz ki
zgod nie z jej prze zna cze niem,

b) ma obo wią zek wy eg ze kwo wa nia od za rzą du
ROD spła ty po życz ki, a w sy tu acjach nie zbęd -
nych sko rzy sta nia z upraw nień wy ni ka ją cych ze
sta tu tu PZD i oświad cze nia pod pi sa ne go przez
za rząd ROD.

§ 11
Tra ci moc uchwa ła nr 80/2003 Pre zy dium Kra jo wej

Ra dy PZD z dnia 2 lip ca 2003 r., w spra wie za sad funk -
cjo no wa nia Fun du szu Sa mo po mo co we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

§ 12
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2015 ro ku.

War sza wa, dnia 30 grud nia 2014 r. 

Za łącz nik nr 1........................................
(pie częć ROD)

SKARBNIK
/-/ Ma rian PASIŃSKI

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR... / 20...

Wal ne go Ze bra nia Człon ków (Kon fe ren cji De le ga tów)* 

ROD im................................................ w ................................................... w dniu .............. 20... r.

w spra wie za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go

W związ ku z uchwa łą nr ... /20... Wal ne go Ze bra nia
Człon ków (Kon fe ren cji De le ga tów) ROD im. .............
............................ w .......................................................

z dnia ….......... 20…... ro ku w spra wie re ali za cji za da nia
in we sty cyj ne go (re mon to we go) pn. …...................
…………………………  po sta na wia się co na stę pu je:
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1. Upo waż nia się Za rząd ROD im. ............................
w ..................... do wy stą pie nia z wnio skiem o udzie le -
nie po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go na po wyż -

szą in we sty cję w wy so ko ści …..... zł. Pro po no wa ny
okres spła ty okre śla się na ........ lat od dnia wy pła ce nia
kwo ty po życz ki. 

UZA SAD NIE NIE:

2. Wal ne Ze bra nie Człon ków (Kon fe ren cja De le ga -
tów) ROD im. ............................ w .....................  uchwa -
la opła tę na spła tę po życz ki w wy so ko ści  ....  zł/rocz nie
od dział kow ca, płat ną przez okres spła ty po życz ki. Po -
wyż sza opła ta sta no wi par ty cy pa cję fi nan so wą dział -
kow ców w kosz tach in we sty cji. Mał żon ko wie ma ją cy
ty tuł praw ny do tej sa mej dział ki wpła ca ją jed ną opła tę
na spła tę po życz ki,

3. Zo bo wią zu je się Za rząd ROD im. ............................
do spła ty za cią gnię tej po życz ki w ter mi nach i ra tach
usta lo nych w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w
spra wie udzie le nia po życz ki.

4. Upo waż nia się Za rząd ROD im. ............................
do zło że nia oświad cze nia, w któ rym Za rząd ROD ak cep -

tu je moż li wość do ko na nia przez okrę go wy za rząd PZD
blo ka dy ra chun ku ban ko we go ROD, w przy pad ku za le -
ga nia ze spła tą co naj mniej trzech ko lej nych rat po życz -
ki oraz bra ku zło że nia wy ja śnień wska zu ją cych
przy czy ny za le ga nia ze spła tą ww. po życz ki..

5. W przy pad ku pod ję cia uchwa ły o wy od ręb nie niu
się ROD, sto sow nie do art. 69 ust. 1 lub art. 73 ust. 4
usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ROD, zo bo wią zu je
się sto wa rzy sze nie ogro do we do spła ty po życz ki za cią -
gnię tej przed dniem pod ję cia uchwa ły o wy od ręb nie niu
się ROD.

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

………………., dnia.............. 20... r.

*Zgod nie z § 64 sta tu tu PZD uchwa lę mo że pod jąć wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów) spra woz daw cze lub spra woz daw czo -wy bor cze

oraz zgod nie z § 68 sta tu tu PZD nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów), o ile zo sta ło zwo ła ne do roz pa trze nia tej spra wy.

PRZEWODNICZĄCY 

WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW)

...................................................................

podpis

.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

UCHWAŁ I WNIOSKÓW

..................................................................

podpis

Za łącz nik nr2

........................................
(pie częć ROD)

WNIOSEK

o przy zna nie po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. ................................... w ....................................... dzia ła jąc na

pod sta wie uchwa ły nr ......... wal ne go ze bra nia człon ków ROD z dnia ................................. zwra ca się do Pre -

zy dium Kra jo wej Ra dy PZD o udzie le nie po życz ki w kwo cie ............................. zł, słow -

nie:..................................................................................................zło tych na re ali za cję za da nia

in we sty cyj ne go/re mon to we go*:....................................................................................
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I. DA NE DO TY CZĄ CE ROD:
1. Ad res..............................................................................................................................................................

2. Nr Re je stru ROD Kra jo wej Ra dy PZD………………………………………….……….............................

3. REGON..........................................................................................................................................................

4. NIP ................................................................................................................................................................

5. Na zwa ban ku / nr r -ku ROD .........................................................................................................................

6. Po wierzch nia …....................... ha, w tym licz ba dzia łek ro dzin nych ............................ szt.,

7. Stan praw ny grun tu - użyt ko wa nie/ użyt ko wa nie wie czy ste, *

8. Stan za go spo da ro wa nia POD w urzą dze nia in fra struk tu ry ogro do wej:

1) ogro dze nie ze wnętrz ne: jest/nie ma*

2) dro gi we wnętrz ne, ale je stan do bry / stan zły*

3) sieć ener ge tycz na /jest/nie ma*

4) sieć wo do cią go wa jest/nie ma*

5) po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne, so cjal ne i go spo dar cze są/ nie ma*

6) par kin gi i miej sca po sto jo we są/ nie ma*

7) sa ni ta ria ty są/nie ma*

II. DA NE DO TY CZĄ CE IN WE STY CJI LUB RE MON TU
1. Opis ro bót (za kres rze czo wy i ilo ścio wy za da nia)** ...................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………................................................................................

2. Sys tem wy ko naw stwa: zle co ny, go spo dar czy, mie sza ny*

3. Uchwa ła wal ne go ze bra nia z dnia ..................................... w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub

re mon to we go

4. Pla no wa ny koszt wy ko na nia za da nia ..................................................................................... zł do ko na ny

w opar ciu o............................................................................................................................................................

5. Pla no wa ny ter min roz po czę cia ..................................... za koń cze nia ..........................................................

III. ŹRÓ DŁA FI NAN SO WA NIA ZA DA NIA:
1. Środ ki wła sne ROD prze zna czo ne na re ali za cję za da nia ......................................................................... zł.

2. Par ty cy pa cja fi nan so wa dział kow ców w kosz tach za da nia wy no si ....................................................... zł.

Wy so kość par ty cy pa cji usta lo na zo sta ła w na stę pu ją cy spo sób :

kwo ta ......... zł (uchwa lo na przez wal ne ze bra nie) x ........ (licz ba dział kow ców w da nym ROD), x ...... (ilość

lat w ja kich zbie ra na bę dzie opła ta).

3. Do ta cje or ga nów wyż szych PZD …………………………………………………..…........................... zł

4. In ne (wy mie nić ja kie)....................................................................................................................................

……………………………………........... ……………………………………..... ………………………………

/SEKRETARZ ZARZĄDU ROD/ /SKARBNIK ZARZĄDU ROD/ /PREZES ROD/

……………….., da ta……………..
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zo bo wią zu je się do spła ty peł nej kwo ty po życz ki z za -
cho wa niem ter mi nów i wy so ko ści rat okre ślo nych w
uchwa le Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD. W przy pad -
kach nie do trzy ma nia w/w zo bo wią za nia, na mo cy
uchwa ły wal ne go za bra nia /kon fe ren cji de le ga tów/ Za -
rzad ROD oświad cza, że w przy pad ku za le ga nia ze spła -

Oświad cze nie Za rzą du ROD:

Za rząd ROD im..................................... w .................................................................................

tą co naj mniej trzech ko lej nych rat oraz bra ku zło że nia
wy ja śnień wska zu ją cych przy czy ny za le ga nia ze spła tą
po życz ki, Okrę go wy Za rząd PZD mo że do ko nać blo ka -
dy ra chun ku ban ko we go ROD im. ...................................
............................................................................................

……………………………………........... ……………………………………..... ………………………………

/SEKRETARZ ZARZĄDU ROD/ /SKARBNIK ZARZĄDU ROD/ /PREZES ROD/

……………….., da ta……………..

1. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD po zy tyw nie / ne ga tyw nie* opi niu je wnio sek o udzie le nie po życz ki w

kwo cie ……............... zł, słow nie .......................................................................................................  zł na re ali za cję za -

da nia.

Uza sad nie nie***

…………………………………………………………………………………………………...................................

…………………………………………………………………………………………………..................................

…………………………………………………………………………………………………....................................

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD uchwa łą z dnia ........................... włą czy ło za da nie do pla nu na rok ................ 

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du po twier dza da ne za war te we wnio sku Za rzą du  ROD im. ......................................

.......................................................................................................................................................................................

……………….., da ta……………..

IV. OPINIA PREZYDIUM OZ ................................... PZD w  ……………………………....................

w spra wie wnio sku Za rzą du ROD im. ............................................ w........................... o udzie le nie przez

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po życz ki w kwo cie ..................................................................................

.................................. zł na re ali za cję za da nia ............................................................................................

……………………………………........... ……………………………………..... ………………………………

/SEKRETARZ ZARZĄDU ROD/ /WICEPREZES ZARZĄDU ROD/ /PREZES ROD/
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Zgod nie z § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 uchwa ły nr
12/XXIII/2014 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców z dnia 11 grud nia 2014 ro ku w spra wie
Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD i za sad je go funk cjo -
no wa nia, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na
pod sta wie § 140 ust. 2 pkt 5 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Usta lić na rok 2015 opro cen to wa nie udzie la nych ro -

dzin nym ogro dom dział ko wym po ży czek we -
wnątrz or ga ni za cyj nych z Fun du szu Sa mo po mo-
co we go PZD na in we sty cje i re mon ty w wy so ko ści

2% w ska li rocz nej.
2. Dla za pew nie nia płyn no ści funk cjo no wa nia Fun du -

szu Sa mo po mo co we go re zer wa środ ków na rok
2015 wy no si nie mniej niż 200.000 zło tych (słow -
nie: dwie ście ty się cy zł).

3. Za mie ścić w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD ko mu -
ni kat o wy so ko ści opro cen to wa nia po ży czek udzie -
la nych ROD z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2015 ro -

ku.

V STANOWISKO PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

1. Wnio sek wpły nął do Kra jo wej Ra dy PZD w dniu ..................................................................................................

2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy na po sie dze niu w dniu ........................................ po sta no wi ło

W tej spra wie Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD pod ję to uchwa łę Nr………………..………

War sza wa, dnia………………………

*nie po trzeb ne skre ślić

**przy kła do wy opis ro bót za da nia pn. re mont ogro dze nia.

Za da nie obej mu je re mont ogro dze nia na dłu go ści 3000 m. W ra mach re mon tu ko niecz na jest cał ko wi ta wy mia na 24 szt słup ków o wy so ko -

ści 2,5m i śred ni cy 0,07 m Re ge ne ra cji pod da ne bę dą 84 słup ki me ta lo we w po zo sta łej czę ści ogro dze nia. Nie za leż nie od do ko ny wa nych kon -

ser wa cji ko niecz na jest wy mia na 240 mb. siat ki o wys. 2m. w naj star szej czę ści ogro du. Do dat ko wo na ca łej dłu go ści ogro dze nie za bez pie czo ne

zo sta nie środ kiem an ty ko ro zyj nym.

***uza sad nie nie win no za wie rać po twier dze nie ko niecz no ści re ali za cji in we sty cji bio rąc pod uwa gę stan za go spo da ro wa nia i po trze by ogro -

du oraz re al ne moż li wo ści spła ty po życz ki.

UCHWAŁA Nr 260/2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 30 grud nia 2014 r.
w spra wie re zer wy oraz wy so ko ści opro cen to wa nia w ro ku 2015 po ży czek udzie la nych z Fun du szu

Sa mo po mo co we go PZD na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

War sza wa, dnia 30 grud nia 2014 r. 

SKARBNIK
/-/ Ma rian PASIŃSKI

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 140 ust. 2 pkt 5 i 6 sta -
tu tu PZD oraz uchwa ły nr 13/XXIII/2014 Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 11 grud nia 2014 r., w spra wie za sad funk cjo -
no wa nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun du szu
prze zna czo ne go na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych
w ROD po sta na wia wpro wa dzić na stę pu ją ce za sa dy:

§ 1
Przy zna wa nie do ta cji
1. Dys po nen tem środ ków fi nan so wych zgro ma dzo -

nych na Fun du szu prze zna czo nym na usu wa nie
skut ków klęsk ży wio ło wych jest Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD.

2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD udzie la po mo cy
ROD na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych w
for mie do ta cji na pod sta wie wnio sku za rzą du ROD
skła da ne go za po śred nic twem wła ści we go okrę go -
we go za rzą du PZD.

3. Wzór wnio sku za rzą du ROD o do ta cję sta no wi za -
łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły.

4. Do wnio sku o udzie le nie do ta cji na le ży do łą czyć
pro to kół Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD z
oce ny skut ków klę ski ży wio ło wej.

5. Do udzie le nia do ta cji dla za dań in we sty cyj no -re mon -
to wych ob ję tych ni niej szą uchwa łą, nie jest bez -
względ nie wy ma ga na uchwa ła wal ne go ze bra nia
człon ków/ kon fe ren cji de le ga tów ROD/ w spra wie re -
ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go.

6. Do udzie la nia do ta cji ROD na re ali za cję za dań w
za kre sie usu wa nia skut ków klęsk ży wio ło wych nie
ma za sto so wa nia cza so wa ka ren cja. Za rząd ROD
mo że ubie gać się o do ta cje na in we sty cje w ce lu
usu wa nia skut ków klę ski ży wio ło wej od jed nej jed -
nost ki nad rzęd nej PZD (Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
al bo Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du).

7. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa try wać bę dzie
wy łącz nie wnio ski za rzą dów ROD, któ re zo sta ły
po zy tyw nie za opi nio wa ne przez Pre zy dium okrę go -
we go za rzą du PZD w for mie uchwa ły.

8. Przy zna nie do ta cji na rzecz ROD na stę pu je na pod -
sta wie uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po -
przez wpła tę środ ków wy łącz nie na wska za ne we
wnio sku kon to ban ko we ROD. 

9. Uchwa ła okre śla kwo tę i naj waż niej sze za da nia oraz
wska zu je ter min roz li cze nia do ta cji.

10.Po pod ję ciu de cy zji przez Pre zy dium KR PZD, ko -

pie uchwa ły w tej spra wie otrzy mu je wy dział fi nan -
so wy KR PZD oraz w for mie pi sem nej za wia da mia -
ny jest wnio sko daw ca i wła ści wy okrę go wy za rząd
PZD.

11.Uchwa ły o przy zna niu do ta cji dla ROD na usu wa -
nie skut ków klęsk ży wio ło wych w peł nej tre ści pu -
bli ko wa ne są w Biu le ty nie In for ma cyj nym Kra jo wej
Ra dy PZD.

12.Kosz ty ob słu gi biu ro wej w za kre sie roz pa try wa nia
wnio sków i roz li cza nia do ta cji oraz ob słu gi ad mi ni -
stra cyj nej Fun du szu prze zna czo ne go na usu wa nie
skut ków klęsk ży wio ło wych po kry wa ne są ze środ -
ków bu dże to wych Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 2
Wy ko rzy sta nie do ta cji
1. W związ ku z tym, że środ ki fi nan so we bę dą ce w

dys po zy cji Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD prze zna -
czo ne są na po kry cie kosz tów zwią za nych z usu wa -
niem skut ków klęsk ży wio ło wych, za rzą dy ROD
win ny szu kać do dat ko wych źró deł fi nan so wa nia.
Za da nia re mon to wo – in we sty cyj ne w ROD pro wa -
dzo ne w związ ku z usu wa niem skut ków klęsk ży -
wio ło wych win ny być fi nan so wa ne w szcze -
gól no ści:
a. z do ta cji z jed nost ki nad rzęd nej PZD,
b. ze środ ków wła snych ROD,
c. ze środ ków fi nan so wych dział kow ców,
d. z in nych źró deł.
2. Za prio ry te to we za da nia uzna je się :
a. oczysz cze nie te re nu,
b. od bu do wę dróg
c. od bu do wę ogro dzeń,
d. od bu do wę in sta la cji wo do cią go wych,
e. od bu do wę in sta la cji elek tro ener ge tycz nych,
f. bu do wa i re mon ty bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych,

go spo dar czych, świe tlic, Do mów Dział kow ca,
g. in nych ele men tów in fra struk tu ry ogro du.

3. Wy so kość do ta cji jest uza leż nio na od środ ków, ja ki -
mi dys po nu je Pre zy dium KR PZD oraz wie lo ści 
i war to ści za dań.

4. Do ta cje mo gą być wy ko rzy sta ne wy łącz nie na usu -
wa nie skut ków klę ski ży wio ło wej w in fra struk tu rze
ROD.

5. Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go zo bo wią za ny
jest do wy ko rzy sta nia do ta cji zgod nie z ce lem okre ślo -
nym w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej PZD, a na stęp nie
roz li cze nia przy zna nych środ ków fi nan so wych.

UCHWAŁA Nr 261/2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 30 grud nia 2014 r.
w spra wie za sad udzie la nia do ta cji z Fun du szu prze zna czo ne go na usu wa nie skut ków klęsk 

ży wio ło wych w ROD, nad zo ru ich wy dat ko wa nia oraz roz li cza nia
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6. Do ta cje nie pod le ga ją zwro to wi, chy ba, że ro dzin ny
ogród dział ko wy:
a. nie wy ko rzy stał do ta cji:
b. wy ko rzy stał do ta cję nie zgod nie z jej prze zna cze -

niem;
c. nie roz li czył do ta cji;
d. w cią gu 5 lat od otrzy ma nia do ta cji wy łą czył się

ze struk tur PZD na pod sta wie usta wy z dnia 13
grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ter min 5 lat li czo ny jest od dnia prze ka za -
nia do ta cji na ra chu nek ban ko wy ROD do dnia
pod ję cia uchwa ły o wy od ręb nie niu się ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go z PZD i po wo ła niu no -
we go sto wa rzy sze nia ogro do we go.

§ 3
Nad zór nad re ali za cją za dań i wy dat ko wa niem do ta cji.
1. Re ali za cja za dań w za kre sie usu wa nia skut ków

klęsk ży wio ło wych na stę pu je z za cho wa niem po -
wszech nie obo wią zu ją ce go pra wa oraz pra wa we -
wnątrz związ ko we go.

2. Nad zór nad re ali za cją za dań w za kre sie usu wa nia
skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD i wy dat ko wa -
nia na ten cel środ ków spra wu je Pre zy dium Okrę -
go we go Za rzą du PZD.

§ 4
Roz li cza nie do ta cji
1. Roz li cza nie do ta cji na stę pu je przez za rząd ro dzin -

ne go ogro du dział ko we go za po śred nic twem wła -
ści we go okrę go we go za rzą du PZD na dru ku
sta no wią cym za łącz nik nr 2 do ni niej szej uchwa ły.

2. Pod sta wą do roz li cze nia do ta cji jest pro to kół wy ko -
na nia za dań oraz kse ro ko pie ra chun ków i fak tur po -
świad czo nych za zgod ność z ory gi na łem, wła ści wie
opi sa ne pod wzglę dem me ry to rycz nym i ra chun ko -
wym i pod pi sa ne przez oso by upo waż nio ne:

• w ROD -  pre ze sa, skarb ni ka, księ go we go ROD,
• w OZ - pre ze sa, skarb ni ka, głów ne go księ go we -

go, in spek tor ds. in we sty cji.
3. Roz li cze nie do ta cji na stę pu je do wy so ko ści udzie lo -

nej do ta cji. W roz li cze niu na le ży wska zać war tość
wy ko na nych za dań.

4. Roz li cze nie do ta cji na stę pu je w ter mi nie 12 mie się -
cy od da ty pod ję cia przez Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD uchwa ły o jej przy zna niu. 

5. W uza sad nio nych przy pad kach Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD, na wnio sek Pre zy dium OZ, mo że
prze dłu żyć ter min roz li cze nia do ta cji.

§ 5
Tra cą moc na stę pu ją ce uchwa ły:

1) uchwa ła nr 100/2010 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 26 ma -
ja 2010 r. w spra wie szcze gól nych kry te riów
udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych
do tknię tych po wo dzią w 2010 ro ku, 

2) uchwa ła nr 134/2010 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 15 lip -
ca 2010 r., w spra wie dys po no wa nia, wy ko rzy -
sta nia, nad zo ru  i roz li cza nia środ ków fi nan -
so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom
dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu -
wa nia skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź 
w 2010 r. 

3) uchwa ła nr 26/2011 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 23 lu -
te go 2011 r. w spra wie roz sze rze nia za kre su obo -
wią zy wa nia prze pi sów PZD do ty czą cych
po wo dzi w 2010 ro ku.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie w dniem 1 stycz nia 2015 r.

War sza wa, dnia 30 grud nia 2014 r.

SKARBNIK  
/-/ Ma rian PASIŃSKI

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. ...........................................................................................
w .............................................................. pro si Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD o udzie le nie do ta cji 

w kwo cie............................................zł (słow nie zło tych: ...........................................................) na usu nię -
cie na stę pu ją cych znisz czeń w in fra struk tu rze ROD po wsta łych na sku tek klę ski ży wio łowej: ...............
...............................................................................................................................................................................

Da ne do ty czą ce ROD:
1) Ad res ......................................................................................................................................................
2) Nr re je stru ROD w Kra jo wej Ra dzie PZD …………………………………............................................
3) REGON       ............................................................................................................................................
4) NIP .........................................................................................................................................................
5) na zwa ban ku i nu mer ra chun ku  ROD…………………………………………....................................
6) Po wierzch nia ROD ................. ha, licz ba dzia łek ...........

Da ne do ty czą ce za dań, ma ją cych na ce lu usu nię cie skut ków klę ski ży wio ło wej:
1) Krót ka cha rak te ry sty ka za dań .....................................................
.........................................................……………………………………….………
2) Sys tem wy ko naw stwa: go spo dar czy, zle co ny, mie sza ny*
3) Pla no wa ny koszt za dań…………………. zł usta lo ny w opar ciu o ...............................................
…………………………………………………………………………………….......................................
4) Pla no wa ny ter min roz po czę cia:……………………….za koń cze nia………….….................................

Źró dła fi nan so wa nia za da nia:
1) Środ ki ROD, któ re moż na prze zna czyć na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ROD spo wo do wa -

nych klę ską ży wio ło wą………………………………………….
……………………………………………………………………………………….................................
2) in ne (wy mie nić ja kie) ………………………………………….…………………...............................
…………………………………………………………………………….………....................................

Za łącz nik nr 1 do uchwa ły nr 261/2014 

Pre zy dium KR PZD 

z dnia 30 grud nia 2014 ro ku 

..........................
Pie częć ROD

……….............. da ta………………

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Kra jo wa Ra da
za po śred nic twem Okrę go we go Za rzą du

……………….., da ta……………..

……………………………………........... ……………………………………..... ……………………………….........

/WICEPREZES ZARZĄDU ROD/ /SKARBNIK ZARZĄDU ROD/ /PREZES ZARZĄDU ROD/

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI
na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ROD,

po wsta łych na sku tek klę ski ży wio ło wej
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Okrę go wy Za rząd ………………………………w……………………………………………….

po twier dza roz li cze nie do ta cji przy zna nej przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, uchwa łą

nr…………………………… z dnia ………………………………… dla ROD ...................................................

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

Zre ali zo wa ny za kres rze czo wy obej mu je………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………………………………........................

……………………………………………………………………………………………………........................

War tość za da nia we dług wnio sku przy ubie ga niu się o do ta cję ………………..zł

War tość za da nia we dług fak tycz nych kosz tów re ali za cji ………………………zł

Za da nie ob ję te wnio skiem na dzień roz li cze nia do ta cji zre ali zo wa no w za kre sie:  peł nym/czę ścio wym * 

Kwo ta do ta cji …………………………...............................................................zł 

Wy ma ga ny ter min roz li cze nia do ta cji …………........................ roz li czo na w ter mi nie tak/nie*

Okrę go wy Za rząd PZD stwier dza, że za da nie ob ję te wnio skiem zo sta ło wy ko na ne w peł nym/czę ścio -

wym* za kre sie, a ma te ria ły uży te do re ali za cji za da nia zo sta ły wbu do wa ne, co po twier dza ją do ku men ty

roz li cze nia eta pu/za da nia* (do ku men ty, fak tu ry, ra chun ki, pro to ko ły od bio ru, do wo dy OT) w za łą cze niu

pro to ko ły od bio ru i fak tu ry.

Biu ro OZ PZD prze kła da roz li cze nie do ta cji do wy so ko ści otrzy ma nych środ ków w kwo cie ................

.................................... ……………………………… …………………………….zł

Za łącz nik nr 2 do uchwa ły nr 261/2014 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 30 grud nia 2014 r.

POTWIERDZENIE ROZLICZENIA DOTACJI
PRZYZNANEJ PRZEZ PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH W ROD

Ze sta wie nie do ku men tów po twier dza ją cych roz li cze nie do ta cji: 

……………………………………........... ……………………………………..... ……………………………….........                     

Główny księgowy OZ PZD Skarbnik OZ PZD Prezes OZ PZD

Przedstawione rozliczenie jest prawidłowe pod względem finansowym i merytorycznym.

……………………………………...........

/Inspektor ds. Inwestycji w OZ PZD/

Data………………………………………..

*Niepotrzebne skreślić

LP Rodzaj Data dokumentu Nazwa wystawcy Nr dowodu Kwota  w zł
i nr dokumentu ksi´gowego
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§ 1
1. Do ta cję z kra jo we go Fun du szu Roz wo ju ROD

udzie la Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, a z okrę -
go we go Fun du szu Roz wo ju ROD - Pre zy dium okrę -
go we go za rzą du PZD. 

2. Do ta cja udzie la na jest dla ROD na re ali za cję kon -
kret ne go za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go
(zwa ne go da lej „za da niem”). 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta -
wie Sta tu tu PZD, z uwzględ nie niem uchwa ły nr
3/XXIV/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 15 stycz nia
2015 r. w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Roz -

wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w PZD po sta -
na wia wpro wa dzić za sa dy i kry te ria udzie la nia i roz li -
cza nia do ta cji z Fun du szu Roz wo ju ROD:

UCHWAŁA Nr  22/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 stycz nia 2015 r. 
w spra wie za sad i kry te riów udzie la nia i roz li cza nia do ta cji dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych z

kra jo we go i okrę go we go Fun du szu Roz wo ju ROD

Roz dział I

Po sta no wie nia ogól ne

3. Ro dzin ny ogród dział ko wy, któ ry otrzy ma do ta cję z
Fun du szu Roz wo ju ROD zo bo wią za ny jest do jej
wy ko rzy sta nia, zgod nie z ce lem na ja ki zo sta ła
udzie lo na, a na stęp nie roz li cze nia. 

4. Nad zór nad re ali za cją za da nia, na któ re udzie lo na
zo sta ła do ta cja, nad jej wy ko rzy sta niem i roz li cze -
niem spra wu je pre zy dium okrę go we go za rzą du.

Roz dział II

Zasady i kryteria udzielania i rozliczania dotacji dla ROD 
z krajowego Funduszu Rozwoju ROD

§ 2
Do ta cja ze środ ków kra jo we go Fun du szu Roz wo ju

ROD mo że być udzie lo na, je śli do re ali za cji za da nia za -
rząd ROD we wnio sku na wal ne ze bra nie człon ków PZD
w spra wie re ali za cji za da nia uj mie na stę pu ją ce źró dła fi -
nan so wa nia:

1) środ ki wła sne ROD,
2) par ty cy pa cja dział kow ców w fi nan so wa niu za da -

nia, w tym pra ce dział kow ców na rzecz za da nia.
§ 3

Do ta cje przy zna wa ne mo gą być w szcze gól no ści na:
1) uzu peł nie nie bra ku ją cych środ ków przy za da -

niach o krót kim cy klu re ali za cji,
2) do fi nan so wa nie koń co we go eta pu ro bót z prze -

zna cze niem na ma te ria ły, pra ce spe cja li stycz ne i
sprzęt.

§ 4
Prio ry te tem w udzie la niu do ta cji ob ję te są ROD:

1) no wo za kła da ne,
2) za li czo ne do ogro dów o stan dar dzie po ni żej pod -

sta wo we go i pod sta wo wym,
3) re ali zu ją ce obiek ty, któ re słu żyć bę dą rów nież in -

nym ogro dom z da nej miej sco wo ści, jak np. uję -
cia wo dy, tra fo sta cje, od wod nie nie itp.,

4) udo stęp nia ją ce obiek ty na rzecz dzia łal no ści
szko le nio wej i sta tu to wej in nych ROD (np. świe -
tli ce, tra fo sta cje, itp.)

5) re ali zu ją ce za da nia w sys te mie go spo dar czym. 

§ 5
1. Kra jo wa Ra da PZD udzie la do ta cji dla ROD na re -

ali za cję za da nia na pod sta wie pra wi dło wo spo rzą -
dzo ne go wnio sku za rzą du ROD, prze sła ne go do KR
PZD za po śred nic twem OZ PZD, po zy tyw nie za opi -
nio wa ne go przez Pre zy dium OZ PZD. Wzór dru ku
wnio sku sta no wi za łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa -
ły. Wzór dru ku opi nii OZ PZD sta no wi za łącz nik nr
2 do ni niej szej uchwa ły.

2. Opi nia win na uwzględ niać speł nie nie przez za rząd
ROD wy ma gań od no śnie re ali za cji ro bót, a wy ni ka -
ją cych z pra wa bu dow la ne go i in nych prze pi sów
pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go w da nej ma te -
rii oraz obo wią zu ją cych w PZD pro ce dur w spra wie
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in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, a w szcze gól no ści try bu wy ła nia nia
wy ko naw cy. 

3. OZ PZD prze sy ła do KR PZD wnio sek o udzie le nie
do ta cji wraz z kse ro ko pią uchwa ły wal ne go ze bra -
nia ROD w spra wie re ali za cji za da nia, opi nię OZ
PZD oraz uchwa łę Pre zy dium OZ PZD.

§ 6
Za rząd ROD mo że ubie gać się o do ta cję na re ali za cję

za da nia, wy ni ka ją ce go z uchwa ły wal ne go ze bra nia, po
włą cze niu go do pla nu in we sty cji i re mon tów okrę go we -
go za rzą du PZD.

§ 7
Do ta cja dla ROD ze środ ków kra jo we go Fun du szu

Roz wo ju ROD mo że być udzie lo na dla ROD raz na trzy
la ta. Po upły wie mi ni mum trzy let nie go okre su od da ty
udzie le nia po przed niej do ta cji, ROD mo że ubie gać się o
ko lej ną do ta cję, o ile po przed nia zo sta ła pra wi dło wo i
ter mi no wo roz li czo na.

§ 8
1. Za rząd ROD mo że ubie gać się o do ta cję na re ali za -

cję da ne go za da nia od jed nej jed nost ki nad rzęd nej
PZD.

2. Do ta cję dla ROD na re ali za cję za da nia w pierw szej
ko lej no ści przy dzie la jed nost ka te re no wa, wy ko rzy -
stu jąc na ten cel środ ki bę dą ce w jej dys po zy cji.

3. Po wy czer pa niu pu li wła snych środ ków, Pre zy dium
OZ PZD kie ru je wnio ski za rzą dów ROD do Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD wraz ze wska za niem sta -
nu środ ków na Fun du szu Roz wo ju OZ PZD, na
ostat ni dzień mie sią ca po prze dza ją ce go dzień skie -
ro wa nia wnio sku.

4. Wy so kość do ta cji udzie lo nej dla ROD, jest uza leż -
nio na od środ ków, ja ki mi dys po nu je KR PZD oraz
wiel ko ści i war to ści za da nia, lecz nie wyż szej niż
30 % war to ści za da nia okre ślo ne go we wnio sku.

5. Do fi nan so wa nie obej mu je koń co wy etap ro bót, co
ozna cza iż za rzą dy ROD, skła da jąc wnio sek o do -
ta cje mu szą wy ka zać war tość już po czy nio nych na -
kła dów lub, przy za da niach o krót kim cy klu

re ali za cji, war tość po sia da ne go za bez pie cze nia fi -
nan so we go na da ne za da nie, przy czym środ ki po -
cho dzą ce z do ta cji mo gą być prze zna czo ne na za kup
ma te ria łów, pra ce spe cja li stycz ne i sprzęt.

6. Przy zna nie do ta cji na rzecz ROD na stę pu je na pod -
sta wie uchwa ły Pre zy dium KR PZD. Prze ka za nie
do ta cji na stę pu je po przez wpła tę środ ków na wska -
za ne we wnio sku kon to ban ko we ROD.

§ 9
1. Roz li cze nia do ta cji do ko nu je za rząd ROD za po -

śred nic twem wła ści we go OZ PZD.
2. Pod sta wą do roz li cze nia do ta cji są kse ro ko pie fak -

tur i ra chun ków po świad czo nych za zgod ność z ory -
gi na łem, wła ści wie opi sa ne pod wzglę dem
me ry to rycz nym i ra chun ko wym i pod pi sa ne przez
oso by upo waż nio ne w ROD: pre ze sa, skarb ni ka,
księ go we go ROD oraz pro to kół od bio ru ro bót.

3. Do ku men ty, o któ rych mo wa w ust. 2, są prze cho -
wy wa ne w OZ PZD.

4. Nad zór nad pra wi dło wo ścią wy dat ko wa nia środ ków
oraz ce lo wo ścią ich wy ko rzy sta nia przez ROD spra -
wu je Pre zy dium wła ści we go OZ PZD.

5. Na pod sta wie przed ło żo ne go przez za rząd ROD roz -
li cze nia, OZ PZD po je go za twier dze niu, przed kła -
da do KR PZD „Po twier dze nie Roz li cze nia Do ta cji
Przy zna nej Przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD”
na dru ku, któ re go wzór sta no wi za łącz nik nr 3 do
ni niej szej uchwa ły.

6. Roz li cze nie do ta cji na stę pu je do wy so ko ści udzie -
lo nej do ta cji. 

7. Do ta cja wy ko rzy sta na nie zgod nie z ce lem przy zna -
nia pod le ga zwro to wi.

8. Roz li cze nie do ta cji na stę pu je do dnia okre ślo ne go
w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD o jej
przy zna niu, nie póź niej niż 12 mie się cy od dnia pod -
ję cia uchwa ły. 

9. W uza sad nio nych przy pad kach Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD, na wnio sek za rzą du ROD, po zy tyw -
nie za opi nio wa ny przez Pre zy dium OZ PZD, mo że
prze dłu żyć ter min roz li cze nia do ta cji.

Roz dział III

Zasady i kryteria udzielania i rozliczania dotacji  dla ROD 
z okr´gowego Funduszu Rozwoju ROD

§ 10
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du obo wią za ne jest przy -

jąć, w dro dze uchwa ły, wła sne za sa dy i kry te ria udzie -

la nia i roz li cza nia do ta cji ro dzin nym ogro dom dział -
ko wym, któ re sta no wić bę dą pod sta wę do roz pa try wa -
nia wnio sków i przy zna wa nia do ta cji dla ROD.
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2. W przy ję tej w uchwa le na le ży uwzględ nić w szcze -
gól no ści:
1) obo wią zek speł nie nia przez ogród wa run ków

umoż li wia ją cych roz po czę cie za da nia, w tym:
usta le nie war to ści za da nia, uzy ska nie uchwa ły
wal ne go ze bra nia i przy ję cia za da nia do pla nu
in we sty cji i re mon tów okrę go we go za rzą du,

2) ro dzaj i wiel kość za da nia, 
3) spo sób wy ko ny wa nia za da nia, przede wszyst kim

z do ta cji win ny ko rzy stać ogro dy re ali zu ją ce
więk szość prac sys te mem go spo dar czym,

4) wiel kość ogro du i moż li wo ści fi nan so we dział -
kow ców, 

5) wiel kość środ ków zgro ma dzo nych przez ROD na
re ali za cję za da nia, par ty cy pa cję fi nan so wą dział -
kow ców i udział w pra cach na rzecz za da nia. 

§ 11
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
2. Tra ci moc:

1) uchwa ła nr 15/2006 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 9.02.2006 r. w spra wie kry te riów
udzie la nia do ta cji i po ży czek na re ali za cję za dań
in we sty cyj nych i re mon to wych, ob ję tych otwar -
tym i dłu go fa lo wym pro gra mem roz wo ju i mo -
der ni za cji ROD

2) uchwa ła nr 46/2012 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 14.03.2012 r. w spra wie za sad udzie -
la nia przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do -
ta cji dla ROD z Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej
Ra dy PZD i ich roz li cza nia.

za łącz ni ki:
nr 1 wnio sek o  przy zna nie do ta cji 
nr 2 opi nia Okrę go we go Za rzą du PZD
nr 3 po twier dze nia roz li cze nia do ta cji

I WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 15 stycznia 2015 r.

Za łącz nik nr 1 do uchwa ły nr 22/2015

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 15 stycz nia 2015 r. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 

za po śred nic twem 
Okrę go we go Za rzą du

............................................
Pie częć ROD

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI 
Z FUNDUSZU ROZWOJU RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI KRAJOWEJ RADY PZD

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. ............................................................................................. 
w ...................................................................................... pro si Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD o udzie le nie

do ta cji w kwo cie .............................................. zł (słow nie zło tych: .............................................................
.................................................................................................................) na re ali za cję za da nia in we sty cyj ne -
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go / re mon to we go* pn. ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................. re ali zo wa ne go na pod sta wie
uchwa ły wal ne go ze bra nia człon ków PZD nr .............. ……............                  z dnia

.........................................,
(w za łą cze niu po świad czo na przez za rząd ROD kse ro ko pia w/w uchwa ły)

I. DA NE DO TY CZĄ CE ROD:
1) Ad res ......................................................................
2) Nr re je stru ROD w PZD ........................................
3) REGON ..............................................................
4) NIP .....................................................................
5) na zwa ban ku i nu mer ra chun ku ban ko we go ROD

………………………………………………………………………………………...............................
6) Po wierzch nia ROD  ........................... ha, licz ba dzia łek ......................................................................
7) Stan praw ny grun tu: użyt ko wa nie zwy kłe/ użyt ko wa nie wie czy ste * 
in ne………………………………………………………………..
8) Stan za go spo da ro wa nia ROD w urzą dze nia in fra struk tu ry ogro do wej:
1) ogro dze nie ze wnętrz ne jest/nie ma*
2) dro gi we wnętrz ne, ale je stan do bry/stan zły*
3) sieć ener ge tycz na jest/nie ma*
4) sieć wo do cią go wa jest/nie ma*
5) po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne, so cjal ne i go spo dar cze są/nie ma*
6) par kin gi i miej sca po sto jo we są/nie ma*
7) sa ni ta ria ty są/nie ma*

II.DA NE DO TY CZĄ CE IN WE STY CJI LUB RE MON TU:
1) Opis za da nia ……………...…………..…………………………………………….................................
……………………………………………..…..………………………………………................................
…………………………………………..…………..………………………………….................................
……………………………………………..………..………………………………….................................
2) Sys tem wy ko naw stwa: zle co ny, go spo dar czy, mie sza ny ……..............................
3) Pla no wa ny koszt wy ko na nia za da nia: ........................................... zł do ko na ny 
w opar ciu o ....................................................................................................................................................
(w za łą cze niu po świad czo na za zgod ność kse ro ko pia wnio sku za rzą du ROD na wal ne ze bra nie ROD 
w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go/re mon to we go)
4) Pla no wa ny ter min: roz po czę cia: ............................ 

za koń cze nia ..................................
5) Wy so kość do tych czas po nie sio nych na kła dów na za da nie wy no si
……………………………………………………………………………………..................................... zł

III. ŹRÓ DŁA FI NAN SO WA NIA ZA DA NIA:
1) Środ ki wła sne ROD ……………………………………………..………………................................ zł
2) Par ty cy pa cja fi nan so wa dział kow ców w kosz tach re ali za cji za da nia przy ję ta w uchwa le człon ków PZD

w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go wy no si ..................................................... zł,
Wy so kość par ty cy pa cji usta lo na zo sta ła w na stę pu ją cy spo sób:
....... zł (kwo ta uchwa lo na przez wal ne ze bra nie) x ........ (licz ba dział kow ców w da nym ogro dzie) 
x …………...(licz ba lat par ty cy pa cji fi nan so wej)
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W ra mach w/w par ty cy pa cji fi nan so wej dział kow ców, zo sta ły przy ję te pra ce dział kow ców na rzecz za da -
nia  o war to ści ……………………………….…….. zł

War tość prac jest wy ni kiem na stę pu ją cych ob li czeń:
…………….(licz ba go dzin przy pa da ją ca na dział kow ca) x ………………...zł (war tość 1 go dzi ny pra cy) x

…………… (licz ba dział kow ców w da nym ogro dzie) x …………...(licz ba lat wy ko ny wa nia pra cy)
3) In ne (wy mie nić ja kie): ……………………………………………………………..
Do ta cja ………………………… (od ko go) …………………..………… zł
Do ta cja ………………………… (od ko go) …………………..………… zł
Po życz ka z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD …………………..………… zł

IV. OŚWIAD CZE NIE ZA RZĄ DU ROD O OD PŁAT NYM UDO STĘP NIA NIU 
MA JĄT KU TRWA ŁE GO PZD LUB BĘ DĄ CE GO W JE GO WŁA DA NIU: 
Za rząd ROD oświad cza, iż nie udo stęp nia od płat nie ma jąt ku trwa łe go PZD lub bę dą ce go w je go wła da niu.

OPINIA

Okrę go we go Za rzą du PZD w …………………............................................
w spra wie wnio sku Za rzą du ROD
im. …………………....................................................................................
w …………………........................................................................................
o udzie le nie przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do ta cji na re ali za cję za da nia pn.: ............................

......…………………............................................…………………...................................................................

W związ ku z uchwa łą Pre zy dium OZ PZD nr ………………….
z dnia …………………………… (w/w  uchwa ła w za łą cze niu)

........................... ...............................
miej sco wość da ta

* nie po trzeb ne skre ślić

……………………………………........... ……………………………………..... ……………………………….........

/Główny księgowy zarządu ROD/ /Skarbnik zarządu ROD/ /Prezes zarządu ROD/

Za łącz nik nr 2 do uchwa ły nr 22/2015

Prezydium Krajowej Rady PZD

z dnia 15 stycznia 2015 r.

............................................
Pie częć ROD

1prace na rzecz zadania nie są obowiązkowe. Mogą zostać uchwalone w celu obniżenia/umorzenia partycypacji finansowej w kosztach

realizacji zadania 
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Okrę go wy Za rząd PZD po zy tyw nie/ne ga tyw nie* opi niu je wnio sek o udzie le nie do ta cji w kwo cie
……………. zł, słow nie ………..………………................................................................................................

sta no wią cej uzu peł nie nie wła snych środ ków rze czo wych i fi nan so wych ROD 
na re ali za cję za da nia. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD włą czy ło go do pla nu in we sty cji i re mon tów,

za twier dzo ne go de cy zją z dnia ………….....................................
Stan środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD w OZ …...…………zł na dzień………………...........................
Okrę go wy Za rząd PZD przed kła da jed no cze śnie do dat ko we in for ma cje nie zbęd ne do roz pa trze nia wnio sku

przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD:

I. DA NE DO TY CZĄ CE OGRO DU:
a) ……………. da ta uchwa ły ze bra nia dział kow ców o po zo sta niu w PZD, pod ję ta na pod sta wie art.70 ust.
1 pkt. 1 usta wy o ROD
b) nr re je stru ................................ are ał …………........ ha, 
c) licz ba dzia łek ……………….. 
d) grun ty są: w użyt ko wa niu/ w użyt ko wa niu  wie czy stym ………………..*
e) w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go dla te re nów ROD prze wi dzia no funk cje
……………………………………………………………………..……………...............................................
f) do grun tu zo sta ły zgło szo ne rosz cze nia ………………………………….………….................................
g) pro cent opła cal no ści opła ty ogro do wej za br. wy no si ………………........................................................
h) na zwa ban ku ……………………………………………..……………….…………...............................
i) nu mer kon ta ban ko we go ROD ………………………………………….………….................................
j) za rząd ROD udo stęp nia od płat nie ma ją tek trwa ły PZD lub bę dą cy w je go wła da niu
tak/nie* ………

II. DA NE DO TY CZĄ CE WNIO SKU:
a) opis ro bót i przed mia ry ro bót: ………………………………………….…………...................................
…………………………………………….…………..………...………………………................................
………….…………..………………………………………….…………..…………….................................
…………………………….…………..…………………………………………...…….................................
b) war tość kosz to ry so wa za da nia ob ję te go wnio skiem (eta pu)
…………………………………………….…………..………...………………………................................
c) wiel kość już po nie sio nych na za da nie na kła dów:
………….…………..………………………………………….…………..…………….................................
d) pla no wa ny ter min: roz po czę cia …………………….
i za koń cze nia ro bót …………………….
e) za da nie re ali zo wa ne bę dzie sys te mem (zle co ny, go spo dar czy, mie sza ny)
………….…………..………………………………………….…………..…………….................................
f) źró dła fi nan so wa nia za da nia:
`– środ ki wła sne ROD w wy so ko ści …………………………………………….. zł
– łącz na wy so kość par ty cy pa cji fi nan so wej dział kow ców, uchwa lo na przez wal ne ze bra nie (we wszyst kich

la tach) w wy so ko ści………………………………… zł,
w tym łącz na war tość prac dział kow ców na rzecz za da nia, uchwa lo na przez wal ne ze bra nie 
(we wszyst kich la tach) w wy so ko ści …………………..……...zł

– do ta cja ………….……….……… (od ko go) - ………………………………..zł
– po życz ka z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD  …………………………….. zł
g) da ta i nu mer uchwa ły wal ne go ze bra nia o za twier dze niu wnio sku za rzą du ROD w spra wie re ali za cji za -

da nia ……………………………………………….………...............................................................................
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Okrę go wy Za rząd ………………………………  w  …………………………………..................................

po twier dza roz li cze nie do ta cji przy zna nej przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, uchwa łą nr .....................

…………………………… z dnia ………………………………… dla ROD ..............................................

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

Na zwa  za da nia (eta pu) ob ję te go wnio skiem …………...…………….……………………...........................

………………………………………………………………………………………………...........................

Zre ali zo wa ny za kres rze czo wy obej mu je ………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………...........................

War tość za da nia we dług wnio sku przy ubie ga niu się o do ta cję ……………….……….. zł

War tość za da nia we dług fak tycz nych kosz tów re ali za cji ………………...…………….. zł

Za da nie ob ję te wnio skiem na dzień roz li cze nia do ta cji zre ali zo wa no w za kre sie:  peł nym/czę ścio wym * 

Kwo ta do ta cji …………………………zł 

Wy ma ga ny ter min roz li cze nia do ta cji ………………….. roz li czo na w ter mi nie tak/nie*

Okrę go wy Za rząd PZD stwier dza, że za da nie ob ję te wnio skiem zo sta ło wy ko na ne w peł nym/czę ścio -

wym* za kre sie, a ma te ria ły uży te do re ali za cji za da nia zo sta ły wbu do wa ne, co po twier dza ją do ku men -

ty roz li cze nia eta pu/za da nia* (do ku men ty, fak tu ry, ra chun ki, pro to ko ły od bio ru, do wo dy OT) bę dą ce

w po sia da niu OZ PZD/ROD.

Biu ro OZ PZD prze kła da roz li cze nie do ta cji do wy so ko ści otrzy ma nych środ ków w kwo cie

…………………………………………………………. zł

Oce na dzia łal no ści Za rzą du ROD, ze szcze gól nym uwzględ nie niem ja ko ści, ter mi no wo ści i pra wi dło wo -
ści pro wa dzo nych do tych czas ro bót re mon to wych i in we sty cyj nych  

..........……………………………………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………….........................

........................... ...............................
miej sco wość da ta

* nie po trzeb ne skre ślić

……………………………………........... ……………………………………..... ……………………………….........

/Główny księgowy zarządu ROD/ /Skarbnik zarządu ROD/ /Prezes zarządu ROD/

Za łącz nik nr 3 do uchwa ły nr 22/2015

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 15 stycz nia 2015 r. 

POTWIERDZENIE ROZLICZENIA DOTACJI
PRZYZNANEJ PRZEZ PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD
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Prze dłu ża się pro ce du ra są do wa w spra wie za re je stro -
wa nia zmia ny sta tu tu PZD w Kra jo wym Re je strze Są do -
wym (KRS). Przy po mi na my, że pod czas nad zwy czaj-
ne go Kra jo we go Zjaz du De le ga tów w dniu 23 paź dzier -
ni ka 2014 ro ku uchwa lo no no wy sta tut. W ten spo sób
Zwią zek speł nił obo wią zek wy ni ka ją cy z art. 68 usta wy
o ROD, czy li uchwa lił – w ter mi nie 18 mie się cy od dnia
wej ścia w ży cie usta wy – no wy sta tut oraz zło żył do są -
du wnio sek o zmia nę wpi su w KRS wraz z uchwa lo nym
sta tu tem. 

Jed nak że, mi mo do peł nie nia wy mo gu usta wo we go, do
dnia dzi siej sze go nie do ko na no od po wied nie go wpi su do
KRS. Prze dłu ża ją ce się po stę po wa nie są do we wy ni ka 
z za strze żeń do try bu przy ję cia no we go sta tu tu oraz nie -
któ rych je go za pi sów, ja kie zgło sił do są du Pre zy dent
War sza wy, bę dą cy or ga nem nad zo ru ją cym Zwią zek. 

W od po wie dzi na te za strze że nia PZD prze ka zał ob szer -
ne sta no wi sko praw ne, w któ rym usto sun ko wał się do

wszyst kich za strze żeń, wy ka zu jąc ich bez pod staw ność i
wno sząc o pil ne do ko na nie re je stra cji zmia ny sta tu tu. 

Nie ste ty, pro wa dzą cy spra wę re fe ren darz wy dał po sta -
no wie nie, w któ rym od mó wił za re je stro wa nia zmia ny
sta tu tu, choć jed no cze śnie do ko nał re je stra cji zmian, któ -
re wy ni ka ją z te go sta tu tu. Uza sad nie nie nie wy ja śnia tej
sprzecz no ści, wska zu jąc je dy nie, że bez po śred nią przy -
czy ną od mo wy by ło uzna nie ar gu men tu Pre zy den ta War -
sza wy ja ko by nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów
nie był upraw nio ny do do ko ny wa nia zmia ny sta tu tu PZD
ze wzglę du na nie pra wi dło wy wy bór de le ga tów. Re fe -
ren darz uznał też in ne za strze że nia or ga nu nad zo ru do ty -
czą ce nie któ rych za pi sów sta tu tu, jed nak zu peł nie nie
uza sad nił ich za sad no ści. 

Z ta kim orze cze niem Zwią zek nie mógł się zgo dzić.
Dla te go nie zwłocz nie za skar żo no po wyż sze po sta no wie -
nie, skła da jąc do są du sto sow ną skar gę. Pod trzy ma no 
w niej do tych cza so we sta no wi sko Związ ku w spra wie

III. CO Z REJESTRACJÑ NOWEGO STATUTU PZD?

1. Informacja

Ze sta wie nie do ku men tów po twier dza ją cych roz li cze nie do ta cji: 

……………………………………........... ……………………………………..... ……………………………….........                        

Główny księgowy OZ PZD Skarbnik OZ PZD Prezes OZ PZD

Przedstawione rozliczenie jest prawidłowe pod względem finansowym i merytorycznym.

……………………………………...........

/Inspektor ds. Inwestycji w OZ PZD/

Data………………………………………..

*Niepotrzebne skreślić

LP Rodzaj Data dokumentu Nazwa wystawcy Nr dowodu Kwota  w zł
i nr dokumentu ksi´gowego
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za strze żeń Pre zy den ta War sza wy, na któ rych oparł się
re fe ren darz. Jed no cze śnie roz wi nię to ar gu men ta cję pod -
wa ża ją cą te zę o rze ko mym bra ku upraw nie nia nad zwy -
czaj ne go Kra jo we go Zjaz du De le ga tów do do ko ny wa nia
zmia ny sta tu tu. Wska za no w szcze gól no ści, że zjazd ten
był zwo ła ny i prze pro wa dzo ny zgod nie z do tych cza so -
wym sta tu tem, któ ry był uchwa lo ny w do kład nie ta kim
sa mym try bie jak no wy sta tut, a na stęp nie zba da ny i za -
re je stro wa ny przez sąd. A za tem ostat ni zjazd był or ga -
ni zo wa ny na pod sta wie za pi sów sta tu to wych
za ak cep to wa nych przez sąd. Nie zro zu mia łe jest więc ich
kwe stio no wa nie przez re fe ren da rza, zwłasz cza że sa ma
usta wa na ka za ła PZD uchwa lić no wy sta tut na za sa dach
ure gu lo wa nych w do tych cza so wym, a więc za re je stro -
wa nym, sta tu cie. 

W skar dze zwró co no też uwa gę na wspo mnia ną nie -
kon se kwen cję za re je stro wa nia zmian, któ re wy ni ka ją z
za pi sów za kwe stio no wa ne go sta tu tu. Od mó wio no więc
re je stra cji no we go sta tu tu, a jed no cze śnie za re je stro wa -
no zmia ny wy ni ka ją ce z te go sta tu tu. Jest to sprzecz ność,
któ ra do dat ko wo wska zu je na wa dli wość orze cze nia re -
fe ren da rza.

Po wyż sza skar ga tra fi ła już do są du. Jej zło że nie ozna -
cza, że za skar żo ne po sta no wie nie re fe ren da rza utra ci ło
moc, a ca łość spra wy do roz strzy gnię cia w I in stan cji
przej mu je za wo do wy sę dzia. Wy pa da mieć na dzie ję, że
po dzie li ar gu men ty pod nie sio ne przez PZD i do ko na re -
je stra cji no we go sta tu tu.

Spra wa ta jest szcze gól nie istot na dla ca łe go Związ ku.
Dla te go dla lep sze go zo bra zo wa nia opi sa nej sy tu acji i
wy ka za nia ra cji pre zen to wa nych przez PZD, po ni żej pu -
bli ku je my wszyst kie naj waż niej sze do ku men ty do ty czą -
ce przed mio to wej spra wy. Cho dzi mia no wi cie o pi smo
m. st. War sza wy ja ko or ga nu nad zo ru zgła sza ją ce go za -
strze że nia do try bu i tre ści uchwa lo ne go sta tu tu PZD,
sta no wi sko praw ne Związ ku w spra wie za strze żeń or ga -
nu nad zo ru, a tak że po sta no wie nie re fe ren da rza są do we -
go od ma wia ją ce re je stra cji zmia ny sta tu tu oraz skar gę na
to po sta no wie nie zło żo ne przez Zwią zek. Ma my na dzie -
ję, że lek tu ra tych do ku men tów po zwo li Pań stwu na peł -
ną i obiek tyw na oce nę za ist nia łej sy tu acji do ty czą cej
re je stra cji no we go sta tu tu PZD.     

TT    

2. Zastrze˝enia m.st. Warszawy do statutu PZD

Pre zy dent Mia sta Sto łecz ne go War sza wy

Sąd Re jo no wy dla m.st. War sza wy 
XIII Wy dział Go spo dar czy 
Kra jo we go Re je stru Są do we go 
ul. Czer nia kow ska 100
00-454 War sza wa

W związ ku z po stę po wa niem w spra wie zmia ny sta tu -
tu sto wa rzy sze nia ogro do we go p.n. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców (zwa ny da lej PZD) na pod sta wie art. 13
ust. 2 oraz art. 21 usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989r. Pra wo
o sto wa rzy sze niach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 
z późn. zm.) w związ ku z art. 45 ust. 2 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) wno szę o do pusz cze nie do po -
stę po wa nia w cha rak te rze uczest ni ka i przed sta wiam na -
stę pu ją ce sta no wi sko.

Z uchwa ły Nr 2/XX/2014 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
27 ma ja 2014r. wy ni ka, że skład oso bo wy Nad zwy czaj -
ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD z dnia 23
paź dzier ni ka 2014r. zo stał wy bra ny z na ru sze niem § 116
pkt 4 i § 110 ust. 2, 3 w związ ku z § 84 pkt 4 obo wią zu -
ją ce go sta tu tu (zwa ne go da lej sta tu tem PZD). Zgod nie z

za pi sem § 84 pkt 4 sta tu tu PZD wy bór de le ga tów na
okrę go wy zjazd sta no wi kom pe ten cję wal ne go ze bra nia
ROD. Kon se kwent nie pra wo uczest ni cze nia w okrę go -
wym zjeź dzie de le ga tów, zgod nie z § 110 ust. 2 sta tu tu
PZD, ma ją de le ga ci ROD. Po wyż sze re gu la cje sta tu tu
zo sta ły na ru szo ne po przez za pis § 2 ust. 2 w/w uchwa ły
, któ ry prze wi du je udział w Okrę go wej Kon fe ren cji
Przed zjaz do wej z czyn nym i bier nym pra wem wy bor -
czym człon ków okrę go we go za rzą du PZD, okrę go wej
ko mi sji re wi zyj nej PZD i okrę go wej ko mi sji roz jem czej
PZD oraz człon ków Kra jo wej Re dy PZD, Kra jo wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej PZD i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD z te re nu da ne go okrę gu nie bę dą cych człon ka mi or -
ga nów okrę go wych. Co praw da § 118 ust. 6 oraz § 144
ust. 4 sta tu tu PZD prze wi du ją okre śla nie, przez od po -
wied nio Pre zy dium Kra jo wej Ra dy i Kra jo wą Ra dę, za -
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sad wy bo ru de le ga tów na nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd
de le ga tów i nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów,
ale za sa dy te nie mo gą być sprzecz ne z in ny mi re gu la cja -
mi sta tu tu PZD. W ana li zo wa nym przy pad ku za pis § 2
ust. 2 uchwa ły Nr 2/XX/2014 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
27 ma ja 2014r. nie prze wi du je wy bo ru de le ga tów na
Okrę go we Kon fe ren cje Przed zjaz do we, tyl ko wy mie nia
or ga ny, któ rych człon ko wie uzy sku ją pra wo udzia łu w
Okrę go wych Kon fe ren cjach Przed zjaz do wych. Po nad to
kwe stio no wa ny za pis uchwa ły wprost na ru sza re gu la cję
§ 110 ust. 3 sta tu tu PZD, któ ry dla człon ków władz okrę -
gu nie bę dą cych de le ga ta mi oraz dta przed sta wi cie li or -
ga nów wyż sze go stop nia prze wi du je pra wo udzia łu w
okrę go wych zjaz dach de le ga tów wy łącz nie z gło sem do -
rad czym. Two rzy to sy tu ację, w któ rej uchwa ła Kra jo -
wej Ra dy przy zna je okre ślo nej gru pie człon ków spe -
cjal ne pra wa kor po ra cyj ne, roz sze rza jąc upraw nie nia
człon kow skie, ja kie ta gru pa po sia da na pod sta wie za pi -
su sta tu to we go, ma ją ce go cha rak ter lex spe cia lis.

Od ręb ną kwe stią pod le ga ją cą oce nie w to ku po stę po -
wa nia jest zba da nie sku tecz no ści za pi sów § 118 ust. 6
oraz § 144 ust. 4 sta tu tu PZD w kon tek ście art. 65 ust. 2
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, prze wi du -
ją ce go w okre sie przej ścio wym obo wią zy wa nie po sta -
no wień sta tu tu nie po zo sta ją cych w sprzecz no ści 
z po wszech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa. Wy -
ni ka ją cy z art. 11 ust. 2 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze -
niach wy móg okre śle nia w sta tu cie za sad wy bo ru
de le ga tów na ze bra nie de le ga tów, w ana li zo wa nym przy -
pad ku speł nia ją za pi sy § 84 pkt 4; § 116 pkt 4; § 110 
ust. 2; § 111; § 139 ust. 2 sta tu tu PZD. Re gu la cje te za -
wie ra ją lo gicz ny ciąg norm łą czą cych człon ków zwy -
czaj nych, re ali zu ją cych swo je pod sta wo we pra wa kor -
po ra cyj ne na wal nych ze bra niach ROD, z de le ga ta mi na
Kra jo wy Zjazd De le ga tów. Nie moż na na to miast uznać
za pi sów § 118 ust. 6 oraz § 144 ust. 4 sta tu tu PZD za re -
gu la cje wy peł nia ją ce wy mo gi art. 11 ust. 2 usta wy – Pra -
wo o sto wa rzy sze niach, gdyż za miast sta tu to we go
okre śle nia za sad wy bo ru de le ga tów, wpro wa dza ją de le -
ga cję dla po za sta tu to wych re gu la cji, do ko ny wa nych 
w ak tach niż sze go rzę du, kon kret nie na mo cy uchwał od -
po wied nio Pre zy dium Kra jo wej Ra dy i Kra jo wej Ra dy.
W tym sta nie rze czy zgod nie z art. 65 ust. 2 usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, po sta no wie nia § 118
ust. 6 oraz § 144 ust. 4 sta tu tu PZD nie po sia da ją od dnia
19 stycz nia 2014r. mo cy obo wią zu ją cej. Nie mo gły być
za tem pod sta wą do sku tecz ne go pod ję cia re gu la cji za -
war tych w § 2 ust. 2 uchwa ły Nr 2/XX/2014 Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 27 ma ja 2014 r.

W związ ku z po wyż szym Okrę go we Kon fe ren cje
Przed zjaz do we, ob ra du ją ce w skła dach usta lo nych w § 2
ust. 2 uchwa ły Nr 2/XX/2014 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
27 ma ja 2014r, nie by ty okrę go wy mi zjaz da mi de le ga -
tów w ro zu mie niu § 110 ust. 2, 3 sta tu tu PZD i nie by ły

upraw nio ne do wy bo ru de le ga tów na Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów PZD na pod sta wie kom pe ten cji wy ni ka ją cej 
z § 116 pkt 4 sta tu tu PZD. Ich kom pe ten cje nie mo gły
też wy ni kać z in nych za pi sów sta tu tu PZD, gdyż akt ten
nie prze wi du je po wo ły wa nia or ga nów wy stę pu ją cych
pod na zwą: Okrę go we Kon fe ren cji Przed zjaz do we. Wa -
dli wość try bu wy bo ru de le ga tów na Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów sta no wi istot ne na ru sze nie za sad zwo ły wa nia
naj wyż szej wła dzy Związ ku, któ ra skut ku je bra kiem
moż li wo ści uzna nia ze bra nia z dnia 23 paź dzier ni ka
2014r. za Kra jo wy Zjazd De le ga tów okre ślo ny w § 139
sta tu tu PZD, upraw nio ny do do ko ny wa nia zmian sta tu -
tu PZD na pod sta wie i w try bie prze wi dzia nym w § 143
pkt 2 w związ ku z § 185 sta tu tu PZD.

W tym sta nie rze czy sta tut przy ję ty w dniu 23 paź -
dzier ni ka 2014r na ze bra niu dzia ła ją cym ja ko Nad zwy -
czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD nie zo stał
uchwa lo ny na za sa dach okre ślo nych w sta tu cie Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, jak te go wy ma ga art. 68 usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Nie za leż nie od przed sta wio nych po wy żej za strze żeń
do try bu uchwa le nia sta tu tu PZD, uczest nik z ostroż no -
ści pro ce so wej zgła sza na stę pu ją ce uwa gi do sta tu tu
uchwa lo ne go na ze bra niu w dniu 23 paź dzier ni ka 
2014 r. (zwa ne go da lej pro jek tem sta tu tu).

1. Prze pis art. 10 ust. 1 pkt 3 usta wy – Pra wo o sto wa rzy -
sze niach wy ma ga okre śle nia w sta tu cie spo so bów re ali za -
cji ce lów two rzo nej or ga ni za cji, dla wy peł nie nia te go
obo wiąz ku ko niecz ne jest stwo rze nie ich za mknię te go ka -
ta lo gu- Za pis § 7 pkt 10 pro jek tu sta tu tu o brzmie niu „po -
dej mo wa nie in nej dzia łal no ści, zmie rza ją cej do sta łe go
roz wo ju ROD” ozna cza, że pro jekt sta tu tu  okre śla  je dy nie
nie któ re  spo so by   re ali za cji  ce lów,   co  na ru sza przy to czo -
ny prze pis usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach.

2. Zgod nie z art. 45 ust. 1 w związ ku z art. 1 usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, sto wa rzy sze nia
dział ko we zrze sza ją dział kow ców lub oso by za in te re so -
wa ne za war ciem umo wy dzier ża wy dział ko wej. Okre -
śle nie grup osób mo gą cych po sia dać człon ko stwo 
w sto wa rzy sze niu ogro do wym jest kon se kwen cją pod -
sta wo we go wa run ku ist nie nia sto wa rzy szeń ogro do -
wych, ja kim  jest za kła da nie  i  pro wa dze nie  ro dzin nych
ogro dów  dział ko wych. W świe tle przy to czo nych re gu -
la cji człon ko stwa w sto wa rzy sze niu ogro do wym nie
mo gą na być oso by  nie po sia da ją ce  pra wa  do dział ki 
w  ROD,  ani nie za in te re so wa ne   uzy ska niem  ta kie go
pra wa. Wy klu cza  to  moż li wość przy zna nia człon ko stwa
w PZD oso bom nie ma ją cym pra wa do dział ki w ROD
pro wa dzo nym przez PZD, co prze wi du ją § 16 ust. 2 oraz
§ 26 pro jek tu sta tu tu. Po nad to wska zu ję, że re gu la cje 
§§ 16; 17; 18 pro jek tu sta tu tu, sta no wią ce o ka te go rii
człon ków współ dzia ła ją cych, nie speł nia ją wy mo gów
art. 10 ust. 1 pkt 4 i § 10 ust. 2 usta wy – Pra wo o sto wa -
rzy sze niach po przez:
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– brak okre śle nia praw i obo wiąz ków człon ka współ -
dzia ła ją ce go, gdyż na pod sta wie za war te go w § 18
od nie sie nia do za pi sów § 14 i 15 pro jek tu sta tu tu,
po prze dzo ne go zwro tem  „od po wied nio”, nie jest
moż li we usta le nie, ja kie re al nie pra wa i obowiąz ki
do ty czą człon ków współ dzia ła ją cych;

– wpro wa dze nie te re no wych jed no stek or ga ni za cyj -
nych (wy mie nio nych po nad to w § 31 pkt 2 pro jek -
tu sta tu tu) bez sta tu to we go okre śle nia kom pe ten cji
wal ne go ze bra nia człon ków ko ła.

3. Prze pis art,   11   ust.  2 usta wy – Pra wo o sto wa rzy -
sze niach prze wi du je moż li wość sta tu to we go za stą pie nia
wal ne go ze bra nia człon ków ze bra niem de le ga tów. W ta -
kiej sy tu acji  na le ży w sta tu cie okre ślić za sa dy wy bo ru
de le ga tów i czas trwa nia ich ka den cji. Pro jekt sta tu tu po -
przez za pi sy § 57; § 66 pkt 4; § 102 ust. 2; § 103; § 125
ust. 2 w za sa dzie speł nia wy móg okre śle nia za sad wy -
bo ru de le ga tów. W sto sun ku do przy to czo nych re gu la cji
na le ży je dy nie roz sze rzyć za pis § 57 pro jek tu sta tu tu po -
przez sta tu to we okre śle nie za sad or ga ni za cji sek to rów 
i zwo ły wa nia ze brań sek to rów.

Pro jekt sta tu tu nie okre śla na to miast cza su trwa nia ka -
den cji de le ga tów. Wręcz prze ciw nie – za pis § 38 ust. 2
pro jek tu sta tu tu prze wi du je, że „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”.

Z bra kiem okre śle nia w sta tu cie ka den cji de le ga tów, 
a wła ści wie z ogra ni cze niem waż no ści man da tu do jed -
ne go ze bra nia de le ga tów, zwią za ne są nie pra wi dło we re -
gu la cje § 68 ust. 6; § 110 ust. 6; § 130 ust. 4 pro jek tu
sta tu tu, któ re prze wi du ją okre śla nie za sad wy bo ru de le -
ga tów na nad zwy czaj ne zjaz dy de le ga tów ko lej nych po -
zio mów or ga ni za cyj nych Związ ku przez od po wied nio:
pre zy dium okrę go we go za rzą du; Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy i Kra jo wą Ra dę. Wy móg sta tu to we go okre śle nia
pew nej sfe ry dzia ła nia or ga ni za cji, wpro wa dzo ny nor mą
sta tu to wą, nie mo że zo stać wy peł nio ny przez za wie ra ją -
cy de le ga cję do ak tów niż sze go rzę du, uchwa la nych
przez or ga ny wy ko naw cze.

Kwe stio no wa ne roz wią za nia nie sta no wią wy peł nie -
nia obo wiąz ku wy ni ka ją ce go z art. 11 ust. 2 usta wy 
– Pra wo o sto wa rzy sze niach oraz na ru sza ją sta tus naj -
wyż szej wła dzy sto wa rzy sze nia ja ką, na pod sta wie 
art. 11 ust. 1 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, po sia -
da ze bra nie de le ga tów. 4. 4. W na wią za niu do za strze -
żeń zgło szo nych w punk cie po przed nim, do ty czą cych
bra ku okre śle nia w pro jek cie sta tu tu cza su trwa nia ka -
den cji de le ga tów na zjaz dy de le ga tów po szcze gól nych
szcze bli, za kła da jąc wpro wa dze nie po praw nej re gu la cji,
wska zu ję na ko niecz ność roz sze rze nia ka ta lo gu pod mio -
tów upraw nio nych do skła da nia wnio sków o zwo ła nie
nad zwy czajne go okrę go we go zjaz du de le ga tów i Nad -
zwy czaj ne go Kra jo we go Zjaz du De le ga tów, okre ślo nych
od po wied nio w § 110 ust. 3 i § 130 ust. 1 pro jek tu sta tu -

tu oraz uzu peł nia wy mie nio nych za pi sów pro jek tu sta -
tu tu, po przez okre śle nie ter mi nu, w ja kim okrę go wy za -
rząd tub Kra jo wa Ra da zo sta nie zo bli go wa ny zwo łać
nad zwy czaj ny zjazd, w przy pad ku zło że nia wnio sku
przez upraw nio ny or gan lub gru pę człon ków (de le ga -
tów). Przy zna nie moż li wo ści ini cjo wa nia zwo ła nia nad -
zwy czaj nych zjaz dów de le ga tów wy łącz ni© or ga nom
wy ko naw czym oraz na ob ostrzo nych, kwa li fi ko wa nych
za sa dach or ga nom kon tro li, sta no wi ko lej ne na ru sze nie
sta tu su naj wyż szej wła dzy wal ne go ze bra nia człon ków,
wy ni ka ją ce go z art. 11 ust. 1 usta wy – Pra wo o sto wa rzy -
sze niach oraz stoi w sprzecz no ści wprost z pra wa mi
człon ków zwy czaj nych za pi sa ny mi w § 14 ust. 1 pkt 3 
i 5 pro jek tu sta tu tu i po śred nio z § 14 ust. 1 pkt 1 pro jek -
tu sta tu tu.

5. W ce lu re ali za cji za sa dy dwu in stan cyj no ści (przy -
wo ła nej zresz tą w § 48 ust. 1 pro jek tu sta tu tu), zgod nie
z któ rą stro na nie za do wo lo na z orze cze nia or ga nu I in -
stan cji mo że wnieść od wo ła nie do or ga nu hie rar chicz nie
wyż sze go (do or ga nu II in stan cji) oraz dla uzna nia sta tu -
su naj wyż szej wła dzy sto wa rzy sze nia, ja ką na mo cy art.
11 ust 1 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, po sia da
Kra jo wy Zjazd De le ga tów, nie zbęd na jest mo dy fi ka cja
za pi su § 48 ust. 4 pro jek tu sta tu tu. Za pis ten nie prze wi -
du je moż li wo ści zło że nia od wo ła nia 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 oraz Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną
do or ga nu wyż sze go stop nia. Za stą pie nie pra wa do zło -
że nia od wo ła nia moż li wo ścią zwró ce nia się do te go sa -
me go or ga nu z wnio skiem o po now ne roz pa trze nie
spra wy, sta no wi nie uza sad nio ne ogra ni cze nie praw
człon kow skich prze wi dzia nych w § 14 ust. 1 pkt 4, 5, 6
pro jek tu sta tu tu. W sy tu acji okre ślo nej § 48 ust. 4 pro jek -
tu sta tu tu or ga nem od wo ław czym od de cy zji wy mie nio -
nych władz Związ ku wi nien być Kra jo wy Zjazd
De le ga tów, sta no wią cy naj wyż szą wła dzę w or ga ni za cji.

6. W świe tle art. 11 ust. 1 usta wy – Pra wo o sto wa rzy -
sze niach wa ine ze bra nie człon ków sta no wi naj wyż szą
wła dzę sto wa rzy sze nia po sia da ją cą pra wo po dej mo wa -
nia uchwał we wszyst kich spra wach nie za strze żo nych 
w sta tu cie do wła ści wo ści in nych or ga nów. W związ ku
z po wyż szym na le ży wy kre ślić za pi sy § 136 pkt 15 pro -
jek tu sta tu tu: „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", gdyż na ru sza on wy żej przy -
to czo ny prze pis usta wy przy zna jąc Kra jo wej Ra dzie
kom pe ten cję ogól ną w Związ ku.

7. Ze wzglę du na wy móg sta tu to we go okre śle nia
kom pe ten cji władz sto wa rzy sze nia, wy ni ka ją cy z art. 10
ust. 1 pkt 5 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, na le ży
z § 140 ust. 2 zda nie na głów ko we pro jek tu sta tu tu usu -
nąć zwrot „w szcze gól no ści”.

8. Zgod nie z art. 17 ust. 1 oraz z art. 21 usta wy – Pra -
wo o sto wa rzy sze niach, sku tecz ność uchwa ły o zmia nie

61



sta tu tu pod mio tu za cho dzi z chwi lą wpi su w Kra jo wym
Re je strze Są do wym. Bez sprzecz nie kon sty tu tyw ny cha -
rak ter wpi su w KRS, wy ni ka ją cy z przy to czo nych wy żej
prze pi sów, nie po zwa la na uzna nie po praw no ści za pi su
§ 175 pro jek tu sta tu tu, o wej ściu w ży cie pro jek tu sta tu -

tu PZD z dniem uchwa le nia. Po wyż sze] oce ny nie zmie -
nia fakt po wo ła nia się   na   art,   65   ust.   2   usta wy   o
ro dzin nych   ogro dach   dział ko wych, w szcze gól no ści
wo bec fak tu wa dli wo ści za rów no try bu uchwa le nia, jak
i tre ści pro jek tu sta tu tu.

3. Stanowisko prawne PZD ws. zastrze˝eƒ m.st. Warszawy do statutu PZD

W związ ku z za rzą dze niem Są du z dnia 5 grud nia 
2014 r. do rę czo nym wnio sko daw cy w dniu 10 grud nia
2014 r. wzy wa ją cym do usto sun ko wa nia się do pi sma or -
ga nu nad zo ru z dnia 28 li sto pa da 2014 r., wnio sko daw -
ca przed kła da po niż sze wy ja śnie nia.

Jed no cze śnie, w związ ku z uwa gą zgło szo na przez Sąd
w przed mio cie przed sta wie nia do ku men tu, z któ re go ma
wy ni kać po dział funk cji w Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD, wnio sko daw ca prze ka zu je w za łą cze niu:

1. uchwa łę nr 2/XXIII/2014 Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 11 grud nia 2014 r. 
w spra wie po wo ła nia I Wi ce pre ze sa PZD  

2. uchwa łę nr 14/XXIII/2014 Kra jo wej Ra dy Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców z dnia 11 grud nia 2014 r.
w spra wie skła du i funk cji w Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

Od no śnie sta no wi ska or ga nu nad zo ru w przed mio cie
pod ję cia uchwa ły nr 2/XX/2014 Kra jo wej Ra dy  PZD 
z dnia 27 ma ja 2014r. z na ru sze niem § 116 pkt 4 i § 110
ust 2,3 w związ ku z § 84 pkt 4 sta tu tu PZD z dnia 
6 kwiet nia 2006 r. z póź. zmia na mi (zwa ne go da lej „do -
tych cza so wym sta tu tem”), stwier dzić na le ży, iż zgod nie
z ugrun to wa nym w orzecz nic twie po glą dem na przed -
miot po stę po wa nia, o któ rym mo wa w art. 16 usta wy
pra wo o sto wa rzy sze niach, zgła sza nie po wyż sze go za -
rzu tu w ni niej szym po stę po wa niu jest bez przed mio to we. 

Jak wska zał Sąd Naj wyż szy w orze cze niu z dnia 
13 ma ja 1993 r. (sygn. akt I PRN 36/93) „Obo wią zek są -
du re je stro we go ba da nia w po stę po wa niu re je stro wym

zgod no ści z prze pi sa mi pra wa uchwał or ga nów sto wa -
rzy sze nia w przed mio cie pod le ga ją cym re je stra cji zmian
sta tu tu lub skła du za rzą du (art. 21 zd. 2 w związ ku
z art. 14 i 16 usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo 
o sto wa rzy sze niach, Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm.) nie
obej mu je ba da nia zgod no ści tych uchwał z do tych cza so -
wym sta tu tem”. Sze rzej w tej kwe stii wy po wie dział się
rów nież Sąd Ape la cyj ny w Po zna niu, któ ry w orze cze niu
z dnia 27 sierp nia 1997 roku (sygn. akt I ACa 392/97)
stwier dził „In ter pre ta cja po ję cia Pi smo wnio sko daw cy
”prze pi sów pra wa” uży te go w art. 21 w związ ku 
z art. 16 usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. Pra wo o sto wa -
rzy sze niach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), mu si
być do ko na na przy uwzględ nie niu zna cze nia, w ja kim
uży te jest ono w in nych prze pi sach tej usta wy. Nie moż -
na bo wiem do mnie my wać, że usta wo daw ca po słu gi wał
się tym sa mym ter mi nem w jed nym ak cie praw nym 
w roz bież nych zna cze niach. Tym cza sem w art. 28 
i art. 29 ust. 1 pkt 2 Pra wa o sto wa rzy sze niach wy raź nie
roz róż nio no nie zgod ność z pra wem od nie zgod no ści z
po sta no wie nia mi sta tu tu, co po wo du je ko niecz ność wy -
kła da nia po ję cia ”pra wo” w ostat nio po wo ła nych prze -
pi sach i w art. 16 usta wy wą sko – ja ko norm usta no-
wio nych w usta wach i w wy da nych na ich pod sta wie nor -
ma tyw nych ak tach wy ko naw czych.” Do peł nia jąc po wyż -
sze roz wa ża nia war to rów nież przy wo łać te zę po sta -
wio ną w orze cze niu z dnia 8 czerw ca 2000 r. Są du Ape -
la cyj ne go w War sza wie (sygn. akt. I ACa 806/00). Wy -
klu cza jąc ko gni cję są du re je stro we go do ba da nia
zgod no ści ze sta tu tem uchwa ły bę dą cej pod sta wą wnio -
sku w trak cie po stę po wa nia o zmia nę wpi su w KRS, Sąd

Sąd Re jo no wy dla m. st. War sza wy 
XIII Wy dział Go spo dar czy KRS 

ul. Czer nia kow ska 100 
00-454 War sza wa 

Sygn. akt  Wa XIII NsRejKRS 58745/14/612 
Wnio sko daw ca: 
Pol ski Związ ek Dział kow ców  w War sza wie

Pi smo wnio sko daw cy 
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Ape la cyj ny w War sza wie stwier dził: „Sta tut sto wa rzy -
sze nia nie sta no wi po wszech nie obo wią zu ją ce go prze pi -
su pra wa. Jest umo wą wią żą cą człon ków sto wa rzy-
sze nia. Sąd re je stro wy nie ba da zgod no ści uchwał or ga -
nów sto wa rzy sze nia ze sta tu tem. Je że li uchwa ła na ru sza
umo wę ja ką jest sta tut, mo że być uchy lo na – jed nak że
wy łącz nie w try bie prze wi dzia nym w art. 29 ust. 1 usta -
wy - Pra wo o sto wa rzy sze niach. O sank cjach z art. 29
czy też 30 usta wy nie orze ka jed nak sąd re je stro wy.”

Nie za leż nie od po wyż sze go, wnio sko daw ca wska zu -
je, iż za strze że nia or ga nu nad zo ru do ty czą ce uchwa ły nr
2/XX2014 KR PZD, nie znaj du ją rów nież opar cia w za -
pi sach do tych cza so we go sta tu tu PZD.  

Po pierw sze cał ko wi cie nie zro zu mia łe jest twier dze -
nie, iż z uchwa ły nr 2/XX2014 KR PZD z dnia 27 ma ja
2014 r. wy ni ka, że skład oso bo wy Nad zwy czaj ne go 
XI Zjaz du De le ga tów zo stał wy bra ny z na ru sze niem 
§ 116 § 4 i § 110 ust 2,3 w związ ku z § 84 pkt 4 do tych -
cza so we go sta tu tu. Przed mio to we twier dze nie opar te jest
bo wiem o in ter pre ta cję sprzecz ną za rów no z wy kład nią
li te ral ną, jak i funk cjo nal ną § 144. Mia no wi cie, § 144
ust. 4 sta no wił, iż 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. 

Wy kład nia li te ral na § 144 ust. 4 wska zu je za tem na
brak pod staw dla twier dze nia, iż okre śla jąc za sa dy wy -
bo ru de le ga tów, Kra jo wa Ra da PZD by ła zo bo wią za na
do po wie le nia try bu wy bo ru de le ga tów na „zwy kły”
Kra jo wy Zjazd De le ga tów, jak twier dzi or gan nad zo ru.
Je dy ne ogra ni cze nie KR PZD w spo so bie kształ to wa nia
za sad wy ła nia nia de le ga tów od no si ło się bo wiem do try -
bu ich po wo ły wa nia, tj. w dro dze wy bo ru. Z po wyż sze -
go wy ni ka, iż zgod nie z do tych cza so wym sta tu tem, KR
PZD po sia da ła sze ro ką au to no mię w kształ to wa niu za sad
wy bo ru de le ga tów na nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów, z tym za strze że niem, że nie mo gła ich wska zać
(mia no wać), a ich wy bo ru po win ny do ko nać in ne gre -
mia niż KR PZD. 

Na pra wi dło wość po wyż szej in ter pre ta cji wska zu je
roz dzie le nie w § 144 kwe stii za sad wy bo ru de le ga tów 
(§ 144 ust 4), od po zo sta łych za sad ure gu lo wa nych 
w sta tu cie, a od no szą cych się do kra jo we go zjaz du de le -
ga tów – § 144 ust. 3. Wy od ręb nie nie kwe stii wy bo ru de -
le ga tów do osob ne go prze pi su i prze ka za nie roz strzy-
gnię cia w tym za kre sie do kom pe ten cji KR PZD, wy raź -
nie wska zu je na to, iż wbrew sta no wi sku or ga nu nad zo -
ru, nie ma pod staw by przy jąć, że kształ tu jąc za sa dy
wy bo ru de le ga tów na nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów, KR PZD by ła zo bo wią za na sto so wać w tym za -
kre sie za sa dy do ty czą ce wy bo ru de le ga tów na zjazd
zwy czaj ny. Gdy by bo wiem tak by ło, to do da wa nie ust. 4
do § 144 by ło by cał ko wi cie bez przed mio to we.  

Z po wyż szych wzglę dów za sad nym jest uzna nie, że
do ko na na przez or gan nad zo ru in ter pre ta cja § 144 do -

tych cza so we go sta tu tu, jest sprzecz na z je go li te ral nym
brzmie niem. 

Nie za leż nie od po wyż szych uwag in ter pre ta cja pre zen -
to wa na przez or gan nad zo ru stoi w sprzecz no ści z wy -
kład nią funk cjo nal ną § 144, oraz art. 68 ust 1 w zw. 
z art. 69 ust. 1 usta wy z dnia 13 grud nia  o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. 

PZD jest ogól no pol ską or ga ni za cją zrze sza ją cą prze -
szło 1 mln człon ków. Ska la pro wa dzo nej dzia łal no ści po -
wo du je, że su ge ro wa na przez or gan nad zo ru ko niecz ność
po wie la nia sys te mu wy ła nia nia de le ga tów na nad zwy -
czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów w opar ciu o trój stop -
nio wy sys tem wy bo ru, po wo do wa ła by, iż w ra zie po -
trze by PZD był by po zba wio ny moż li wo ści szyb kie go
się ga nia po ten me cha nizm po dej mo wa nia de cy zji. Przy -
kła dem ta kiej sy tu acji jest zresz tą zmia na prze pi sów pra -
wa po wszech nie obo wią zu ją ce go, któ rej skut kiem jest
ni niej sze po stę po wa nie i zmia na sta tu tu, w opar ciu o któ -
ry funk cjo nu je PZD. 

In ter pre ta cja or ga nu nad zo ru w spo sób oczy wi sty stoi
za tem w sprzecz no ści z funk cją, ja ką mia ła peł nić re gu -
la cja z § 144. Jest oczy wi stym, że ce lem wpro wa dza nia
do sta tu tu PZD eks tra or dy na ryj ne go try bu okre śla nia za -
sad wy ła nia nia de le ga tów na nad zwy czaj ny Kra jo wy
Zjazd De le ga tów, by ła chęć za gwa ran to wa nia moż li wie
szyb kie go sko rzy sta nia z me cha ni zmu po dej mo wa nia
de cy zji za strze żo nych dla naj wyż sze go or ga nu PZD. 
W ra mach po sia da nej sa mo rząd no ści i pra wa do okre -
śla nia za sad swe go funk cjo no wa nia po przez sta tut (art. 2
ust. 1 i 2 usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach) zrze sze nie
uzna ło, że or ga nem upraw nio nym do szcze gó ło we go
okre śle nia za sad wy bo ru de le ga tów na nad zwy czaj ny
kra jo wy zjazd bę dzie KR PZD, któ ry to or gan w za leż -
no ści od sy tu acji mógł sko rzy stać z me cha ni zmów za pi -
sa nych w sta tu cie dla zwy kłe go za jaz du lub za pro po -
no wać in ny sys tem wy bo ru de le ga tów. 

W przed mio to wym przy pad ku KR PZD uzna ła, iż sy -
tu acja w ja kiej zna lazł się PZD, wy ma ga się gnię cia po
roz wią za nia, któ re przy spie szą pro ces po dej mo wa nia de -
cy zji. Oko licz no ści nie za leż ne od PZD – zmia na po rząd -
ku praw ne go – spo wo do wa ły bo wiem, iż kwe stia ter-
mi nu, w ja kim od bę dzie się zjazd, mia ła istot ne zna cze -
nie. Jed no cze śnie te sa me czyn ni ki po wo do wa ły, iż się -
gnię cie po tryb za pi sa ny dla wy ła nia nia de le ga tów na
zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów, by ło prak tycz nie
nie moż li we. 

Zgod nie z art. 68 ust 1 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (ROD), w ter mi nie
18 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy (tj. 19 stycz -
nia 2014 r.) PZD zo stał zo bo wią za ny do uchwa le nia no -
we go sta tu tu. Jed no cze śnie zgod nie z art. 69 ust. 1
usta wy o ROD, w ter mi nie 12 mie się cy od wej ścia w ży -
cie usta wy, we wszyst kich ogro dach mu szą się od być ze -
bra nia wszyst kich dział kow ców, w ce lu pod ję cia de cy zji
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w przed mio cie przy na leż no ści da ne go ROD do PZD.
Zgod nie ze „stan dar do wą” pro ce du rą wy bo ru de le ga tów,
któ rej sto so wa nia ocze ku je or gan nad zo ru, de le ga tów na
Kra jo wy Zjazd De le ga tów wy bie ra ły okrę go we zjaz dy
de le ga tów, w któ rych uczest ni czy li de le ga ci wy bie ra ni
przez wal ne ze bra nia w ROD. Tym sa mym przez okres
12 mie się cy od wej ścia w ży cie usta wy nie by ło by moż -
li wym wszczę cia pro ce du ry wy ła nia nia de le ga tów, po -
nie waż nie by ło by wia do mym, czy da ny ROD wcho dzi
w skład PZD, a więc czy de le gat na zjazd okrę go wy 
z te go ROD ma pra wo uczest ni cze nia w wy bo rze de le -
ga tów na zjazd kra jo wy. 

Tok ro zu mo wa nia pre zen to wa ny przez or gan nad zo ru
pro wa dzi do wnio sku, że roz po czę cie pro ce du ry wy ła -
nia nia de le ga tów na nad zwy czaj ny kra jo wy zjazd de le -
ga tów PZD bę dzie moż li we do pie ro po 19 stycz nia
2015r. Kon sta ta cja ta uza sad nia stwier dze nie, iż in ter -
pre ta cja przy ję ta przez or gan nad zo ru, jest sprzecz na nie
tyl ko z wy kład nią li te ral ną i funk cjo nal ną § 144 do tych -
cza so we go sta tu tu PZD, ale rów nież kłó ci się z za ło że -
niem ra cjo nal ne go dzia ła nia usta wo daw cy, któ re po -
win no być sto so wa ne przy wy kład ni pra wa.

Wska zać bo wiem na le ży, iż z uwa gi na szcze gól na po -
zy cję praw ną PZD pod rzą da mi po przed nio obo wią zu -
ją cej usta wy z dnia 8 lip ca 2015 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, obec nie obo wią zu ją ca usta wa o ROD za -
wie ra prze pi sy, któ re wprost od no szą się do do tych cza -
so we go sta tu tu PZD. Przy wo ła nie te go do ku men tu 
w art. 65 ust. 2 usta wy o ROD na ka zu je przy jąć, że usta -
wo daw ca na kła da jąc na PZD okre ślo ne obo wiąz ki,
uwzględ niał po sta no wie nia sta tu tu pod ką tem moż li wo -
ści re ali za cji tych obo wiąz ków. 

Jak wska za no to po wy żej, w świe tle po sta no wień 
art. 69 i nast. usta wy o ROD, roz po czę cie wy bo ru de le -
ga tów na Kra jo wy Zjazd De le ga tów w try bie po stu lo wa -
nym przez or gan nad zo ru, by ło by moż li we naj wcze śniej
po 19 stycz nia 2015 r. Bio rąc to pod uwa gę, jak rów nież
uwzględ nia jąc za pi sa ny w sta tu cie PZD tryb zwo ły wa nia
wal nych ze brań w ROD, okrę go wych zjaz dów de le ga -
tów i kra jo we go zjaz du de le ga tów oraz cha rak ter pod -
mio tu, na któ ry ten obo wią zek jest na kła da ny – or ga-
ni za cja spo łecz na opie ra ją ca swe funk cjo no wa nie na
spo łecz nie wy ko ny wa nej pra cy swo ich człon ków – na le -
ża ło by stwier dzić, że po gląd pre zen to wa ny przez or gan
nad zo ru pro wa dzi do wnio sku, iż usta wo daw ca po sta wił
przed or ga ni za cją wa run ki, któ rych ta nie mo gła speł nić.
Za sto so wa nie te go try bu wy ła nia nia de le ga tów na kra -
jo wy zjazd by ło by bo wiem rów no znacz ne z nie do cho -
wa niem przez PZD ter mi nu wy zna czo ne go w art. 68 
ust. 1 usta wy o ROD na uchwa le nie no we go sta tu tu
PZD. Stąd stwier dze nie, iż in ter pre ta cja przy ję ta przez
or gan nad zo ru jest sprzecz na z kon cep cją ra cjo nal ne go
usta wo daw cy, jest w peł ni uza sad nio ne.

Je dy nie na mar gi ne sie po wyż szych uwag war to pod -

kre ślić, iż okre śla jąc uchwa łą nr 2/XX2014 za sa dy wy -
bo ru de le ga tów na nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le -
ga tów, Kra jo wa Ra da do ło ży ła sta rań, aby po mi mo
szcze gól ne go try bu, wy bo ry te od by ły się z za cho wa -
niem za sad re pre zen ta tyw no ści, zaś oso by do ko nu ją ce
wy bo rów, le gi ty mi zo wa ły się moż li wie naj peł niej szym
man da tem do re pre zen to wa nia człon ków PZD. W tym
ce lu klucz, we dług któ re go do ko ny wa no wy bo rów, uza -
leż nio ny był od ilo ści człon ków Związ ku w po szcze gól -
nych okrę gach – na kon fe ren cjach okrę go wych wy bie -
ra no licz bę de le ga tów w ilo ści pro por cjo nal nej do licz by
człon ków PZD, zaś wszy scy uczest ni cy okrę go wych
kon fe ren cji – gre miów upraw nio nych do wy bo ru de le -
ga tów – ja ko człon ko wie re gio nal nych władz PZD, po -
sia da li man da ty do re pre zen to wa nia człon ków PZD 
z da ne go re gio nu, gdyż zo sta li przez nich wy bra ni. 

Cał ko wi cie bez pod staw ny jest rów nież ko lej ny za rzut
po sta wio ny przez or gan nad zo ru, a mia no wi cie utra ty
mo cy, z dniem 19 stycz nia 2014r., przez § 118 ust. 6 
i § 144 ust. 4 do tych cza so we go sta tu tu, na pod sta wie 
art. 65 ust. 2 usta wy o ROD.  

Sta no wi sku or ga nu nad zo ru opie ra się na błęd nym za -
ło że niu, że zmia na pod sta wy praw nej funk cjo no wa nia
PZD ob ję ła rów nież kwe stie ure gu lo wa ne w przed mio -
to wych prze pi sach sta tu tu. Tym cza sem w tej ma te rii re -
gu la cje usta wo we nie ule gły żad nej zmia nie. Or gan
nad zo ru po mi nął bo wiem fakt, iż tak jak obec nie, tak i
pod rzą da mi po przed nio obo wią zu ją cej usta wy z dnia 
8 lip ca 2005 r. o ROD, za gad nie nia te pod le ga ły re gu la -
cjom usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. pra wo o sto wa -
rzy sze niach. 

Po wyż sze wy ni ka z za pi sów art. 7 ust. 2 pra wa o sto -
wa rzy sze niach, któ ry sta no wi, że do or ga ni za cji spo łecz -
nych dzia ła ją cych na pod sta wie od ręb nych ustaw, 
w spra wach nie ure gu lo wa nych od ręb nie sto su je się prze -
pi sy usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach. Usta wa z dnia 
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie
od no si ła się do kwe stii ure gu lo wa nych w § 118 ust. 6
oraz § 144 ust. 4 do tych cza so we go sta tu tu, tj. za stę po wa -
nia wal ne go ze bra nia przez ze bra nie de le ga tów. W kon -
se kwen cji na le ży uznać, że przed dniem 19 stycz nia
2014 r. po sta no wie nia § 118 ust. 6  i 144 ust. 4 sta tu tu
PZD, rów nież pod le ga ły oce nie przez pry zmat za pi sów
art. 11 ust. 2 usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach. 

Na le ży za tem stwier dzić, że kwe stia zgod no ści § 144
ust. 4 do tych cza so we go sta tu tu z art. 11 ust. 2 usta wy
pra wo o sto wa rzy sze niach, by ła już przed mio tem oce ny
ze stro ny Są du. Zgod nie z dys po zy cją za war tą w art. 16
usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach, mia ło to miej sce 
w trak cie po stę po wa nia re je stro we go, kie dy to do tych -
cza so wy sta tut PZD był przed mio tem ba da nia przez Sąd
pod ką tem zgod no ści z prze pi sa mi pra wa. Co wię cej, 
w trak cie ów cze sne go po stę po wa nia, oko licz ność
uchwa le nia sta tu tu PZD przez nad zwy czaj ny Kra jo wy
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Zjazd De le ga tów PZD, zwo ła ny w try bie ana lo gicz nym
do przy ję te go uchwa łą nr 2/XX/2014 Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 27 ma ja 2014 r., by ła przed mio tem za rzu tów
pod no szo nych przez oso by trze cie. Po mi mo pod no sze nia
tej kwe stii w trak cie po stę po wa nia, Sąd nie tyl ko
uwzględ nił wnio sek o re je stra cję, ale tak że nie zgło sił
za strze żeń do za pi sów za war tych w § 118 ust 6 oraz 144
ust. 4 zgło szo ne go wów czas sta tu tu PZD. 

Z po wyż szych wzglę dów, za sad nym jest stwier dze nie,
iż po wo ły wa nie przez or gan nad zo ru art. 65 ust. 2 usta -
wy o ROD, ja ko pod sta wy praw nej do for mu ło wa nia za -
rzu tów w ni niej szym po stę po wa niu, jest cał ko wi cie
bez pod staw ne. nie za leż nie od te go, wnio sko daw ca
wska zu je, że wy stę pu jąc z tym za rzu tem w ni niej szym
po stę po wa niu, or gan nad zo ru do pusz cza się pró by omi -
nię cia try bu prze wi dzia ne go do roz pa try wa nia kwe stii
zgod no ści z pra wem uchwał po dej mo wa nych przez sto -
wa rzy sze nie, za pi sa ne go w art. 29 ust. 1 pkt 2 usta wy
pra wo o sto wa rzy sze niach. 

Nie za leż nie od po wyż szych uwag, na le ży rów nież od -
nieść się do za strze żeń, któ re or gan nad zo ru zgło sił do
po szcze gól nych po sta no wień uchwa lo ne go sta tu tu PZD. 

Ad. 1 Or gan nad zo ru za kwe stio no wał okre śle nie spo -
so bów re ali za cji ce lów sto wa rzy sze nia ogro do we go
PZD. Zda niem or ga nu nad zo ru, uchwa lo ny sta tut nie za -
wie ra za mknię te go ka ta lo gu w tym przed mio cie, a je dy -
nie wy mie nia nie któ re spo so by re ali za cji ce lów sta tu-
to wych PZD, co na ru sza art. 10 ust. 1 pkt 3 usta wy – Pra -
wo o sto wa rzy sze niach. Wy ni kać to ma z za pi su sta tu to -
we go, któ ry ja ko je den z ta kich spo so bów wska zu je na:
„po dej mo wa nie in nej dzia łal no ści, zmie rza ją cej do sta -
łe go roz wo ju ROD” (§ 7 pkt 10). 

Ta ki po gląd na le ży uznać za błęd ny. Ana li zy tre ści te -
go po sta no wie nia nie tyl ko w kon tek ście usta wy – Pra -
wo o sto wa rzy sze niach, ale przede wszyst kim usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, jed no znacz nie
wska zu je bo wiem na bez pod staw ność przed mio to we go
za strze że nia. Po gląd or ga nu nad zo ru był by za sad ny, gdy -
by przy to czo ny za pis prze wi dy wał je dy nie „po dej mo wa -
nie in nej dzia łal no ści” w ce lu re ali za cji ce lów sta tu-
to wych PZD. Tym cza sem kwe stio no wa ne po sta no wie -
nie kon kre ty zu je, że cho dzi je dy nie o dzia łal ność do ty -
czą cą za pew nie nia sta łe go roz wo ju ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. W ten spo sób za sad ni czo za wę żo no za kres
te go za pi su, aby na je go pod sta wie nie moż na by ło po -
dej mo wać bli żej nie spre cy zo wa nych dzia łań. In ny mi
sło wy, pod wa ża ne sfor mu ło wa nie da je moż li wość zwe -
ry fi ko wa nia dzia łań or ga nów PZD w kon tek ście tre ści
za pi su. Tym sa mym trud no w tym wy pad ku twier dzić,
że ten za pis po wo du je, że ka ta log za war ty w § 7 ma cha -
rak ter otwar ty. Z te go wzglę du nie upraw nio ny jest za -
rzut o na ru sze niu art. 10 ust. 1 pkt 3 usta wy – Pra wo 
o sto wa rzy sze niach. 

Nie za leż nie od po wyż sze go or gan nad zo ru za nie chał
in ter pre ta cji pod wa ża ne go § 7 pkt 10 w świe tle usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Tym cza sem 
z art. 45 ust. 2 tej usta wy wy ni ka, że „Do sto wa rzy szeń
ogro do wych sto su je się od po wied nio prze pi sy usta wy z
dnia 7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach”.
Ozna cza to, że dzia łal ność i sta tut sto wa rzy szeń ogro do -
wych po win ny re ali zo wać przede wszyst kim za da nia
wy zna czo ne tym or ga ni za cjom przez usta wę o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych ja ko lex spe cia lis. W tym
kon tek ście na le ży zwró cić uwa gę z ko lei na art. 46 pkt 2
tej usta wy, któ ry wśród naj waż niej szych za dań sto wa -
rzy szeń ogro do wych wy mie nia „dzia ła nie na rzecz
wszech stron ne go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go”. 
A za tem sa ma usta wa na ło ży ła na te sto wa rzy sze nia obo -
wią zek po dej mo wa nia wszel kich moż li wych dzia łań,
któ re mo gły by się przy czy nić do moż li wie sze ro kie go
roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go, któ re go im ma nent -
nym ele men tem są ro dzin ne ogro dy dział ko we. Prze pis
ten ko re spon du je z pre am bu łą usta wy o ROD, gdzie
usta wodaw ca wska zał na ko niecz ność dal sze go ist nie nia
i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych ja ko za sad -
ni czej przy czy ny uchwa le nia usta wy. 

Ma jąc za tem na uwa dze po wyż sze nor my praw ne, nie
spo sób twier dzić, że by § 7 pkt 10 na ru szał obo wią zu ją -
ce pra wo. Jest to za pis, któ ry od po wied nio re ali zu je art.
46 pkt 2 usta wy o ROD. Wska zy wa nie bo wiem w sta tu -
cie PZD je dy nie skon kre ty zo wa nych dzia łań po dej mo -
wa nych w kie run ku roz wo ju ROD by ło by z pew no ścią
nie zgod ne z art. 46 pkt 2, gdyż wy klu cza ło by a prio ri
moż li wość dzia ła nia na rzecz wszech stron ne go roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go. Dla te go też z po wyż szych
wzglę dów przed mio to we za strze że nie na le ży uznać za
bez za sad ne.

Ad. 2 W swo im sta no wi sku or gan nad zo ru wy su wa
rów nież za rzu ty wo bec uchwa lo ne go sta tu tu PZD w za -
kre sie po sta no wień umoż li wia ją cych przy zna nia człon -
ko stwa PZD dla dział kow ców, któ rym przy słu gu je
pra wo do dział ki w ROD nie pro wa dzo nym przez PZD.
Z te go sta no wi ska wy ni ka, że człon ka mi sto wa rzy sze nia
ogro do we go mo gą być za sad ni czo tyl ko dział kow cy,
któ rzy po sia da ją pra wo do dział ki w ROD pro wa dzo nym
wła śnie przez to sto wa rzy sze nie ogro do we. Tym sa mym
or gan nad zo ru wy klu cza moż li wo ści przy na leż no ści
dział kow ca tak że do in ne go – wy bra ne go przez sie bie 
– sto wa rzy sze nia ogro do we go. 

Na le ży stwier dzić, że ta ki po gląd jest cał ko wi cie nie -
traf ny, gdyż nie znaj du je opar cia w obo wią zu ją cych
prze pi sach pra wa, a w szcze gól no ści prze pi sach usta wy
o ROD. Co wię cej, sta no wi sko or ga nu nad zo ru w przed -
mio to wej spra wie jest sprzecz ne z art. 58 ust. 1 Kon sty -
tu cji, któ ry za pew nia każ de mu wol ność zrze sza nia się.
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Wszak sto wa rzy sze nia są za sad ni czą for mą re ali zu ją cą
tę kon sty tu cyj ną wol ność. Wy ni ka to z pre am bu ły do
usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, z któ rej wy ni ka, że
ce lem jej uchwa le nia by ło stwo rze nie wa run ków do peł -
nej re ali za cji gwa ran to wa nej prze pi sa mi Kon sty tu cji
wol no ści zrze sza nia się. 

W kon tek ście za strze że nia zgło szo ne go przez or gan
nad zo ru na le ży za uwa żyć, że moż li wość zrze sza nie się nie
jest pra wem, ale wol no ścią. W li te ra tu rze przed mio tu ak -
cen tu je się, iż wol ność jest „moż no ścią po stę po wa nia we -
dług wła snej wo li za in te re so wa nej oso by, a więc i moż ność
wy bo ru róż ne go po stę po wa nia”1. Wo bec te go wol ność jest
nie za leż na od pań stwa, któ re nie mo że jed no st ce ani przy -
zna wać, ani też co fać wol no ści. To też w przy pad ku spo ru
z or ga nem pań stwo wym oby wa tel nie ma obo wiąz ku
okre ślać nor mę praw ną do pusz cza ją cą okre ślo ny za kres
wol no ści, lecz to wła śnie or gan pań stwo wy po wi nien
wska zać pod sta wę praw ną dla ogra ni cze nia wol no ści te -
go oby wa te la2. A za tem ce chą wol no ści oby wa tel skiej jest
to, że nie wy ni ka ona z pra wa w zna cze niu przed mio to -
wym, a pra wo to je dy nie za kre śla jej gra ni ce3. Gra ni ce
wol no ści zrze sza nia się okre ślo ne są w Kon sty tu cji, usta -
wach i umo wach mię dzy na ro do wych ra ty fi ko wa nych
przez Pol skę. Ob ję cie bo wiem wol no ści zrze sza nia się re -
gu la cją praw ną ma na ce lu nie tyl ko okre śle nie jej gra ni -
cy, któ rej prze kra czać nie moż na, ale rów nież ma
za gwa ran to wać sa mo dziel ne ko rzy sta nie przez oby wa te -
li z nie za bro nio nej sfe ry tej wol no ści4. 

W świe tle tych ogól nych uwag moż na stwier dzić, że
gra ni ce wol no ści zrze sza nia się w sto wa rzy sze niach
ogro do wych zo sta ły wy zna czo ne przez usta wo daw cę 
w art. 45 ust. 1 usta wy o ROD. W tym prze pi sie okre -
ślo no dwie ka te go rie pod mio tów, któ re mo gą re ali zo wać
tę wol ność w ra mach sto wa rzy szeń ogro do wych. Są to
dział kow cy oraz oso by za in te re so wa ne za war ciem umo -
wy dzier ża wy dział ko wej. Z po wyż szej re gu la cji ja sno
wy ni ka, że in ne oso by nie mo gą się zrze szać w ta kich
sto wa rzy sze niach. Z oczy wi stych wzglę dów or ga ni za cje
te są prze zna czo ne głów nie dla dział kow ców, czy li peł -
no let nich osób fi zycz nych upraw nio nych do ko rzy sta nia
z dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym na pod sta -
wie pra wa do dział ki (art. 2 pkt 1 usta wy o ROD). 

Jed nak że – wbrew po glą do wi or ga nu nad zo ru – ża den
prze pis usta wy nie za wę ża krę gu człon ków sto wa rzy sze -
nia ogro do we go wy łącz nie do dział kow ców, któ rym
przy słu gu je pra wa do dział ki w ROD pro wa dzo nym
przez to wła śnie sto wa rzy sze nie ogro do we. Ogra ni cze -
nie ta kie mu sia ło by bez po śred nio wy ni kać z prze pi su

usta wy, gdyż – jak wska za no – ja kie kol wiek ogra ni cze nia
kon sty tu cyj nej wol no ści zrze sza nia się mu szą być wy raź -
nie okre ślo ne przede wszyst kim w re gu la cji usta wo wej. 

Tym cza sem przed mio to wy za rzut nie zo stał opar ty 
o ta ką re gu la cji, lecz o wąt pli wą in ter pre ta cję, któ ra 
w ża den spo sób nie po twier dza sta no wi ska or ga nu nad -
zo ru. Wszak art. 45 ust. 1 usta wy o ROD ca ło ścio wo 
i jed no znacz nie prze są dza przed mio to wą kwe stię. Prze -
pis ten bo wiem sta no wi, że „Dział kow cy lub oso by za in -
te re so wa ne za war ciem umo wy dzier ża wy dział ko wej
mo gą zrze szać się w sto wa rzy sze niach ogro do wych w ce -
lu za kła da nia i pro wa dze nia ROD oraz obro ny swo ich
in te re sów i re pre zen ta cji”. Nie zro zu mia łe jest, cze mu or -
gan nad zo ru – w ra mach swo jej in ter pre ta cji - po mi nął
je den z za sad ni czych ce lów ist nie nia sto wa rzy szeń ogro -
do wych, a mia no wi cie obro nę in te re sów i re pre zen ta cji
dział kow ców. Zna mien ne, że ten cel do dat ko wo wska -
zu je na moż li wość zrze sza nia się dział kow ców w ja kim -
kol wiek – swo bod nie wy bra nym przez sie bie – sto wa-
rzy sze niu ogro do wym. Ta ka kon sta ta cja jest bo wiem
zgod na za rów no z funk cją tych or ga ni za cji, jak i za kre -
sem kon sty tu cyj nej wol no ści zrze sza nia się za gwa ran to -
wa nej dział kow com. Nie ma bo wiem żad nych ra cjo -
nal nych po wo dów, aby dział kow co wi za bra niać przy na -
leż no ści do wy bra ne go sto wa rzy sze nia ogro do we go, je -
że li wy ra ża ta ką wo lę. W świe tle od po wied nich re gu la cji
kon sty tu cyj nych i usta wo wych, nie moż na rów nież wy -
klu czyć moż li wo ści przy na leż no ści dział kow ca do kil -
ku sto wa rzy szeń ogro do wych, je że li uzna, że w ten
spo sób bę dzie za bez pie czał swo je słusz ne pra wa i in te -
re sy. Tym cza sem ze sta no wi ska or ga nu nad zo ru wy ni ka,
że wy klu cza ta ką moż li wość, a więc je dy nie do pusz cza
przy na leż ność dział kow ca do jed ne go sto wa rzy sze nia
ogro do we go, co – jak wska za no – jest ogra ni cze niem
kon sty tu cyj nej wol no ści zrze sza nia się, któ ry nie wy ni -
ka z żad ne go prze pi su usta wo we go. 

W re zul ta cie nie ma żad nych prze szkód praw nych, aby
sto wa rzy sze nie ogro do we wpro wa dzi ło w swo im sta tu -
cie – w gra ni cach wy zna czo nych przez art. 45 ust. 1 usta -
wy o ROD – róż ne ka te go rie człon ko stwa, za rów no dla
dział kow ców z ma cie rzy stych ogro dów, jak i dział kow -
ców z ogro dów pro wa dzo nych przez in ne sto wa rzy sze -
nia ogro do we. Do pusz czal ność ta kie go roz wią za nia
po twier dza cho ciaż by ak tu al ny pro blem do ty czą cy nie -
któ rych dział kow ców z ogro dów, któ re – w try bie art.
69-74 usta wy o ROD – wy od ręb ni ły się ze struk tur PZD
i prze kształ ci ły się w sa mo dziel ne sto wa rzy sze nia ogro -
do we. Przy ję cie pre zen to wa ne go sta no wi ska or ga nu nad -

1B. Banaszak: Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław 1995, s. 8.
2J. Blicharz: Pozycja prawna stowarzyszeń. Studium prawnoadministracyjne, Wrocław 1996, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 29.
3B. Banaszak: Prawa jednostki i systemy ich ochrony, s. 8.

4 J. Blicharz: Pozycja prawna stowarzyszeń..., s. 30.
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zo ru ozna cza ło by, że każ dy dział ko wiec z ta kie go ogro -
du, bę dą cy do tąd człon kiem PZD, mu siał by utra cić to
człon ko stwo. Pro blem ten sta je się szcze gól nie wy ra zi -
sty w kon tek ście tych dział kow ców z ogro dów wy od ręb -
nio nych, któ rzy, bę dąc w mniej szo ści, gło so wa li za
dal szą przy na leż no ścią ich ogro du do PZD. Trud no przy -
jąć, aby te oso by po zba wiać – wbrew ich wo li – człon -
ko stwa w sto wa rzy sze niu ogro do wym, do któ re go 
w dal szym cią gu chcą przy na le żeć. Ozna cza ło by to 
w prak ty ce, że o człon ko stwie w da nym sto wa rzy sze niu
ogro do wym nie de cy du je sam za in te re so wa ny, ale in ni
dział kow cy z je go ROD. Z oczy wi stych wzglę dów by ło -
by to roz wią za nie ja skra wo sprzecz ne z wol no ścią zrze -
sza nia się, wo bec cze go na le ży je wy klu czyć.

Ma jąc na uwa dze wska za ne uwa run ko wa nia praw ne 
i fak tycz ne, uchwa lo ny sta tut PZD wpro wa dził dwie ka -
te go rie człon ko stwa dla osób fi zycz nych. Pod sta wo wą
ka te go rią są tzw. człon ko wie zwy czaj ni, czy li oso by po -
sia da ją ce pra wo do dział ki w ROD pro wa dzo nym przez
PZD. Dru gą ka te go rię okre ślo no ja ko człon ków współ -
dzia ła ją cych. Ich po zy cja praw na zo sta ła od mien nie
ukształ to wa na 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. Z te go wzglę du stwo rzo no no wy ro dzaj
jed nost ki or ga ni za cyj nej zrze sza ją cej człon ków współ -
dzia ła ją cych – ko ła człon kow skie ja ko struk tu ry dzia ła -
ją ce zu peł nie od ręb nie od ist nie ją cych ROD. 

Jed no cze śnie – wbrew twier dze niom or ga nu nad zo ru 
– uchwa lo ny sta tut jed no znacz nie okre ślił pra wa i obo -
wiąz ki człon ków współ dzia ła ją cych. Po słu że nie się bo -
wiem w § 18 po wszech nie sto so wa ną for mu łą ode sła nia
po przez uży cie zwro tu „od po wied nio” w ża den spo sób
nie uchy bia art. 10 ust. 1 pkt 4 usta wy – Pra wo o sto wa -
rzy sze niach. W szcze gól no ści za bieg ten w ża den spo -
sób nie za ciem nia za kre su praw i obo wiąz ków człon ków
współ dzia ła ją cych. Za kres ten jest za sad ni czo iden tycz -
ny z pra wa mi i obo wiąz ka mi człon ków zwy czaj nych,
jed nak z tą róż ni cą, że – jak wspo mnia no – człon ko wie
współ dzia ła ją cy są zrze sze ni w ko łach człon kow skich, 
a nie w ROD. Tyl ko tę róż ni cę na le ży uwzględ nić do ko -
nu jąc „od po wied niej” mo dy fi ka cji § 14 i 15 w ce lu usta -
le nia za kre su praw i obo wiąz ków człon ków współ dzia -
ła ją cych. Z te go wzglę du za strze że nie or ga nu nad zo ru
jest bez za sad ne.

Po dob nie na le ży się od nieść do za strze że nia do ty czą ce -
go rze ko me go na ru sze nia art. 10 ust. 2 usta wy – Pra wo 
o sto wa rzy sze niach po przez usta no wie nie ko ła człon kow -
skie go ja ko no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD. Nie spo -
sób po dzie lić te go po glą du, zwłasz cza w świe tle brzmie nia

po wyż szej re gu la cji, któ ra wy ma ga okre śle nia w sta tu cie
je dy nie struk tu ry or ga ni za cyj nej i za sa dy two rze nia te re -
no wych jed no stek or ga ni za cyj nych. Uchwa lo ny sta tut
PZD czy ni za dość tym wy mo gom w § 32 pkt 2 oraz § 95.
Tym sa mym nie na ru szo no art. 10 ust. 2 usta wy – Pra wo o
sto wa rzy sze niach. Prze pis ten nie wy ma ga, aby sta tut okre -
ślał kom pe ten cje po szcze gól nych or ga nów te re no wej jed -
nost ki or ga ni za cyj nej. Nie za leż nie od te go na le ży pod-
kre ślić, że uchwa lo ny sta tut PZD – wbrew za rzu to wi or -
ga nu nad zo ru – okre ślił kom pe ten cje wal ne go ze bra nia ko -
ła człon kow skie go. W § 96 ust. 2 po słu żo no się tak że
tech ni ką ode sła nia po przez uży cie zwro tu „od po wied nio”,
co jed no znacz nie wska zu je na § 64 i § 66, któ re okre śla ją
kom pe ten cje wal ne go ze bra nia w ROD.  Ze wzglę du na
za sad ni czą zbież ność kom pe ten cji wal nych ze brań w ROD
oraz w ko łach człon kow skich nie by ło po trze by po wie la -
nia po wyż szych po sta no wień. Ozna cza to w kon se kwen cji,
że or gan nad zo ru bez pod staw nie uznał, że nie okre ślo no
kom pe ten cji wal ne go ze bra nia ko ła człon kow skie go. 

Ad. 3 Od no śnie za strze żeń zgła sza nych przez or gan
nad zo ru w sto sun ku do § 38 ust. 2 uchwa lo ne go Sta tu tu
PZD w kon tek ście po sta no wień art. 11 ust. 2 in fi ne usta -
wy pra wo o sto wa rzy sze niach, na le ży stwier dzić, iż są
one bez za sad ne. Treść art. 11 ust. 2 wy raź nie wska zu je,
iż usta wo daw ca po zo sta wił sto wa rzy sze niom cał ko wi tą
swo bo dę w kształ to wa niu za sad ka den cyj no ści de le ga -
tów. Co za tym idzie, dla uzna nia, iż sta tut speł nia w tym
za kre sie wy móg usta wy, ko niecz ne jest je dy nie ure gu lo -
wa nie tej kwe stii, a sam spo sób ure gu lo wa nia te go za -
gad nie nia nie pod le ga już oce nie pod ką tem zgod no ści 
z usta wą. § 38 ust. 2 uchwa lo ne go sta tu tu PZD re gu lu je
kwe stię ka den cji de le ga ta na zjazd po przez wska za nie,
iż je go man dat obej mu je wy łącz nie zjazd, na któ ry zo stał
wy bra ny. Z po wyż szych wzglę dów, po gląd or ga nu nad -
zo ru o rze ko mej sprzecz no ści § 38 ust. 2 z art. 11 ust. 2
usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach, nie za słu gu je na
uwzględ nie nie. 

Ana lo gicz nie na le ży oce nić za strze że nia zgła sza ne
przez or gan nad zo ru w za kre sie po sta no wień § 68 ust. 6,
110 ust. 6, § 130 ust 4 uchwa lo ne go sta tu tu PZD, ja ko
rze ko mo na ru sza ją cych wy mo gi za pi sa ne w art. 11 
ust. 2 usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach. Zda niem or ga -
nu nad zo ru, przed mio to wy prze pis na kła da na sto wa rzy -
sze nie obo wią zek ści słe go okre śle nia w sta tu cie za sad
wy bo ru de le ga tów. Po gląd ten jest opar ty o błęd na in ter -
preta cję za pi sów usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach. 
W szcze gól no ści nie uwzględ nia fun da men tal nej, 
z punk tu wi dze nia re ali za cji po stu la tu de mo kra tycz ne go
pań stwa pra wa, za sa dy sa mo rząd no ści i sa mo dziel no ści
sto wa rzy szeń. Z za sa dy tej wy ni ka pra wo do au to no -
micz ne go i wol ne go od nad mier nej in ge ren cji ze stro ny
wła dzy pu blicz nej, kształ to wa nia za sad funk cjo no wa nia
sto wa rzy szeń. Jak wska zu je dok try na „Sa mo rząd ność
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sto wa rzy szeń ozna cza swo bo dę w kształ to wa niu struk tu -
ry or ga ni za cyj nej, okre śla nia kry te rium człon ko stwa, wy -
zna cza nia so bie za dań, przyj mo wa nia do wol nych (w
ra mach pra wa) me tod funk cjo no wa nia (- ). Sa mo rząd -
ność sto wa rzy szeń po le ga w isto cie na tym, co ust. 2 k.a.
okre śla ja ko ich sa mo dziel ność”. (Pa weł Sar nec ki Ko -
men tarz do art. 2 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach
ABC 2007).

In ter pre ta cja art. 11 ust. 2 usta wy pra wo o sto wa rzy -
sze niach za pre zen to wa na przez or gan nad zo ru po mi ja tę
kwe stię, co w kon se kwen cji pro wa dzi do za wę ża ją ce go
sto so wa nia dys po zy cji za war tej w art. 11 ust. 2. Tym cza -
sem brak jest pod staw uza sad nia ją cych twier dze nie, iż
przez sfor mu ło wa nie „sta tut okre śla za sa dy wy bo ru de -
le ga tów” usta wo daw ca na ło żył na sto wa rzy sze nie obo -
wią zek ści słe go ure gu lo wa nia w sta tu cie wszel kich
kwe stii zwią za nych z pro ce du rą wy ła nia nia de le ga tów
na zjazd, któ ry za stę pu je wal ne ze bra nie człon ków.
Wręcz prze ciw nie, la ko nicz ność re gu la cji usta wo wej 
w tym za kre sie na ka zu je przy jąć, iż – re ali zu jąc za sa dę
sa mo rząd no ści sto wa rzy szeń – usta wo daw ca na dał im
cał ko wi tą swo bo dę kształ to wa nia tych za sad. Je że li za -
tem usta wo daw ca nie okre ślił żad nych wy mo gów w tym
za kre sie, to za sad nym jest uzna nie, iż każ dy spo sób ure -
gu lo wa nia te go za gad nie nia przez sta tut sto wa rzy sze nia,
na le ży uznać za do pusz czal ny. W kon se kwen cji de le go -
wa nie kom pe ten cji do okre śle nia za sad wy bo ru de le ga -
tów na je den z or ga nów sto wa rzy sze nia – zwłasz cza gdy
do ty czy to zjaz du nad zwy czaj ne go, a więc z za ło że nia
zwo ły wa ne go w try bie eks tra or dy na ryj nym - mie ści się
w gra ni cach do pusz czal nych przez usta wo daw cę. 

Za przed mio to wą in ter pre ta cją prze ma wia rów nież
wy kład nia funk cjo nal na art. 11 ust. 2. Usta wo daw ca na -
dał sto wa rzy sze niom cał ko wi tą swo bo dę w kształ to wa -
niu za sad wy bo ru de le ga tów, a więc nie jest moż li we,
aby ja kie kol wiek za sa dy wy bo ru de le ga tów na ru szy ły
usta wę. Sąd ba da jąc w try bie art. 16 usta wy pra wo o sto -
wa rzy sze niach, zgod ność sta tu tu z prze pi sa mi pra wa nie
ma więc żad ne go wzor ca, w opar ciu o któ ry mógł by oce -
niać tę kwe stię. Nie za leż nie bo wiem od te go, jak te za -
sa dy zo sta ną okre ślo ne, nie mo gły by zo stać za kwe stio -
no wa ne ja ko nie zgod ne z pra wem. Trud no za tem zna -
leźć uza sad nie nie dla twier dze nia or ga nu nad zo ru, któ re
opie ra się na za ło że niu, iż za re ali za cję dys po zy cji 
z art. 11 ust. 2 moż na uznać wy łącz nie kom plek so we
ure gu lo wa nia za sad wy bo ru de le ga tów w sta tu cie. Je że -
li bo wiem za sa dy te nie pod le ga ją oce nie są du, to ja ki
cel mia ło by zo bo wią zy wa nie sto wa rzy sze nia do ich
szcze gó ło we go okre śla nia w sta tu cie? Zda niem wnio -
sko daw cy pra wi dło wa in ter pre ta cja art. 11 ust. 2 usta wy
pra wo o sto wa rzy sze niach mu si pro wa dzić do wnio sku,
iż za je go pra wi dło wą re ali za cję moż na uznać każ dy spo -

sób ure gu lo wa nia w sta tu cie za gad nie nia za sad wy bo ru
de le ga tów, rów nież po le ga ją cy na de le ga cji kom pe ten -
cji do ich okre śle nia w ak cie niż sze go szcze bla. 

Za sze ro ką in ter pre ta cją po ję cia „okre śle nia za sad wy -
bo ru de le ga tów” prze ma wia rów nież fakt, iż ro zu mo wa -
nie pre zen to wa ne przez or gan nad zo ru pro wa dzi do
ab sur dal ne go wnio sku, że wy klu czo ne są ja kie kol wiek
„po za sta tu to we” ak ty po świę co ne te mu za gad nie niu. 
W kon se kwen cji, przy roz bu do wa nej struk tu rze or ga ni -
za cyj nej  sto wa rzy sze nia (jak w przy pad ku PZD), na le -
ża ło by uznać, iż sta tut po wi nien okre ślić np. ta kie
kwe stie, jak cho ciaż by licz ba de le ga tów wy bie ra na w
po szcze gól nych jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD, co
nie wąt pli wie moż na uznać za ele ment wpły wa ją cy na
„za sa dy wy bo ru de le ga tów”. Co cie ka we, or gan nad zo ru
nie kwe stio nu je uchwa lo ne go sta tu tu PZD z po wo du bra ku
re gu la cji w tym za kre sie (w sto sun ku do wy bo ru de le ga tów
na zjazd „zwy czaj ny”), co naj le piej do wo dzi, iż sam nie jest
w sta nie pre cy zyj nie wska zać za kre su zna cze nio we go po -
ję cia „okre śle nie za sad wy bo ru de le ga tów”.

Ad. 4 Pol ski Zwią zek Dział kow ców pra gnie rów nież
od nieść się do za strze że nia or ga nu nad zo ru co do tre ści
§ 110 ust. 3 i § 130 ust. 1 uchwa lo ne go sta tu tu PZD. Po -
sta no wie nia te okre śla ją or ga ny PZD upraw nio ne do ini -
cjo wa nia zwo ła nia od po wied nio nad zwy czaj ne go okrę-
go we go zjaz du de le ga tów i Nad zwy czaj ne go Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów. W za kre sie swo je go za strze że nia or -
gan nad zo ru wska zu je na ko niecz ność roz sze rze nia ka ta -
lo gu po wyż szych or ga nów. 

Ta kie sta no wi sko na le ży uznać za bez pod staw ne.
Przede wszyst kim nie wy ni ka ono z żad ne go prze pi su.
W szcze gól no ści z przy to czo ne go przez or gan nad zo ru
art. 11 ust. 1 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach nie spo -
sób wy pro wa dzić wnio sku co do krę gu or ga nów i pod -
mio tów upraw nio nych do zwo ły wa nia nad zwy czaj nych
zjaz dów de le ga tów. Nie wia do mo więc, z ja kie go po wo -
du § 110 ust. 3 i § 130 ust. 1 uchwa lo ne go sta tu tu PZD
mia ły by na ru szać ten prze pis. Wy ni ka stąd, że przed mio -
to wy za rzut jest zu peł nie bez za sad ny.

W tym kon tek ście zna mien ne jest, że or gan nad zo ru
do ko nał ba da nia uchwa lo ne go sta tu tu PZD nie tyl ko w
opar ciu o obo wią zu ją ce usta wy, ale rów nież – wbrew
swo jej ko gni cji – oce nił za sad ność i ce lo wość po szcze -
gól nych po sta no wień sta tu to wych. Jest to dzia ła nie nie -
do pusz czal ne, gdyż na ru sza sa mo rząd ność we wnątrz or-
ga ni za cyj ną PZD. Jak bo wiem wy ni ka z  art. 2 ust. 1
usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach w zw. z art. 45 ust.
2 usta wy o ROD, sto wa rzy sze nia ogro do we są sa mo -
rząd ny mi zrze sze nia mi. Wy od ręb nie nie ele men tu sa mo -
rząd no ści przy da je sto wa rzy sze niu sta tus or ga ni za cji
sa mo dziel nej i nie za leż nej od or ga nów pań stwo wych5.

5J. Blicharz: Pozycja prawna stowarzyszeń..., s. 13.
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Za sa dę tę roz wi ja art. 2 ust. 2 usta wy – Pra wo o sto wa -
rzy sze niach, któ ry sta no wi, że sto wa rzy sze nie sa mo -
dziel nie okre śla swo je ce le, pro gra my dzia ła nia i struk-
tu ry or ga ni za cyj ne. W związ ku z tym ce cha sa mo rząd no -
ści od zwier cie dla pe wien za kres au to no mii we wnętrz nej
sto wa rzy sze nia, okre ślo ną sfe rę nie pod le ga ją cą in ge ren -
cji or ga nów pań stwo wych6. Uzna nie sa mo rząd no ści za
pod sta wo wą ce chę sto wa rzy szeń ogro do wych ozna cza,
że re gu la cje praw ne przy zna ją tym pod mio tom sze ro ki
za kres swo bo dy w kształ to wa niu swo je go ustro ju, struk -
tur or ga ni za cyj nych i re ali za cji swo ich ce lów sta tu to -
wych. Moż na za tem przy jąć, że sto wa rzy sze nia są or ga -
ni za cja mi sa mo dziel ny mi i nie za leż ny mi w swo ich sto -
sun kach z pań stwem. Ozna cza to, że or gan nad zo ru nie
mo że kwe stio no wać po szcze gól nych roz wią zań sta tu to -
wych ze wzglę du na ich ce lo wość i swo je in ter pre ta cje,
któ re nie znaj du ją opar cia w kon kret nych na ka zach usta -
wo wych. 

Je dy nie na mar gi ne sie tych roz wa żań na le ży za uwa -
żyć, że or gan nad zo ru nie traf nie zin ter pre to wał przed -
mio to we po sta no wie nia sta tu tu twier dząc, że przy zna ją
one moż li wość ini cjo wa nia zwo ła nia nad zwy czaj nych
zjaz dów de le ga tów wy łącz nie or ga nom wy ko naw czym
oraz na ob ostrzo nych kwa li fi ko wa nych za sa dach or ga -
nom kon tro li. Jak bo wiem wy ni ka z § 130 ust. 1, nad -
zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo łu je za sad-
ni czo Kra jo wa Ra da, któ ra – we dług uchwa lo ne go sta tu -
tu PZD – nie jest or ga nem wy ko naw czym, ale naj wyż -
szym or ga nem PZD mię dzy Kra jo wy mi Zjaz da mi
De le ga tów. Wy po sa że nie więc te go or ga nu w przed mio -
to wą kom pe ten cję nie mo że bu dzić więk szych wąt pli -
wo ści. Po dob nie z § 14 ust. 1 pkt 3 i 5 nie spo sób
wy pro wa dzić lo gicz ne go wnio sku, że uchwa lo ny sta tut
nie pra wi dło wo okre ślił krąg or ga nów i pod mio tów zdol -
nych do ini cjo wa nia pro ce su zwo ły wa nia nad zwy czaj -
nych zjaz dów de le ga tów. Dla te go też na le ży uznać, że
kwe stio no wa ne po sta no wie nia sta tu to we nie na ru sza ją
żad ne go prze pi su usta wo we go oraz czy nią za dość za sa -
dzie sa mo rząd no ści sto wa rzy szeń ogro do wych.

Ad. 5 W spo sób ana lo gicz ny na le ży się usto sun ko wać
do ko lej ne go za strze że nia zgło szo ne go przez or gan nad -
zo ru. Pod wa żo ny zo stał mia no wi cie § 48 ust. 4 uchwa -
lo ne go sta tu tu PZD, któ ry prze wi du je szcze gól ny tryb
za skar ża nia uchwał pod ję tych 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 po wta rza jąc w szcze gó łach ar gu men ta cji kwe stio -
nu ją cej po przed nie za strze że nie, na le ży po krót ce za zna -
czyć, że po wyż sze roz wią za nie sta tu to we nie na ru sza

po wo ła ny przez or gan nad zo ru art. 11 ust. 1 usta wy 
– Pra wo o sto wa rzy sze niach. W szcze gól no ści § 48 
ust. 4 po zy tyw nie przy pi sał przed mio to wą wła ści wość
kon kret nym wła dzom PZD, wo bec cze go nie moż na
twier dzić, że ta wła ści wość po win na zo stać przy pi sa na
do kom pe ten cji Kra jo we go Zjaz du De le ga tów ja ko naj -
wyż szej wła dzy w sto wa rzy sze niu ogro do wym PZD. 

Z po wyż sze go wzglę du rów nież to za strze że nie moż -
na roz pa try wać w ka te go rii in ge ren cji w sa mo rząd ność
we wnątrz or ga ni za cyj ną. Or gan pu blicz ny nie po wi nien
kształ to wać ustro ju żad nej or ga ni za cji spo łecz nej, je że -
li obo wią zu ją ce pra wo przy zna je w da nym ob sza rze od -
po wied ni za kres swo bo dy. W ten spo sób na rzu ca się
pew ne roz wią za nia, któ re mo gą spa ra li żo wać funk cjo -
no wa nie or ga ni za cji, a tak że na ru szyć in te re sy jej człon -
ków. Kra jo wy Zjazd De le ga tów od by wa się bo wiem
za sad ni czo co czte ry la ta. Kil ku let nie ocze ki wa nie na od -
by cie się te go zjaz du nie znaj du je uza sad nie nia z punk -
tu wi dze nia słusz nych in te re sów za in te re so wa nych
człon ków PZD, któ rzy zło ży li od wo ła nie. Po nad to na ło -
że nie na Kra jo wy Zjazd De le ga tów obo wiąz ku roz pa -
trze nia bli żej nie okre ślo nej licz by od wo łań mo gło by
spa ra li żo wać pra cę te go or ga nu, któ ry ze wzglę du na
swój skład licz bo wy nie był by zdol ny me ry to rycz nie za -
ła twić wie lu, czę sto bar dzo skom pli ko wa nych, spraw.
Wska zu je to za tem na licz ne za gro że nia prak tycz ne, któ -
re mo gły by wy nik nąć na sku tek bez pod staw nej in ge ren -
cji or ga nu pu blicz ne go w we wnętrz ne spra wy or ga ni -
za cji spo łecz nej.

Ad. 6 Ko lej ne swo je za strze że nie or gan nad zo ru rów -
nież wy wiódł z art. 11 ust. 1 usta wy – Pra wo o sto wa -
rzy sze niach. Za kwe stio no wał mia no wi cie § 136 pkt 15
uchwa lo ne go sta tu tu PZD, któ ry przy zna je Kra jo wej Ra -
dzie kom pe ten cje do po dej mo wa nia uchwał we wszyst -
kich spra wach nie za strze żo nych sta tu tem do kom pe -
ten cji in nych or ga nów. Or gan nad zo ru uzna je, ze ta ka
kom pe ten cja mo że być przy pi sa na je dy nie Kra jo we mu
Zjaz do wi De le ga tów. Ma to ja ko by wy ni kać z art. 11
ust.1 zd. 2 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, we dług
któ re go or gan ten po dej mu je uchwa ły we wszyst kich
spra wach, w któ rych sta tut nie okre śla wła ści wo ści
władz sto wa rzy sze nia.

Usto sun ko wu jąc się do te go za strze że nia na le ży na
wstę pie za uwa żyć, że przy to czo ny art. 11 ust.1 zd. 2 bu -
dzi po waż ne za strze że nia w dok try nie, gdyż do ty ka za -
gad nie nia ży cia we wnętrz ne go sto wa rzy szeń i ja ko ta kie
nie po win no być re gu lo wa ne prze pi sa mi pra wa7. Na ru -
sza ono bo wiem sa mo rząd ność tych pod mio tów. Z te go
też wzglę du re gu la cja ta po win na być in ter pre to wa na 

6L. Wiśniewski: Wolność zrzeszania się obywateli w stowarzyszeniach, Warszawa 1988, s. 7.
7 J. Blicharz: Pozycja prawna stowarzyszeń..., s. 38.
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w spo sób mak sy mal nie ści sły i za wę ża ją cy. Na le ży za -
tem w peł ni za apro bo wać po gląd, że art. 11 ust. 1 zd. 2
usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach „(…) ma jed nak
cha rak ter dys po zy tyw ny, co ozna cza, że moż li wy jest in -
ny po dział kom pe ten cji, w szcze gól no ści wpro wa dze nie
ge ne ral ne go do mnie ma nia kom pe ten cji za rzą du we
wszyst kich spra wach zwią za nych z re pre zen ta cją i pro -
wa dze niem spraw sto wa rzy sze nia“8. 

Za sad ność te go po glą du wy ni ka rów nież z brzmie nia
po wyż sze go prze pi su. Wszak ure gu lo wa ne w nim do -
mnie ma nie mo że być za sto so wa ne je dy nie co do spraw
nie za strze żo nych sta tu tem do kom pe ten cji in nych or ga -
nów. A za tem tyl ko wów czas, gdy sta tut mil czy w za kre -
sie tych spraw. W przy pad ku pod wa ża ne go § 136 pkt 15
tak nie jest. Po sta no wie nie to w spo sób po zy tyw ny za -
strze ga roz strzy ga nie od po wied nie go za kre su spraw do
kom pe ten cji Kra jo wej Ra dy, któ ra jest naj wyż szym 
or ga nem PZD mię dzy Kra jo wy mi Zjaz da mi De le ga tów
(§ 133 ust. 1). Tym sa mym po sta no wie nie to wy łą cza
moż li wość za sto so wa nia art. 11 ust. 1 zd. 2 usta wy – Pra -
wo o sto wa rzy sze niach. W kon se kwen cji przed mio to we
za strze że nie jest nie traf ne. 

Ad. 7 Or gan nad zo ru wy ra ził rów nież swo je ne ga -
tyw ne sta no wi sko wo bec § 140 ust. 2, któ ry okre śla
szcze gó ło we kom pe ten cje Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.
Zgło szo ne za strze że nie spro wa dza się do za kwe stio no -
wa nia uży te go w tym po sta no wie niu zwro tu „w szcze -
gól no ści”, któ ry ma ja ko by na ru szać art. 10 ust. 1 pkt 5
usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach w za kre sie wy mo gu
sta tu to we go okre śle nia kom pe ten cji władz sto wa rzy sze -
nia. 

Po gląd ten na le ży uznać za nie słusz ny ja ko nie znaj -
du ją cy opar cia w po wyż szym prze pi sie. Na kła da on bo -
wiem obo wią zek okre śle nia w sta tu cie je dy nie kom-
pe ten cji po szcze gól nych władz sto wa rzy sze nia. Re gu la -
cja ta nie wska zu je na to miast, w ja ki spo sób te kom pe -
ten cje ma ją być okre ślo ne w sta tu cie. W tym kon tek ście
na le ży stwier dzić, że ba da ny sta tut PZD w peł ni speł nił
przed mio to wy wy móg. Kom pe ten cje Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy okre ślo no bo wiem przede wszyst kim w § 137
oraz § 140. Tym sa mym nie mo że być mo wy o na ru sze -
niu art. 10 ust. 1 pkt 5 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze -
niach.

Za strze że nie or ga nu nad zo ru wy kra cza za tem po za za -
kres tej re gu la cji. Spro wa dza się bo wiem w isto cie do
pod wa że nia re dak cji § 140 ust. 2, któ ry wpro wa dza ka -
ta log szcze gó ło wych kom pe ten cji Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy. Sta no wią one kon kre ty za cję za sad ni czej, ogól nej
kom pe ten cji te go or ga nu, po le ga ją cej na re pre zen ta cji 

i pro wa dze niu spraw PZD, któ ra jed no znacz nie wy zna -
cza gra ni ce dzia ła nia Pre zy dium Kra jo wej Ra dy. W efek -
cie uży cie w § 140 ust. 2 zwro tu „w szcze gól no ści” jest
uza sad nio ne. Ta ką re dak cję po twier dza rów nież przy ję -
ta w sta tu cie me to da re gu la cji szcze gó ło wych kom pe ten -
cji Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, któ re nie zo sta ły okre ś-
lo ne wy czer pu ją co w jed nej jed no st ce re dak cyj nej, ale
zo sta ły unor mo wa ne w tych jed nost kach re dak cyj nych,
któ re od no szą się do da nej spra wy. Przy ję cie ta kiej me -
to dy re gu la cji jest w peł ni do pusz czal ne i nie na ru sza
żad ne go prze pi su pra wa, a w szcze gól no ści art. 10 ust. 1
pkt 5 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach. Ozna cza to, że
przed mio to we za strze że nie jest nie za sad ne.    

Ad. 8 Na za koń cze nie na le ży od nieść się do ne ga tyw -
ne go sta no wi ska or ga nu nad zo ru wo bec § 175 uchwa lo -
ne go sta tu tu PZD. Zgło szo ne za strze że nie zu peł nie nie
uwzględ nia szcze gól ne go try bu prze kształ ce nia PZD 
w sto wa rzy sze nie ogro do we, któ re zo sta ło ure gu lo wa ne
w art. 65 i nast. usta wy o ROD. Or gan nad zo ru oparł
swo je sta no wi sko na art. 17 ust. 1 oraz art. 21 usta wy –
Pra wo o sto wa rzy sze niach. Z tych re gu la cji wy pro wa -
dził wnio sek o „bez sprzecz nie” kon sty tu tyw nym cha rak -
te rze wpi su w KRS. 

Od no sząc się do przed mio to we go za strze że nia na le ży
na wstę pie za uwa żyć, że trud no uznać sta no wi sko or ga -
nu nad zo ru o bez spor no ści po glą du do ty czą ce go cha rak -
te ru wpi su do KRS. Prze czy te mu cho ciaż by sta no wi sko
Są du Naj wyż sze go, któ ry orzekł, że „uchwa ła o zmia nie
sta tu tu wy wie ra skut ki praw ne od chwi li jej pod ję cia, 
a nie od da ty wpi sa nia do re je stru“9. Orze cze nie to wska -
zu je, że na grun cie prze pi sów ogól nych oma wia ne za -
gad nie nie nie jest jed no znacz ne. 

Nie za leż nie od po wyż sze go na le ży jed nak stwier dzić,
że - do ko nu jąc oce ny cha rak te ru wpi su do KRS w przed -
mio to wej spra wie – nie spo sób po mi nąć szcze gól nych
od po wied nich prze pi sów usta wy o ROD. Wszak uchwa -
le nie sta tu tu PZD na stą pi ło w szcze gól nym try bie usta -
wo wym. Tym cza sem sta no wi sko or ga nu nad zo ru nie
uwzględ nie nia tre ści tych prze pi sów, a w szcze gól no ści
art. 65 ust. 2 usta wy o ROD. W kon se kwen cji or gan nad -
zo ru wy pro wa dził błęd ny wnio sek o kon sty tu tyw nym
cha rak te rze wpi su do KRS sta tu tu PZD uchwa lo ne go 
w szcze gól nym try bie art. 68 ust. 1 usta wy o ROD. Prze -
pis ten na ka zał PZD uchwa lić no wy sta tut w ter mi nie 
18 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie tej usta wy. 

Nie traf ność za strze że nia or ga nu nad zo ru wy ni ka
przede wszyst kim z tre ści art. 65 ust. 2 usta wy o ROD.
Z prze pi su te go bo wiem wy ni ka, że PZD dzia ła na pod -
sta wie swo je go do tych cza so we go sta tu tu do cza su

8A. Radwan: Kilka uwag o stosowaniu i niedostosowaniu ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach, Radca Prawny 2005/4/104.
9Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 XII 1990 r. I PR 440/90, OSNC 1992/9/167.
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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. W kon se kwen cji nie spo sób lo gicz nie
przy jąć, aby in ten cją ra cjo nal ne go usta wo daw cy by ło to,
aby wraz z uchwa le niem no we go sta tu tu prze stał obo -
wią zy wać do tych cza so wy, a jed no cze śnie – nie za czął
jesz cze obo wią zy wać uchwa lo ny sta tut PZD. Ta ka in ter -
pre ta cja jest z grun tu ab sur dal na, gdyż uzna je, że usta wo -
daw ca za kła dał a prio ri, że re ali za cja obo wiąz ku uchwa-
le nia no we go sta tu tu przez PZD bę dzie jed no znacz na ze
sta nem, w któ rym nie bę dzie for mal nie obo wią zy wał ża -
den sta tut do cza su do ko na nia od po wied nie go wpi su w
KRS. A za tem re ali za cja usta wy de fac to po zba wia ła by
or ga ni za cję pod staw funk cjo no wa nia, a więc two rzy ła
stan nie zgod ny z obo wią zu ją cym pra wem. Z oczy wi -
stych wzglę dów nie jest moż li wa do ak cep ta cji ta ka in -
ter pre ta cja. Mia ła by ona nie tyl ko cha rak ter con tra
le gem, ale by ła by tak że sprzecz na z jed nym z za sad ni -
czych ce lów roz dzia łu 7 usta wy o ROD, czy li za pew nie -
niem dal sze go ist nie nia i funk cjo no wa nia PZD w zmie-
nio nej for mie praw nej.  

W świe tle po wyż szych uwag trze ba za tem uznać, że 
– zgod nie z usta wą o ROD – no wy sta tut PZD za czy na
obo wią zy wać z dniem uchwa le nia. Ta ki po gląd wy ni ka
nie tyl ko z wy kład ni funk cjo nal nej przy za ło że niu ra cjo -
nal no ści usta wo daw cy, ale rów nież z wnio sko wa nia 
a con tra rio tre ści art. 65 ust. 2 usta wy o ROD. Je że li bo -
wiem PZD dzia ła na pod sta wie swo je go do tych cza so we -
go sta tu tu do cza su uchwa le nia no we go sta tu tu, to od
te go mo men tu PZD mu si dzia łać na pod sta wie no we go
sta tu tu. 

W efek cie upraw nio ne jest twier dze nie, że w przy pad -
ku sta tu tu PZD uchwa lo ne go w try bie usta wy o ROD
wpis do KRS ma cha rak ter de kla ra to ryj ny. Po twier dza
to rów nież art. 68 ust. 2 usta wy o ROD, któ ry sta no wi
lex spe cia lis w sto sun ku do art. 21 usta wy – Pra wo o sto -
wa rzy sze niach. Świad czy to o szcze gól nych za sa dach 
i try bie przy ję tym przez usta wo daw cę w za kre sie prze -
kształ ce nia PZD w sto wa rzy sze nie ogro do we. Dla te go
też z po wyż szych wzglę dów za bez pod staw ne na le ży
uznać za strze że nie or ga nu nad zo ru wo bec § 175 uchwa -
lo ne go sta tu tu PZD.     

Za łącz ni ki: 
1. uchwa ła nr 2/XXIII/2014 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 11 grud nia 2014r. w spra wie

po wo ła nie I Wi ce pre ze sa PZD  
2. uchwa ła nr 14/XXIII/2014 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 11 grud nia 2014r. w spra -

wie skła du i funk cji w Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
3. od pis pi sma z za łącz ni ka mi 

Pre zes
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

Czło nek Pre zy dium
/-/  An to ni Ko strze wa

4. Postanowienia referendarza

Sy gna tu ra spra wy: WA.XIII. NS-REJ.KRS/058745/14/612

Po sta no wie nie

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJSETRU SĄDOWEGO 
w skła dzie: STARSZY REFERENDARZ SĄDOWY BEATA CIEĆWIERZ
po roz po zna niu w dniu: 07.01.2015 w WARSZAWIE
na po sie dze niu nie jaw nym
spra wy z wnio sku: POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
przy uczest nic twie: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
o zmia nę da nych w Kra jo wym Re je strze Są do wym
dla pod mio tu: POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW, WARSZAWA
o nu me rze KRS:0000293886
po sta na wia:
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I. Wpi sać w Kra jo wym re je strze Są do wym:
Re je strze Sto wa rzy szeń, In nych Or ga ni za cji Spo łecz nych i Za wo do wych, Fun da cji Oraz Pu blicz nych 
Za kła dów Opie ki Zdro wot nej

Dział 1 Ru bry ka 3 – jed nost ki te re no we lub od dzia ły 
1.Dla po zy cji iden ty fi ko wa nej:

1. Na zwa jed nost ki te re no wej lub od dzia łu POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
-OKRĘG MAZOWIECKI W WARSZAWIE

2. Sie dzi ba Kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, 
po wiat M.ST. WARSZAWA, 
gmi na M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

Wy kre ślić po la

2 . Sie dzi ba Kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, 
po wiat M.ST. WARSZAWA, gmi na M.ST. WARSZAWA,
miejsc. WARSZAWA

3. Ad res DYWIZJONU 303, nu mer 7, lo kal -----, kod poczt. 01-470
pocz ta WARSZAWA

Wpi sać po la

2 . Sie dzi ba Kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, 
po wiat  WARSZAWA, gmi na WARSZAWA, 
miejsc. WARSZAWA

3. Ad res Ul. STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO, nu mer 35D, 
lo kal -----, kod poczt. 04-305, pocz ta WARSZAWA

Dział 2 Ru bry ka 1 – Or gan upraw nio ny do re pre zen ta cji pod mio tu
1.Dla po zy cji iden ty fi ko wa nej:

1. Na zwa or ga nu upraw nio ne go do PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
re pre zen to wa nia pod mio tu

1.1Pod ru bry ka 1. Da ne osób wcho dzą cych w skład or ga nu
Dla po zy cji iden ty fi ko wa nej:

1. Na zwi sko, na zwa lub fir ma OŻEGALSKA

2. Imio na IZABELA, ELŻBIETA

3. Nu mer PESEL lub nu mer REGON

Wy kre ślić

5. Funk cja w or ga nie re pre zen tu ją cym SEKRETARZ

Wpi sać

5. Funk cja w or ga nie re pre zen tu ją cym SEKRETARZ POLSKIEGO ZWIĄZKU
DZIAŁKOWCÓW
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II. ODMÓWIĆ ZAREJESTROWANIA ZMIANY
STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁ-
KOWCÓW Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2014R.,

ZWIĄZANEJ Z TĄ ZMIANA ZMIANY CELÓW I
SPOSOBU REPREZENTACJI.

Uza sad nie nie
W dniu 30.10.2014 r.  do tut. Są du wpły nął wnio sek 

o zmia nę da nych pod mio tu po przez za re je stro wa nie
zmia ny sta tu tu z dnia 23.10.2014r., zwią za nej z tą zmia -
ną zmia ny ce lów oraz spo so bu re pre zen ta cji.

Zgod nie z art. 21 w zw. z art. 13 ust. 2 usta wy pra wo 
o sto wa rzy sze niach ( Dz.U. 0179.855 ze zm.) w dniu
07.11.2014 r„ sta tut zo stał prze sła ny do or ga nu nad zo ru.

W dniu 28.11.2014 r./, Pre zy dent m.st. War sza wy zgło -
sił swo je uczest nic two w po stę po wa niu oraz za strze że nia
co do pra wi dło wo ści pod ję cia uchwa ły o zmia nie sta tu -
tu, a tak że zgod no ści nie któ rych za pi sów sta tu to wych 
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa.

W dniu 05.12.2014 r., wnio sko daw ca zo stał we zwa ny
do usto sun ko wa nia się do uwag or ga nu nad zo ru.

W dniu 17.12.2014 r., wnio sko daw ca prze sta wił swo -
je sta no wi sko, w któ rym zwró cił m.in. uwa gę na orzecz -
nic two, zgod nie z któ rym sąd re je stro wy nie mo że ba dać
zgod no ści uchwał or ga nów sto wa rzy sze nia z do tych cza -
so wym sta tu tem (m.in. orze cze nie SN z_13.05.1993r.,

I PRN 36/93, orze cze nie S.A. w War sza wie z
08.06.2000r„ ICa 806/00).

W związ ku z po wyż szym zwa żo no, co na stę pu je:
Od no sząc się do sta no wi ska wnio sko daw cy, że sąd re -

je stro wy nie mo że ba dać zgod no ści uchwał z obo wią zu ją -
cym sta tu tem, a je dy nie, na pod sta wie art. 29 ust. 1 usta wy
pra wo o sto wa rzy sze niach uchy lić uchwa łę or ga nów sto -
wa rzy sze nia, to na le ży za uwa żyć, że po wyż sze orze cze nia
po cho dzą sprzed dnia wej ścia w ży cie usta wy o Kra jo -
wym Re je strze Są do wym (Dz.U. 01.17.209 ze zm.).

Obec nie art. 23 ww. usta wy na kła da na sąd re je stro wy

obo wią zek ba da nia czy do łą czo ne do wnio sku do ku men -
ty są zgod ne pod wzglę dem for my i tre ści z obo wią zu ją -
cy mi prze pi sa mi pra wa. Sąd re je stro wy mo że rów nież
zba dać, czy zgło szo ne da ne są zgod ne z rze czy wi stym
sta nem.

Za tem je że li ar ty kuł 10 usta wy pra wo o sto wa rzy sze -
niach okre śla ele men ty, któ re mu si za wie rać sta tut pod -
mio tu, to sąd re je stro wy roz po zna jąc wnio sek o zmia nę
sta tu tu czy zmia nę w or ga nach nie mo że nie zwró cić
uwa gi na za pi sy sta tu to we w tym przed mio cie, w Szcze -
gól no ści w za kre sie or ga nu wład ne go do pod ję cia po -
wyż szej uchwa ły czy je go skła du, a je dy nie do ko nać
re je stra cji zgod nie ze zło żo nym wnio skiem.

Oce nia jąc za tem wnio sek sąd re je stro wy nie uchy la
uchwa ły or ga nów sto wa rzy sze nia, a je dy nie ba da czy
zgło szo ne do Są du do ku men ty mo gą sta no wić pod sta wę
wpi su w Re je strze.

Wnio sko daw ca nie mo że wy ma gać, aby w mo men cie
za uwa że nia, że do łą czo ne do wnio sku uchwa ły władz
sto wa rzy sze nia są nie zgod ne z obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi lub z za pi sa mi sta tu to wy mi, sąd re je stro wy do ko ny -
wał re je stra cji zmian w Re je strze w opar ciu o ta kie
uchwa ły, a na stęp nie cze kał, aby w try bie art. 29 ust. 1
usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach wpły nął wnio sek 
o uchy le nie uchwa ły, na pod sta wie któ rej do ko na no wpi -
su w Re je strze i do pie ro po stwier dze niu nie waż no ści ta -
kiej uchwa ły po dej mo wał dzia ła nia z urzę du, któ re bę dą
mia ły na ce lu usu nię cie wpi sów do ko na nych na jej pod -
sta wie. 

Od 19.01.2014 r,, Pol ski Zwią zek Dział kow ców stał

1.2 Pod ru bry ka 1. – Da ne osób wcho dzą cych w skład or ga nu
Dla po zy cji iden ty fi ko wa nej:

1. Na zwi sko, na zwa lub fir ma PASIŃSKI, -----

2. Imio na MARIAN, -----

3. Nu mer PESEL lub nu mer REGON

Wy kre ślić

5.  Funk cja w or ga nie re pre zen tu ją cym SKARBNIK

Wpi sać

5.  Funk cja w or ga nie re pre zen tu ją cym SKARBNIK PZD
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się sto wa rzy sze niem ogro do wym w ro zu mie niu usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (art, 65 ust, 1 pkt 1
usta wy Dz.U. 2014.40).

Usta wo daw ca zo bo wią zał jed no cze śnie do do sto so wa -
nia sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców do wy mo -
gów usta wy, o któ rej mo wa wy żej, w ter mi nie 18
mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy.

Za strzegł jed nak, że do cza su uchwa le nia sta tu tu,
wnio sko daw ca dzia ła na pod sta wie sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, w za kre sie w ja kim je go po sta -
no wie nia nie po zo sta ją w sprzecz no ści z po wszech nie
obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa, czy li m.in. usta wą
pra wo o sto wa rzy sze niach.

Zgod nie z art. 11 ust. 2 usta wy pra wo o sto wa rzy sze -
niach sta tut mo że prze wi dy wać za miast wal ne go ze bra -
nia człon ków ze bra nie de le ga tów. W tym przy pad ku
jed nak sta tut mu si okre ślać za sa dy wy bo ru de le ga tów 
i czas trwa nia ich ka den cji. W obo wią zu ją cym sta tu cie
wnio sko daw cy w § 84 pkt 4 do kom pe ten cji wal ne go ze -
bra nia spra woz daw czo - wy bor cze go ROD za strze żo no
m. in. wy bór de le ga tów na okrę go wy zjazd (re jo no wą
kon fe ren cję przed zjaz do wą),

Zgod nie z § 110 ust. 2 sta tu tu PZD pra wo do uczest ni -
cze nia w okrę go wym zjeź dzie de le ga tów ma ja de le ga ci
ROD, wy bra ni na wal nych ze bra niach (kon fe ren cjach
de le ga tów) spra woz daw czo-wy bor czych z za strze że -
niem §111 (w okrę gach po sia da ją cych po nad 25000
człon ków zwy czaj nych de le ga cji 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, na któ rych pra wo uczest ni cze nia
ma ją de le ga ci wy bra ni na wal nych ze bra niach (kon fe -
ren cjach de le ga tów)).

Z ko lei art. 118 ust. 6 sta tu tu PZD sta no wi, że 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.
Rów nież § 144 ust. 4 ce du je pra wo do okre śle nia za sad
wy bo ru de le ga tów na nad zwy czaj ny Kra jo wy zjazd de -
le ga tów, tym ra zem na Kra jo wą Ra dę.

Po mi ja jąc nie zgod ność za pi sów § 118 I § 114 sta tu tu 
z art. 11 usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach, któ ry wy raź -

nie na ka zu je aby za sa dy wy bo ru de le ga tów okre ślo ne
by ły w sta tu cie wnio sko daw cy, na le ży pod kre ślić jed -
nak, że po wyż sze za pi sy da ją moż li wość Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy czy Kra jo wej Ra dzie usta le nia tyl ko 
i wy łącz nie za sad wy bo ru de le ga tów, a nie ich wska zy -
wa nia.

Tym cza sem w uchwa le Kra jo wej Ra dy PZD 
nr 2/XX/2014 z dnia 27.05.2014 r., wska za no, że 
w Okrę go wej Kon fe ren cji Przed zjaz do wej we zmą udział 
z czyn nym i bier nym pra wem wy bor czym człon ko wie
okrę go we go za rzą du PZD, okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej
PZD i okrę go wej ko mi sji roz jem czej PZD oraz człon ko -
wie Kra jo wej Ra dy PZD, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej z te re nu da ne go okrę gu
nie bę dą cy człon ka mi or ga nów okrę go wych. Tym sa -
mym Kra jo wa Ra da PZD nie okre śli ła za sad wy bo ru, 
a wska za ła kon kret ne oso by, któ re z po wo du przy na leż -
no ści do okre ślo nych jed no stek bę dą po sia da ły czyn ne 
i bier ne pra wo wy bor cze.

Wo bec po wyż sze go na le ży zgo dzić się ze sta no wi -
skiem or ga nu nad zo ru, że Okrę go we Kon fe ren cje Przed -
zjaz do we, któ rych skład zo stał okre ślo ny uchwal
Kra jo wej Ra dy PZD, wska za nej wy żej, nie by ły okrę go -
wy mi zjaz da mi de le ga tów w ro zu mie niu § 110 ust. 2 i 3
sta tu tu i nie by ły upraw nio ne do wy bo ru de le ga tów na
Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD. Co wię cej sta tut PZD
nie prze wi du je or ga nów pod na zwą Okrę go wych Kon fe -
ren cji Przed zjaz do wych.

Za tem na le ży za uwa żyć, że Kra jo wy Zjazd De le ga tów,
któ ry od był się 23.10.2014 r., w związ ku z nie pra wi dło -
wo ścia mi przy wy bo rze de le ga tów nie był upraw nio ny
do do ko na nia zmia ny sta tu tu w opar ciu o § 143 i § 185
sta tu tu PZD.

W związ ku z po wyż szym od mó wić za re je stro wa nia
zmia ny sta tu tu z dnia 23.10.2014 r., oraz zwią za nej z tą
zmia na zmia ny ce lów i spo so bu re pre zen ta cji

Nie za leż nie od te go na le ży zgo dzić się z uwa ga mi or -
ga nu nad zo ru za war ty mi w pi śmie z dnia 28.11.2014 r.,
punk tach od 1 do 8 co do nie zgod no ści za pi sów sta tu to -
wych z usta wą pra wo o sto wa rzy sze niach.

Za świad cze nie o do ko na niu wpi su

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

dla pod mio tu: POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW, WARSZAWA
do ko na no wpi su do Re je stru Sto wa rzy szeń, In nych Or ga ni za cji Spo łecz nych i Za wo do wych, Fun da cji Oraz
Pu blicz nych Za kła dów Opie ki Zdro wot nej    :

Nu mer po zy cji re je stru (nu mer KRS) 0000293886

Da ta i go dzi na do ko na nia wpi su 08.01.2015 10:11:16

Nu mer wpi su w po zy cji re je stru 11
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Dzia ła jąc w imie niu wnio sko daw cy Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w War sza wie za skar ża my po sta no wie -
nie Re fe ren da rza Są do we go Są du Re jo no we go dla m. st.
War sza wy z dnia 7 stycz nia 2015 ro ku w za kre sie pkt II
te go orze cze nia, tj. od mo wy za re je stro wa nia zmia ny sta -
tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 23 paź -
dzier ni ka 2014 r. oraz zwią za nej z tym zmia ną ce lów 
i spo so bu re pre zen ta cji, do rę czo ne go wnio sko daw cy 
w dniu 22 stycz nia 2015 ro ku, oraz wno si my o:

1. uchy le nie po sta no wie nia Re fe ren da rza Są do we go
Są du Re jo no we go dla m. st. War sza wy z dnia 
7 stycz nia 2015 ro ku – w za skar żo nym za kre sie;

2. uwzględ nie nie w ca ło ści wnio sku zło żo ne go przez
Wnio sko daw ców o zmia nę da nych pod mio tu po -
przez za re je stro wa nie zmia ny sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.
oraz zwią za nej z tym zmia ną ce lów or ga ni za cji 
i spo so bu re pre zen ta cji.

Sąd Re jo no wy dla m. st War sza wy
XIII Wy dział Go spo dar czy 
Kra jo we go Re je stru Są do we go
ul. Czer nia kow ska 100
00-454 War sza wa

Wnio sko daw ca:
Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
z sie dzi bą w War sza wie, 
00–728, ul. Bo bro wiec ka 1
Nr KRS: 0000293886

Uczest nik:
Pre zy dent m. st. War sza wy  
00–024 War sza wa
Al. Je ro zo lim skie 28

Sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 58745/14/612

wnio sko daw ca zwol nio ny z opła ty są do wej na pod sta wie art. 104 ust. 1 usta wy o kosz tach są do wych w spra wach
cy wil nych

Skar ga na Po sta no wie nie Re fe ren da rza Są do we go 

UZASADNIENIE

5. Skarga PZD na postanowienia referendarza

W dniu 7 stycz nia 2015 ro ku re fe ren darz są do wy Są -
du Re jo no we go dla m. st. War sza wy wy dał po sta no wie -
nie, w któ rym nie uwzględ nił wnio sku zło żo ne go przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców o zmia nę da nych te go
pod mio tu i w tym za kre sie od mó wił za re je stro wa nia
zmia ny sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia
23 paź dzier ni ka 2014 r. oraz zwią za nej z tym zmia ną ce -
lów i spo so bu re pre zen ta cji.

Z tre ści uza sad nie nia za skar żo ne go po sta no wie nia wy -
ni ka, że re fe ren darz są do wy oparł swo je roz strzy gnię cie
przede wszyst kim o ar gu ment – przy to czo ny wcze śniej
przez or gan nad zo ru – ja ko by Kra jo wy Zjazd De le ga tów
z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 ro ku nie był upraw nio ny do
do ko ny wa nia zmia ny sta tu tu PZD ze wzglę du na nie pra -

wi dło wo ści przy wy bo rze de le ga tów. Po nad to Re fe ren -
darz Są do wy uznał po zo sta ło za strze że nia or ga nu nad -
zo ru od no szą ce się do po szcze gól nych po sta no wień
przed ło żo ne go sta tu tu PZD. Nie uwzględ nił rów nież
pod no szo ne go przez wnio sko daw cę po glą du do ty czą ce -
go za kre su ko gni cji są du re je stro we go, wy ni ka ją ce go z
orzecz nic twa, a w szcze gól no ści orze cze nia Są du Naj -
wyż sze go z dnia 13 ma ja 1993 r. (sygn. akt I PRN 36/93)
oraz orze cze nia Są du Ape la cyj ne go w War sza wie z dnia
8 czerw ca 2000 r. (sygn. akt. I ACa 806/00).   

W oce nie wnio sko daw cy po wyż sze sta no wi sko re fe -
ren da rza są do we go jest błęd ne i prze są dza o nie pra wi -
dło wo ści za skar żo ne go po sta no wie nia. 

Na wstę pie wnio sko daw ca pra gnie za uwa żyć, że

75



tów kra jo wych, ale bar dzo pre cy zyj nie unor mo wa ła tryb
wy bo ru tych de le ga tów na nad zwy czaj ny kra jo wy zjazd.
Na le ży pod kre ślić, że me cha ni zmy przy ję te w uchwa le
2/XX/2014 za gwa ran to wa ły, że wy bo ry de le ga tów od -
by ły się z za cho wa niem za sad re pre zen ta tyw no ści, zaś
oso by do ko nu ją ce wy bo rów le gi ty mi zo wa ły się moż li -
wie naj peł niej szym man da tem do re pre zen to wa nia
człon ków PZD, gdyż zo sta li przez nich wy bra ni. 

Nie bez zna cze nia dla oce ny za skar żo ne go po sta no -
wie nia jest rów nież fakt, że obec nie za re je stro wa ny 
w Kra jo wym Re je strze Są do wym sta tut PZD, za wie ra ją -
cy pod wa ża ny § 144, zo stał uchwa lo ny do kład nie w tym
sa mym try bie, co sta tut za kwe stio no wa ny w za skar żo -
nym po sta no wie niu. Stwier dzić więc trze ba, że kwe stia
zgod no ści § 144 i po zo sta łych po sta no wień sta tu tu PZD
z obo wią zu ją cym pra wem, w tym usta wy – Pra wo o sto -
wa rzy sze niach,  by ła już przed mio tem oce ny ze stro ny
Są du Re je stro we go. Zgod nie bo wiem z dys po zy cją 
art. 16 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, mia ło to
miej sce w trak cie po stę po wa nia re je stro we go, kie dy to
obec nie za re je stro wa ny sta tut PZD był przed mio tem ba -
da nia przez Sąd pod ką tem zgod no ści z prze pi sa mi pra -
wa. Co wię cej, w trak cie ów cze sne go po stę po wa nia,
oko licz ność uchwa le nia sta tu tu PZD przez nad zwy czaj -
ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD, zwo ła ny w try bie
ana lo gicz nym do przy ję te go uchwa łą nr 2/XX/2014, by -
ła przed mio tem za rzu tów pod no szo nych przez oso by
trze cie. Po mi mo pod no sze nia tej kwe stii w trak cie po -
stę po wa nia, Sąd Re je stro wy nie tyl ko uwzględ nił wnio -
sek o re je stra cję, ale tak że nie zgło sił za strze żeń do
za pi sów za war tych w § 118 ust 6 oraz 144 ust. 4 zgło szo -
ne go wów czas sta tu tu PZD.

Za sad ność po wyż szej uwa gi nie zmie nia fakt, że wów -
czas PZD nie był sto wa rzy sze niem ogro do wym, ale or ga -
ni za cją spo łecz ną dzia ła ją cej na pod sta wie szcze gól nej
usta wy. Z art. 7 ust. 2 usta wy - Pra wo o sto wa rzy sze niach
wy ni ka bo wiem, że do or ga ni za cji spo łecz nych dzia ła ją -
cych na pod sta wie od ręb nych ustaw, w spra wach nie ure -
gu lo wa nych od ręb nie sto su je się prze pi sy usta wy – Pra wo
o sto wa rzy sze niach. Wów czas obo wią zu ją ca usta wa 
z dnia 8 lip ca 2005r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
nie od no si ła się do kwe stii ure gu lo wa nych w § 118 ust. 6
oraz § 144 ust. 4 za re je stro wa ne go sta tu tu, tj. za stę po wa -
nia wal ne go ze bra nia przez ze bra nie de le ga tów. W kon -
se kwen cji na le ży uznać, że przed dniem 19 stycz nia 
2014 r. po sta no wie nia § 118 ust. 6  i 144 ust. 4 sta tu tu
PZD, rów nież pod le ga ły oce nie przez pry zmat za pi sów
art. 11 ust. 2 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach. Za re je -
stro wa nie sta tu tu za wie ra ją ce go te po sta no wie nia ozna -
cza ło, że PZD mo gło dzia łać w za ufa niu do oce ny praw nej
wy ra żo nej we orze cze niu są du re je stro we go i na tej pod -
sta wie po dej mo wać okre ślo ne de cy zje or ga ni za cyj ne.
Obec ne kwe stio no wa nie po sta no wień sta tu to wych, uzna -
nych w ta kim sa mym kon tek ście praw nym, za nie zgod ne

szcze gó ło wa ar gu men ta cja me ry to rycz na od no szą ca się
do po szcze gól nych za strze żeń przy ję tych za pod sta wę
przed mio to we go roz strzy gnię cia zo sta ła za war ta w pi -
śmie wnio sko daw cy z 17 grud nia 2014 ro ku, w któ rym
wy ra żo no sta no wi sko w spra wie uwag zgło szo nych
przez or gan nad zo ru. Ze wzglę du na uzna nie przez re fe -
ren da rza są do we go za sad no ści wszyst kich tych uwag,
wnio sko daw ca pod trzy mu je w ca łej roz cią gło ści ar gu -
men ta cję przy to czo ną we wspo mnia nym pi śmie 
z 17 grud nia 2014 ro ku. Dla te go też – bio rąc pod uwa gę
skut ki pro ce so we zło że nia skar gi na orze cze nie re fe ren -
da rza są do we go – nie ma po trze by szcze gó ło we go po -
wta rza nie za war te go tam sta no wi ska, któ re po zo sta je
ak tu al ne. Dla te go też w ni niej szej skar dze wnio sko daw -
ca pra gnie je dy nie zwró cić uwa gę na pew ne aspek ty do -
ty czą ce za sad ni cze go za strze że nia pod nie sio ne go w
za skar żo nym po sta no wie niu, a więc kwe stii pra wi dło -
wo ści wy bo ru de le ga tów i umo co wa nia od by te go Kra jo -
we go Zjaz du De le ga tów do zmia ny sta tu tu.

W tym za kre sie błęd ne jest twier dze nie o sprzecz no -
ści § 144 ust. 4 sta tu tu PZD z art. 11 ust. 2 usta wy – Pra -
wo o sto wa rzy sze niach.  Wska zu je na to zwłasz cza treść
oraz funk cja § 144. Tym po sta no wie niem sta tu to wym
do ko na no bo wiem okre ślo nej re gu la cji w za kre sie „za -
sad wy bo ru de le ga tów”, jed nak że z oczy wi stych wzglę -
dów ta re gu la cja nie mo gła od nieść się do kwe stii
szcze gó ło wych. Wy ni ka to z funk cji § 144, któ ry do ty czy
okre śla nia za sad wy ła nia nia de le ga tów na nad zwy czaj ny
Kra jo wy Zjazd De le ga tów. Ko niecz ność od by cia nad -
zwy czaj ne go Kra jo we go Zjaz du wy ma ga w spo sób
oczy wi sty eks tra or dy na ryj ne go try bu do ty czą ce go wy -
bo ru de le ga tów, któ ry za gwa ran tu je moż li wie szyb kie -
go sko rzy sta nia z me cha ni zmu po dej mo wa nia de cy zji
za strze żo nych dla naj wyż sze go or ga nu PZD. Jest to
szcze gól nie istot ne dla ma so wych or ga ni za cji, ta kich jak
PZD, któ ry jest ogól no pol ską or ga ni za cją zrze sza ją cą
prze szło mi lion człon ków. A za tem moż na uznać, że roz -
wią za nie za war te w § 144 jest zgod ne nie tyl ko z art. 11
ust. 2 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, ale jest rów -
nież zbież ne z za sa dą sa mo rząd no ści sto wa rzy szeń i pra -
wie tych or ga ni za cji do okre śla nia za sad swe go funk cjo-
no wa nia po przez sta tut (art. 2 ust 1 i 2 usta wy – Pra wo
o sto wa rzy sze niach). 

Ma jąc po wyż sze na uwa dze na le ży stwier dzić, że kwe -
stio no wa ny § 144 nie utra cił mo cy obo wią zu ją cej, wo bec
cze go mógł sta no wić pod sta wę dla Kra jo wej Ra dy PZD
do usta le nia szcze gó ło wych za sad wy bo ru de le ga tów na
nad zwy czaj ny kra jo wy zjazd, któ re go ce lem by ła re ali -
za cja obo wiąz ku usta wo we go uchwa le nia no we go sta -
tu tu. Dla te go też nie jest za sad ne pod wa ża nie wy da nej
w tym try bie przez Kra jo wą Ra dę PZD uchwa ły
2/XX/2014. War to za zna czyć, że – wbrew twier dze niom
za war tym w za skar żo nym po sta no wie niu – uchwa ła ta
nie wska za ła (mia no wa ła) okre ślo nych osób na de le ga -
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z obo wią zu ją cym pra wem sta no wi wy raz nie kon se kwen -
cji, któ rej ne ga tyw ne skut ki po no si or ga ni za cja spo łecz -
na. Jest to dzia ła nie zu peł nie nie zro zu mia łe. Oby wa te le i
ich or ga ni za cje mu szą mieć za ufa nie do roz strzy gnięć or -
ga nów są do wych. Z te go wzglę du po wo ła nie przez re fe -
ren da rza są do we go art. 65 ust. 2 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, ja ko pod sta wy praw nej do uzna -
nia utra ty mo cy obo wią zu ją cej § 118 ust. 6 oraz § 144 ust.
4 jest cał ko wi cie bez pod staw ne. 

W tym kon tek ście wnio sko daw ca zwra ca uwa gą na in -
ną nie kon se kwen cję, któ rej wy ra zem jest treść nie za skar -
żo nej czę ści przed mio to we go po sta no wie nia. Otóż
re fe ren darz są do wy do ko nał m.in. wpi sów po le ga ją cych
na zmia nie na zwy dwóch funk cji w or ga nie re pre zen ta -
cyj nym – se kre ta rza Pol skie go Związ ku Dział kow ców
oraz Skarb ni ka Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Zmia -
ny te są ze wszech miar za sad ne i wy ni ka ją z wnio sku
zło żo ne go przez wnio sko daw cę, któ ry w ten spo sób re -
ali zo wał po sta no wie nia za kwe stio no wa ne go sta tu tu PZD
z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r. Zmia na na zwy tych funk -

cji wy ni ka bo wiem z § 134, § 138 ust. 2, § 141 ust. 3
oraz § 172 ust. 3 te go sta tu tu. Tym sa mym w przed mio -
to wym po sta no wie niu od mó wio no re je stra cji no we go
sta tu tu, a jed no cze śnie za re je stro wa no zmia ny wy ni ka ją -
ce z te go sta tu tu. Zda niem wnio sko daw cy, za rów no te
zmia ny, jak rów nież ca ły sta tut PZD z dnia 23 paź dzier -
ni ka 2014 r. po wi nien być za re je stro wa ny w KRS. 

Na za koń cze nie wnio sko daw ca pra gnie jesz cze raz
pod kre ślić, że - nie za leż nie od uwag i twier dzeń pod nie -
sio nych w ni niej szej skar dze – pod trzy mu je w ca łej roz -
cią gło ści ar gu men ta cję przy to czo ną w swo im pi śmie 
z 17 grud nia 2014 ro ku.

Jed no cze śnie wnio sko daw ca wy ja śnia, że nie wniósł
opła ty są do wej od ni niej szej skar gi, gdyż Pol ski Zwią zek
Dział kow ców ja ko sto wa rzy sze nie ogro do we jest zwol -
nio ny z opłat są do wych na mo cy art. 104 ust. 1 usta wy 
z dnia 28 lip ca 2005 ro ku o kosz tach są do wych w spra -
wach cy wil nych.

Bio rąc pod po wyż sze pod uwa gę, wno si my jak na
wstę pie.

Pre zes
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

Se kre tarz
/-/  Iza be la Oże gal ska

Za łącz ni ki:
- od pi sy skar gi

6. Komunikat KR PZD

Ko mu ni kat w spra wie re je stra cji no we go sta tu tu PZD

Kra jo wa Ra da PZD in for mu je, że na dal trwa pro ce du -
ra są do wa w spra wie za re je stro wa nia zmia ny sta tu tu
PZD w Kra jo wym Re je strze Są do wym (KRS). Przy po -
mi na my, że pod czas nad zwy czaj ne go Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów w dniu 23 paź dzier ni ka 2014 ro ku Zwią zek
uchwa lił no wy sta tut. Tym sa mym speł nio no obo wią zek
wy ni ka ją cy z art. 68 usta wy o ROD, a więc uchwa lo no
– w ter mi nie 18 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta -
wy – no wy sta tut na za sa dach okre ślo nych w do tych cza -
so wym sta tu cie, a tak że zło żo no do są du re je stro we go
wnio sek o zmia nę wpi su w KRS wraz z uchwa lo nym sta -
tu tem. 

Jed nak że, mi mo do peł nie nia wy mo gu usta wo we go, do
dnia dzi siej sze go nie do ko na no wpi su do KRS o zmia nie
sta tu tu. Przy czy ną te go sta nu rze czy są za strze że nia do
try bu przy ję cia no we go sta tu tu oraz nie któ rych je go za -
pi sów, ja kie zgło sił do są du Pre zy dent War sza wy, bę dą -

cy or ga nem nad zo ru ją cym Zwią zek. W od po wie dzi na
te za strze że nia PZD prze ka zał ob szer ne sta no wi sko
praw ne, w któ rym usto sun ko wał się do wszyst kich za -
strze żeń, wy ka zu jąc ich bez pod staw ność i wno sząc o pil -
ne do ko na nie re je stra cji zmia ny sta tu tu. 

Nie ste ty, pro wa dzą cy spra wę re fe ren darz wy dał po sta -
no wie nie, w któ rym od mó wił za re je stro wa nia zmia ny
sta tu tu, choć jed no cze śnie do ko nał re je stra cji zmian, któ -
re wy ni ka ją z te go sta tu tu. Uza sad nie nie nie wy ja śnia tej
sprzecz no ści, wska zu jąc je dy nie, że bez po śred nią przy -
czy ną od mo wy by ło uzna nie ar gu men tu Pre zy den ta War -
sza wy ja ko by nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów
nie był upraw nio ny do do ko ny wa nia zmia ny sta tu tu PZD
ze wzglę du na nie pra wi dło wy wy bór de le ga tów. Re fe -
ren darz uznał też in ne za strze że nia or ga nu nad zo ru do ty -
czą ce nie któ rych za pi sów sta tu tu, jed nak zu peł nie nie
uza sad nił ich za sad no ści. 
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Z ta kim orze cze niem Zwią zek nie mógł się zgo dzić.
Pod czas ostat nie go po sie dze nia Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy zde cy do wa no o na tych mia sto wym za skar że niu po -
wyż sze go po sta no wie nia. Sto sow ną skar gę zło żo no już
do są du. Pod trzy ma no w niej do tych cza so we sta no wi sko
Związ ku w spra wie za strze żeń Pre zy den ta War sza wy, na
któ rych oparł się re fe ren darz. 

Jed no cze śnie roz wi nię to ar gu men ta cję pod wa ża ją cą
te zę o rze ko mym bra ku upraw nie nia nad zwy czaj ne go
Kra jo we go Zjaz du De le ga tów do do ko ny wa nia zmia ny
sta tu tu. Wska za no w szcze gól no ści, że zjazd ten był
zwo ła ny i prze pro wa dzo ny zgod nie z do tych cza so wym
sta tu tem, któ ry – co wy mow ne – był uchwa lo ny w do -
kład nie ta kim sa mym try bie jak no wy sta tut, a na stęp nie
zba da ny i za re je stro wa ny przez sąd. A za tem ostat ni
zjazd był or ga ni zo wa ny na pod sta wie za pi sów sta tu to -
wych za ak cep to wa nych przez sąd. Nie moż na więc dzi -
siaj pod wa żać tych za pi sów i twier dzić, że są one
nie waż ne.  Sąd prze cież wcze śniej ba dał ich zgod ność 
z usta wą o ROD oraz Pra wem o sto wa rzy sze niach, więc
nie zro zu mia łe jest ich kwe stio no wa nie przez re fe ren da -
rza, zwłasz cza że sa ma usta wa na ka za ła PZD uchwa lić
no wy sta tut na za sa dach ure gu lo wa nych w do tych cza so -
wym, a więc za re je stro wa nym, sta tu cie. Z tych wzglę -
dów w swo jej skar dze PZD pod nio sło, że „Za re je -
stro wa nie sta tu tu za wie ra ją ce go te po sta no wie nia ozna -
cza ło, że PZD mo gło dzia łać w za ufa niu do oce ny praw -

nej wy ra żo nej we orze cze niu są du re je stro we go i na tej
pod sta wie po dej mo wać okre ślo ne de cy zje or ga ni za cyj -
ne. Obec ne kwe stio no wa nie po sta no wień sta tu to wych,
uzna nych w ta kim sa mym kon tek ście praw nym, za nie -
zgod ne z obo wią zu ją cym pra wem sta no wi wy raz nie kon -
se kwen cji, któ rej ne ga tyw ne skut ki po no si or ga ni za cja
spo łecz na. Jest to dzia ła nie zu peł nie nie zro zu mia łe. Oby -
wa te le i ich or ga ni za cje mu szą mieć za ufa nie do roz strzy -
gnięć or ga nów są do wych”. 

W skar dze zwró co no też na in ną – wspo mnia ną już 
– nie kon se kwen cję. Otóż re fe ren darz do ko nał m.in. wpi -
sów po le ga ją cych na zmia nie na zwy dwóch funk cji 
w or ga nie re pre zen tu ją cym PZD – se kre ta rza Pol skie go
Związ ku Dział kow ców oraz Skarb ni ka Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Jest to o ty le nie zro zu mia łe, że zmia -
na na zwy tych funk cji wy ni ka bez po śred nio z kil ku
za pi sów za kwe stio no wa ne go sta tu tu. Tym sa mym od mó -
wio no re je stra cji no we go sta tu tu, a jed no cze śnie za re je -
stro wa no zmia ny wy ni ka ją ce z te go sta tu tu. Do dat ko wo
po twier dza to wa dli wość orze cze nia re fe ren da rza.

Po wyż sza skar ga tra fi ła już do są du. Jej zło że nie ozna -
cza, że za skar żo ne orze cze nie re fe ren da rza utra ci ło moc,
a ca łość spra wy do roz strzy gnię cia w I in stan cji przej -
mu je za wo do wy sę dzia. Wy pa da mieć na dzie ję, że po -
dzie li ar gu men ty pod nie sio ne przez PZD i do ko na
re je stra cji no we go sta tu tu.  

IV. PROJEKT USTAWY „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” 

1. Informacja

Po par cie spo łecz ne w po sta ci 700 ty się cy pod pi sów
oraz zna cze nie, ja kie dla mi lio na ro dzin pol skich dział -
kow ców ma kwe stia jed no znacz ne go za bez pie cze nia
praw ne go al tan spra wi ły, iż oby wa tel ki pro jekt usta wy
„Strop Roz biór kom Al tan” ma szan sę przejść przez Sejm
ni czym „bu rza”. Nie speł na 2 mie sią ce dzie lą ce pierw sze
i dru gie czy ta nie pro jek tu jest wy ni kiem rzad ko osią ga -
nym przez ja ką kol wiek usta wę. Nie wąt pli wie wpływ na

to ma fakt, że - jak wska zu je do tych cza so wy prze bieg
de ba ty par la men tar nej - spra wa al tan, jak rzad ko któ ra,
po łą czy ła wszyst kie klu by i ko ła po sel skie. Re al nym jest
więc, że zgło szo ny przez dział kow ców pro jekt, po dob nie
jak ich wcze śniej sza ini cja ty wa  - oby wa tel ska usta wa 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych – zo sta nie przy ję ty
przez Sejm nie mal że jed no gło śnie.  

4 lu te go 2015 r. – dru gie czy ta nie oby wa tel skie go pro jekt usta wy w spra wie al tan. 

Pierw sze czy ta nie

Tak jak za po wia da li śmy w po przed nim Biu le ty nie,
pierw sze czy ta nie pro jek tu usta wy „Stop Roz biór kom
Al tan” od by ło się na po sie dze niu Sej mu w dniach 18-20

grud nia 2014 r. Ob ra dom Sej mu z ga le rii przy słu chi wa -
ła się licz na gru pa dział kow ców z War sza wy i Ło dzi, na
cze le z Pre ze sem PZD Eu ge niu szem Kon drac kim. Uza -
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sad nie nie do pro jek tu przed sta wił z try bu ny sej mo wej
peł no moc nik Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej mec.
Bar tło miej Piech. W swo im wy stą pie niu pod kre ślił, że
to już dru ga w krót kim cza sie ini cja ty wa śro do wi ska
dział kow ców, któ rą tym ra zem po par ło po nad 700 000
osób. B. Piech uza sad nił ko niecz ność zmia ny pra wa do -
ty czą ce go al tan, po nie waż wy rok NSA w po je dyn czej
spra wie mo że za gro zić prak tycz nie wszyst kim al ta nom
na dział kach w Pol sce, a więc mo że wy wo łać ko niecz -
ność roz biór ki 900 000 obiek tów wy bu do wa nych przez
dział kow ców w do brej wie rze na prze strze ni kil ku dzie -
się ciu lat. De fi ni cja al ta ny, któ rą po słu żył się NSA, nie
ma za sto so wa nia do al ta ny dział ko wej i tak jest tak że w
in nych kra jach Eu ro py, np. w Niem czech. Ni gdy nie by -
ła to kon struk cja ażu ro wa, a za wsze był to nie wiel ki do -
mek, o czym świad czą in ne prze pi sy wy da wa ne przez
or ga ny pań stwa już w la tach 70-tych ubie głe go wie ku.
Bar tło miej Piech za ape lo wał do po słów o zgod ne po par -
cie pro jek tu oby wa tel skie go i szyb kie uchwa le nie usta wy. 

Po wy stą pie niu przed sta wi cie la Ko mi te tu, swo je sta -
no wi ska wo bec pro jek tu za pre zen to wa ły po szcze gól ne
klu by po sel skie. Od by ła się rów nież dys ku sja, w trak cie
któ rej głos za bra ła licz na gru pa po słów ze wszyst kich
ugru po wań. Nie wąt pli wie war to pod kre ślić fakt, iż w
trak cie de ba ty nie padł ża den głos „kon tra” ini cja ty wie
oby wa tel skiej. Wręcz prze ciw nie, po wszech nie pod kre -
śla no ko niecz ność szyb kiej re ali za cji po stu la tu, z ja kim
wy stą pi li dział kow cy.

Ja ko pierw sze sta no wi sko klu bo we pre zen to wa ła po -
słan ka Al do na Młyń czak (PO), któ ra po in for mo wa ła, że
Klub PO po pie ra ini cja ty wę. Stwier dzi ła też, że w ob li -
czu wy ro ku NSA zmia na pra wa jest ko niecz na. Wszy -
scy ro zu mie li i sto so wa li do tych cza so wy za pis Pra wa
bu dow la ne go tak jak dział kow cy, stąd też jest oczy wi -
stym, że nie moż na do pu ścić do roz biór ki ty się cy al tan.
Pod kre śli ła, że Rząd 9 grud nia 2014 r. za ak cep to wał pro -
jekt i wniósł do nie go uzu peł nie nia, aby wszyst kie 
al ta ny speł nia ją ce kry te ria wy mia ro we by ły le gal ne 
w świe tle pra wa. 

Po par cie klu bo we dla pro jek tu za po wie dział rów nież
po seł Mi chał Wojt kie wicz (PiS). Jed no cze śnie za zna -
czył, że za gro że nie dla al tan po strze ga ja ko prze jaw szer -
sze go pro ble mu, za ma chu na ogro dy, któ ry trwa od wie lu
lat. Stwier dził tak że, że ogro dy, kie dyś bu do wa ne na
obrze żach mia sta dzi siaj sta no wią ła ko my ką sek dla de -
we lo pe rów i in nych śro do wisk, stąd dą że nie do prze ję cia
grun tów i li kwi da cji ogro dów. 

Po seł Piotr Zgo rzel ski pre zen tu jąc sta no wi sko klu bu
PSL na wstę pie przy po mniał, że PSL, tak jak  w przy -
pad ku oby wa tel skiej usta wy o ROD, tak i te raz ja ko
pierw szy zgło sił po par cie dla ini cja ty wy dział kow ców.
Pod kre ślił, że Sejm mu si chro nić ma ją tek oby wa te la i nie
mo że tak być, że zmia na de fi ni cji mo że po zba wić dział -
kow ców al tan. Dzie lą cy z nim czas klu bo wy po seł Da -

riusz Dzia dzio (PSL) pod kre ślił pa ra doks sy tu acji, że 
w rok po uchwa le niu usta wy o ROD (przy ję tej 13 grud -
nia 2013 r.) na Sa li sej mo wej zno wu są dział kow cy na
cze le z Pre ze sem PZD Eu ge niu szem Kon drac kim, ale
nie przy szli świę to wać rocz ni cę, ale by po raz ko lej ny
bro nić swych praw. 

Prze ma wia jąc w imie niu klu bu SLD po seł Zby szek Za -
bo row ski  za po wia da jąc po par cie dla pro jek tu, rów nież
stwier dził, że Sejm po raz ko le iny ob ra du je nad ogro da -
mi dział ko wy mi, bo znów ktoś chce te ogro dy znisz czyć.
Pod kre ślił, że ko niecz ność pro ce do wa nia nad ko lej nym
pro jek tem oby wa tel skim wy ni ka z te go, że NSA i Nad -
zór Bu dow la ny w War sza wie nie wie co to al ta na dział -
ko wa. Wszy scy w Pol sce od stu lat wie dzą, a NSA 
i urzęd ni cy nie. Wy ra ził też na dzie ję, że tym ra zem bez
spo rów po li tycz nych uda się w dro dze kon sen su su i w
krót kim cza sie tak do pre cy zo wać pra wo, aby ża den sąd w
Pol sce nie miał już wąt pli wo ści, co do praw dział kow ców. 

Po seł An drzej De ra (Klub SP) za po wia da jąc po par cie
dla pro jek tu wska zał, że po trze ba je go uchwa le nia jest
spo wo do wa na wy łącz nie nie wła ści wą in ter pre ta cją do -
tych cza so wej usta wy przez nad zór bu dow la ny i NSA.
Pod kre ślił też, że dział kow cy któ rzy dzia ła li zgod nie 
z du chem usta wy nie po win ni się te raz bać i te mu słu ży
ini cja ty wa oby wa tel ska, a nie le ga li za cji sa mo wo li bu -
dow la nych, czy wy ko rzy sty wa nia al tan nie zgod nie 
z prze zna cze niem. 

Po słan ka Zo fia Po pio łek (Klub TR) po pie ra jąc pro jekt
oby wa tel ski wy ra zi ła prze ko na nie, że idea ogród ków
dział ko wych, któ ra tak pięk nie roz kwi tła w Pol sce, jest
za gro żo na. Przy łą cza jąc się do wcze śniej szych gło sów,
do da ła, że ona sa ma, jak i każ dy, kto zna ogro dy, ro zu -
mie po ję cie „al ta ny” w spo sób cał ko wi cie od mien ny, od
de fi ni cji przy ję tej przez NSA.

Rów nie po zy tyw ne sta no wi sko wo bec ini cja ty wy zgło -
szo nej przez dział kow ców pre zen to wa ne by ło przez in -
dy wi du al nych po słów, któ rzy za bra li głos w trak cie dys-
ku sji oraz za da jąc py ta nia skie ro wa ne do przed sta wi cie -
li Ko mi te tu – ja ko au to ra pro jek tu, oraz do Rzą du. Wśród
mów ców zna leź li się: Jó zef Zych (PSL), An to ni Głą bek
(PiS), An na Pa luch (PiS), Ro mu ald Aj chler (SLD), Ta de -
usz Dziu ba (PiS), Ja kub Rut nic ki (PO), Gra ży na Ciem -
niak (PO), Ta de usz To ma szew ski (SLD), Jó zef Ro jek
(SP), Ka zi mierz Zio bro (SP), Sta ni sław Chmie lew ski
(PO), Jó zef La so ta (PO), An drzej Szlach ta (PiS), Ma ciej
Ba na szak (SLD).

W ra mach od po wie dzi na py ta nia ze stro ny rzą do wej
głos za brał mi ni ster Ja nusz Żbik – Pod se kre tarz Sta nu 
w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju. Stwier dził on,
że Rząd po pie ra pro jekt, a Pre mier Ewa Ko pacz oso bi -
ście za an ga żo wa ła się w tę spra wę i spo tka ła się z wnio -
sko daw ca mi. Za po wie dział też, że Rząd wnie sie trzy
po praw ki. Do ty czą one do pre cy zo wa nia de fi ni cji po ję cia
„al ta ny”, w tym wpro wa dze nia za pi su o wy łą cze niu ta -
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ra sów i gan ków (do 12 m2) z po wierzch ni za bu do wy al -
tan; moż li wo ści uzy ska nia przez dział ko wa urzę do we go
po twier dze nia le gal no ści al ta ny; do pre cy zo wa nia za pi -
sów do ty czą cych le gal no ści do tych czas wy bu do wa nych
al tan, w tym umo rze nia wszczę tych po stę po wań w spra -
wie ich roz biór ki. Pod kre ślił też, że usta wa nie bę dzie le -
ga li zo wać al tan prze kra cza ją cych do tych czas do pusz -
czal ne wy mia ry oraz wo lę Rzą du, aby usta wa by ła pro -
ce do wa na jak naj szyb ciej.

Na ko niec głos za brał mec. To masz Ter lec ki, dru gi 
z obec nych w Sej mie peł no moc ni ków Ko mi te tu Ini cja -
ty wy Usta wo daw czej. Po dzię ko wał za życz li we sta no wi -
sko wszyst kich klu bów i pod kre ślił, że pro blem, któ re mu

po świę co ny jest pro jekt, ma ol brzy mie zna cze nie spo -
łecz ne. Dla te go in ten cją Ko mi te tu by ło mak sy mal nie za -
bez pie cze nie praw dział kow ców. Od no sząc się do pro -
po zy cji po słów aby na zwę „al ta na” za stą pić – „dom kiem”
– wska zał, że mo gło by to su ge ro wać, iż moż na w nim za -
miesz ki wać, a za miesz ki wa nie wy na tu rza ideę dział ko -
wą, po nad to po ję cie „al ta na” wy ni ka z dłu go let niej
tra dy cji. W kwe stii wpro wa dze nia abo li cji dla obiek tów
na ru sza ją cych pra wo w za kre sie po wierzch ni do pusz czal -
nej dla al tan (35m2), wska zał po wo dy, dla któ rych dział -
kow cy nie chcie li ta kich zmian. Pod kre ślił też, iż opra-
co wu jąc pro jekt, do ło żo no sta rań, aby za pi sy moż li wie
naj sze rzej od po wia da ły dział kow com. 

Pra ce w Ko mi sji In fra struk tu ry 

Ob ra dy w dniu 18 grud nia za koń czy ły się de cy zją
zgod ną z wnio skiem Mar szał ka Sej mu – pro jekt skie ro -
wa no do Ko mi sji In fra struk tu ry. Po sie dze nie Ko mi sji od -
by ło się 15 stycz nia 2015 ro ku, Prze wod ni czył mu po seł
Sta ni sław Żmi jan (PO). W po sie dze niu uczest ni czył
przed sta wi ciel Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
„Stop Roz biór kom Al tan” mec. To masz Ter lec ki oraz
przed sta wi cie le Kra jo wej Ra dy PZD – Iza be la Oże gal -
ska (Se kre tarz PZD) i Ja nusz Mosz kow ski (czło nek Pre -
zy dium KR PZD). Stro nę rzą do wą re pre zen to wał mi-
ni ster Pa weł Or łow ski – pod se kre tarz sta nu z Mi ni ster -
stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju.

Po sze ro kim omó wie niu pro jek tu i dys ku sji, Ko mi sja
przy ję ła po praw ki zgło szo ne przez Rząd i skie ro wa ła
pro jekt do dru gie go czy ta nia w Sej mie. Po praw ki rzą do -
we zo sta ły już wcze śniej uzgod nio ne ze stro ną spo łecz -
ną na spo tka niu Pre mier Ewy Ko pacz z Pre ze sem PZD
Eu ge niu szem Kon drac kim i peł no moc ni ka mi Ko mi te tu
Ini cja ty wy Usta wo daw czej „Stop Roz biór kom Al tan”.
War to pod kre ślić, że za rów no człon ko wie Ko mi sji, jak i

stro na rzą do wa oce nia li pro jekt bar dzo wy so ko i po zy -
tyw nie od nie śli się od kon cep cji je go uchwa le nia. 

No wa usta wa jesz cze przed wio sną?
Jak wi dać, do tych cza so wy  prze bieg prac par la men tar -

nych nad pro jek tem „Stop Roz biór kom Al tan” mo że na -
pa wać opty mi zmem. Wszyst ko wska zu je na to, że ta
waż na dla wszyst kich dział kow ców spra wa sta nie się
przed mio tem par la men tar ne go kon sen su su. Nie moż na
wy klu czyć, że kie dy bę dzie cie Pań stwo czy tać ten Biu -
le tyn, pro jekt oby wa tel ski bę dzie już nie tyl ko po dru -
gim, ale wręcz trze cim czy ta niu i tra fi pod ob ra dy
Se na tu. Szan sa, że gdy dział kow cy wró cą do ogro dów
na wio snę, spra wa al tan bę dzie już roz strzy gnię ta po ich
my śli, jest więc bar dzo re al na. 

Za pis z de ba ty ple nar nej w Sej mie oraz ob rad ko mi sji
in fra struk tu ry  do stęp ny jest na www.sejm.gov.pl 

Tekst oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o zmia nie
usta wy – Pra wo bu dow la ne oraz nie któ rych in nych
ustaw z uwzględ nie niem po pra wek przy ję tych przez
Ko mi sję In fra struk tu ry w dniu 15 stycz nia 2015 r. 

USTAWA

z dnia ... 2015 r.
o zmia nie usta wy – Pra wo bu dow la ne oraz nie któ rych in nych ustaw

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

„4) al tan dział ko wych i obiek tów go spo dar czych,
o któ rych mo wa w usta wie z dnia 13 grud nia
2013 r. o ro dzin nych ogro dach dzia ło wych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 40);”.

Art. 2. W usta wie z dnia 12 stycz nia 1991 r. o po dat -
kach i opła tach lo kal nych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w

art. 7 w ust. 1 pkt 12 otrzy mu je brzmie nie:
„12) po ło żo ne na te re nie ro dzin ne go ogro du dział -

ko we go: grun ty, al ta ny dział ko we i obiek ty go -
spo dar cze o po wierzch ni za bu do wy do 35 m2

oraz bu dyn ki sta no wią ce in fra struk tu rę ogro do -
wą, w ro zu mie niu usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 40), z wy jąt kiem za ję tych na pro -
wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej;”.
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Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 13 grud -
nia 2013 r. w art. 69  zo bo wią za ła PZD do prze pro wa dze -
nia ze brań wszyst kich dział kow ców i da ła moż li wość
wy bo ru sto wa rzy sze nia, któ re bę dzie pro wa dzi ło ich ogród. 

Art. 3. W usta wie z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40)
wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny:

1) w art. 2 po pkt 9 do da je się pkt 9a w brzmie niu:
„9a) al ta nie dział ko wej – na le ży przez to ro zu mieć

wol no sto ją cy bu dy nek re kre acyj no -wy po czyn -
ko wy lub in ny obiekt bu dow la ny speł nia ją cy ta -
ką funk cję, po ło żo ny na te re nie dział ki w ro-
dzin nym ogro dzie dział ko wym, o po wierzch ni
za bu do wy do 35 m2 oraz o wy so ko ści do 5 m
przy da chach stro mych i do 4 m przy da chach
pła skich, przy czym do po wierzch ni za bu do wy
nie wli cza się ta ra su, we ran dy lub gan ku, o ile
ich łącz na po wierzch nia nie prze kra cza 12 m2;”;

2) w art. 13 ust. 1 i 2 otrzy mu ją brzmie nie:
„1. Na te re nie dział ki nie mo że znaj do wać się:

1) al ta na dział ko wa nie speł nia ją ca wy ma gań okre -
ślo nych w art. 2 pkt 9a; 

2) obiekt go spo dar czy o po wierzch ni za bu do wy
prze kra cza ją cej 35 m2 oraz o wy so ko ści prze kra -
cza ją cej 5 m przy da chach stro mych i 4 m przy
da chach pła skich.

2. W przy pad ku po wzię cia in for ma cji, że na te re nie
dział ki wy bu do wa no, nad bu do wa no lub roz bu do wa no
al ta nę dział ko wą lub in ny obiekt z na ru sze niem prze pi -
sów pra wa, sto wa rzy sze nie ogro do we zgła sza na ru sze nie
do wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej.”;

3) po art. 13 do da je się art. 13a w brzmie niu: 

„Art. 13a. 1. Dział ko wiec mo że wy stą pić do wła ści -
we go or ga nu nad zo ru bu dow la ne go z wnio skiem o wy -
da nie za świad cze nia po twier dza ją ce go zgod ność
wy bu do wa nej al ta ny dział ko wej z wy ma ga nia mi okre -
ślo ny mi w art. 2 pkt 9a. Od mo wa wy da nia za świad cze -
nia na stę pu je w dro dze de cy zji. 

2. Do wnio sku, o któ rym mo wa w ust. 1, do łą cza się:
1) ak tu al ny na dzień zło że nia wnio sku wy pis 

z ewi den cji dzia łek, o któ rej mo wa w art. 51; 
2) oświad cze nie dział kow ca o po wierzch ni za bu -

do wy al ta ny dział ko wej znaj du ją cej się na je go
dział ce, za wie ra ją ce rów nież wska za nie po -
wierzch ni ta ra sów, we rand lub gan ków. 

3. Za wy da nie za świad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1,
nie po bie ra się opła ty skar bo wej.”;

4) w art. 36 w ust. 3 pkt 1 otrzy mu je brzmie nie:
„1) po mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal ko rzy -

sta z dział ki lub al ta ny dział ko wej 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”;

5) w art. 46 w pkt 8 krop kę za stę pu je się śred ni -
kiem i do da je się pkt 9 w brzmie niu: 

„9) dzia ła nie na rzecz za go spo da ro wa nia i za bu -
do wy ROD zgod nie z je go ce la mi oraz prze pi sa -
mi pra wa.”.

Art. 4. 1. W przy pad ku obiek tów bu dow la nych wy bu -
do wa nych na te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych
przed dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy speł nia -
ją cych wy ma ga nia, o któ rych mo wa w art. 2 pkt 9a usta -
wy wy mie nio nej w art. 3, w brzmie niu nada nym ni niej -
szą usta wą, nie wszczy na się po stę po wa nia okre ślo ne go
w art. 48–49b usta wy wy mie nio nej w art. 1 ni niej szej
usta wy, a po stę po wa nia wszczę te i nie za koń czo ne de cy -
zją osta tecz ną do dnia wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy
uma rza się.

2. W przy pad ku gdy osta tecz na de cy zja o na ka zie roz -
biór ki obiek tu bu dow la ne go, o któ rym mo wa w ust. 1,
wy da na przed dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy,
nie zo sta ła jesz cze wy ko na na, wła ści wy or gan nad zo ru
bu dow la ne go, któ ry wy dał tę de cy zję w pierw szej in stan -
cji, stwier dza jej wy ga śnię cie.

Art. 5. Usta wa wcho dzi w ży cie po upły wie 14 dni od
dnia ogło sze nia.

V. ZEBRANIA USTAWOWE ZOSTAŁY ZAKO¡CZONE

1.Informacja o odbytych zebraniach ustawowych w ROD

Pod czas ze brań dział kow cy mie li za de cy do wać, czy
ROD po zo sta je w struk tu rach ogól no pol skie go sto wa -
rzy sze nia PZD, czy też za kła da ją lo kal ne sto wa rzy sze -
nie, któ re przej mie za rzą dza nie ROD. Ze bra nia mo gły

81



się od by wać  w ROD już od dnia wej ścia w ży cie usta -
wy, tj. 19 stycz nia 2014 r., a ter min ich od by wa nia upły -
nął 18 stycz nia 2015 r.    

Zwią zek do ło żył wszel kich sta rań, aby w peł ni zre ali -
zo wać za pi sy usta wy. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy uchwa -
li ło szcze gó ło we wy tycz ne do prze pro wa dza nie ze brań
usta wo wych, opra co wa ło wzo ry nie zbęd nych do ku men -
tów do prze pro wa dze nia tych ze brań oraz stwo rzy ło sze -
reg do ku men tów ma ją cych wspie rać za rzą dy ROD przy
zwo ły wa niu i prze pro wa dza niu ze brań usta wo wych. 
W efek cie ze bra nia zo sta ły prze pro wa dzo ne w 4 861
ROD .

W tych ROD, w któ rych dział kow cy pod ję li uchwa łę 
o po zo sta niu w PZD pod kre śla li ko rzy ści z te go pły ną ce:

• spraw ność w dzia ła niu PZD,
• do świad cze nie i sku tecz ność Związ ku w obro nie

praw dział kow ców i ogro dów,
• 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,
• zro zu mia ły i pra wi dło wy sys tem kie ro wa nia, za rzą -

dza nia i nad zo ru,
• za bez pie cze nie praw przy li kwi da cji ROD,
• bar dzo istot na dla nich kwe stia fi nan so wa do ty czą -

ca za rzą dza nia ogro dem, któ ra w ogro dach PZD jest
usta bi li zo wa na,

• czy tel ny, zro zu mia ły i pra wi dło wy sys tem kie ro wa -
nia i za rzą dza nia,

• pro wa dzo ny nad zór oraz po dział za dań po mię dzy
struk tu ry Związ ku,

• po czu cie bez pie czeń stwa dzię ki te mu, że PZD wie -
lo krot nie udo wod nił, że po tra fi 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.

Naj wię cej uchwał po twier dza ją cych chęć po zo sta nia
w PZD pod ję to w ogro dach po ło żo nych na te re nie Okrę -
gu Ma zo wiec kie go – 83,74 % (w 412 ROD), Okrę gu
Łódz kie go – 83,39% (261 ROD) oraz Ślą skie go 82,45%
(512 ROD). 

Na te re nie 23 okrę go wych za rzą dów dział kow cy 
w 243 ROD (5% ROD) sko rzy sta li 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 za rzą dza ło ich ogro dem. W Okrę -
gach: pil skim, świę to krzy skim i wro cław skim we
wszyst kich ogro dach dział kow cy po twier dzi li chęć po -
zo sta nia w PZD. 

1. OZ Podkarpacki 14,35 25 174

2. OZ w Słupsku 8,00 2 25

3. OZ w Bydgoszczy 7,83 17 217

4. OZ Małopolski 7,83 21 268

5. OZ Opolski 7,21 8 111

6. OZ Podlaski 6,73 7 104

7. OZ Mazowiecki 6,70 33 492

8. OZ w Koszalinie 6,67 6 90

9. OZ w Gdańsku 6,20 15 242

10. OZ Warm-Maz. 5,68 10 176

11. OZ w Lublinie 5,03 9 179

12. OZ w Elblągu 5,00 4 80

13. OZ Łódzki 4,79 15 313

14. OZ  w Śląski 4,67 29 621

15. OZ w Poznaniu 4,19 13 310

16. OZ Tor.-Włocł. 3,52 7 199

17. OZ Sudecki 3,52 5 142

18. OZ w Szczecinie 3,45 6 174

Lp. Okregowy Zarzàd % wy∏àczeƒ� IloÊç� IloÊç� 
w stosunku do wy∏àczonych odbytych 

odbytych zebraƒ� ROD zebraƒ  

Wyłączenia ROD:
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19. OZ w Częstochowie 3,28 2 61

20. OZ w Kaliszu 2,92 4 80

21. OZ w Legnicy 1,80 3 167

22. OZ w Gorzowie 1,43 1 70

23. OZ w Zielonej Górze 0,82 1 122

24. OZ w Pile 0 0 83

25. OZ Świętokrzyski 0 0 79

26. OZ we Wrocławiu 0 0 225

RAZEM 5,0 243 4 861

Je śli sto wa rzy sze nia po wo ła ne do ży cia pod czas ze -
brań w tych ROD zo sta ną za re je stro wa ne w Kra jo wym
Re je strze Są do wym, Pol ski Zwią zek Dział kow ców prze -
ka że pra wa do grun tów oraz ma ją tek ROD. Je ste śmy or -
ga ni za cją, któ ra sza nu je de mo kra tycz nie pod ję te przez
dział kow ców de cy zje, nie sta je i nie bę dzie sta wać na
dro dze re ali za cji ich praw, któ rych gwa ran tem jest usta -
wa o ROD.

Pod su mo wu jąc, w wy ni ku prze pro wa dzo nych ze -
brań usta wo wych w Pol skim Związ ku Dział kow ców
po zo sta je 4 618 ROD.

Kam pa nia na bie ra ła roz pę du wraz z pro wa dzo ną ak -
cją in for ma cyj ną i wdra ża niem usta wy:

• Do dnia 8 czerw ca oby ły się ze bra nia w 571 ROD,
a uchwa łę o wy łą cze niu i po wo ła niu wła sne go sto -
wa rzy sze nia pod ję to w 32 ROD. 

W tym okre sie naj wię cej prze pro wa dzo no w Okrę gu
Słup skim (52%), Świę to krzy skim (48%), Opol skim
(35%) i w El blą gu (25%). 

• Na dzień 30 czerw ca 2014 ro ku od by ło się 871 ze -
brań i wy łą czy ło się 102 ROD. 

• Na dzień 1 wrze śnia ogro dy prze pro wa dzi ły 1398
ze brań, a de cy zję o wy od ręb nie niu pod ję ło 128
ROD (9,19% ROD).

• Na ko niec paź dzier ni ka 2014 r. od by ły się 3724 ze -
bra nia i wy łą czy ło się 186 ROD (4,99%).

• Li sto pad zo stał za koń czo ny wy ni kiem 4400 ze brań
i 216 ROD wy łą czo nych (4,91%),

• Rok 2014 zo stał za koń czo ny od by ciem 4743 ze brań
i wy łą cze niem 233 ROD.

• Na dzień 18 stycz nia 2015 r. ze bra nia prze pro wa -
dzo no w 4861 ROD, z któ rych uchwa łę o wy łą cze -
niu i po wo ła niu wła sne go sto wa rzy sze nia pod ję to 
w 243 ROD (5%).

Naj wię cej ze brań od by ło się we wrze śniu – 1557 ROD
i w 47 ROD pod ję to de cy zję o wy łą cze niu. W ko lej nych
mie sią cach licz ba ze brań ma la ła, ale utrzy my wa ła się
rów nież na wy so kim po zio mie. 

Jak wzra sta ła ilość od by wa nych ze brań na prze strze ni mie się cy ob ra zu je po niż szy wy kres: 

� ilość odbytych zebtran

83



Wy ko na nie obo wiąz ku usta wo we go zwią za ne go ze
zwo ła niem i prze pro wa dze niem ze brań usta wo wych by -
ło bar dzo kosz tow ne dla PZD. Nie za leż nie od te go, Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców sto ją cy na stra ży prze -
strze ga nia i re ali za cji za pi sów usta wy wy ko nał go. 

Ogó łem po nie sio ne przez Zwią zek kosz ty wy nio sły
6,5 mln zł.

Po nad 80% tej kwo ty sta no wią kosz ty wy sył ki za wia -
do mień li sta mi po le co ny mi lub prze sył ka mi ku rier skim. 

Pod su mo wa nie i wnio ski:
1. Wy ni ki kam pa nii ze brań usta wo wych w ROD są

sa tys fak cjo nu ją ce. Po mi mo wy so kich kosz tów,
ja kie mu sia ły po nieść za rzą dy ROD i bez te go bo -
ry ka ją ce się z pro ble ma mi fi nan so wy mi, obo wią -
zek usta wo wy zo stał zre ali zo wa ny w 100%. 

2. W trak cie ze brań pro wa dzo na by ła ży wa dys ku -
sja zwłasz cza na te ma tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Nie za leż nie więc od te go,
czy dział kow cy pod ję li uchwa łę o wy łą cze niu
ROD czy też nie, usta wa zy ska ła po par cie.  

3. W 243 ROD (5% ROD) sko rzy sta no z moż li wo -
ści ja ką da je usta wa o ROD i dział kow cy pod ję li
uchwa łę o wy łą cze niu i po wo ła niu wła sne go sto -
wa rzy sze nia. Praw do po dob nie licz ba za re je stro -
wa nych sto wa rzy szeń po wo ła nych na tych

ze bra niach, a tym sa mym sku tecz nych wy łą czeń
ROD, zmniej szy się ze wzglę du na od mo wy re je -
stra cji w KRS w wy ni ku zgło szo nych przez okrę -
go we za rzą dy, ale przede wszyst kim sa mych
dział kow ców z tych ROD, nie pra wi dło wo ści
zwią za nych ze zwo ła niem i prze pro wa dze niem
ze brań. 

4. Jesz cze ni gdy w do tych cza so wej hi sto rii PZD,
Zwią zek nie był pod da ny ta kiej we ry fi ka cji przez
sa mych dział kow ców. 

5. Fakt po zo sta nia 95% ogro dów w struk tu rach
PZD po twier dza ogrom ne za ufa nie dla Związ ku
ze stro ny dział kow ców świa do mych ro li i zna cze -
nia ogól no pol skiej or ga ni za cji w mi nio nych la -
tach, ale tak że obec nie kie dy po ja wia ją się
ko lej ne za gro że nia dla ROD i in dy wi du al nych
użyt kow ni ków dzia łek.

Wszyst kim za rzą dom ROD, któ re w spo sób rze tel ny
wy peł ni ły obo wiąz ki do ty czą ce zwo ła nia i prze pro wa -
dze nia ze brań wszyst kich dział kow ców wy ni ka ją ce 
z usta wy o ROD, okrę go wym za rzą dom PZD, któ re
wspo ma ga ły za rzą dy ROD w do peł nie niu te go wy mo -
gu, dzię ki któ rym Zwią zek udo wod nił, że stoi na stra ży
za pi sów usta wy i z suk ce sem ją sto su je, na le żą się wiel -
kie sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia. 

ZRS

oraz tabela:

miejsce odbywania iloÊç odbytych iloÊç odbytych iloÊç wy∏àczeƒ iloÊç wy∏àczeƒ
zebraƒ zebraƒ od zebraƒ w ciàgu od 19.01.2014 r. w poszczególnyvh

19.01.2014 r. miesiàca miesiàcach  

czerwiec  2014 871 102

lipiec 2014 1035 164 106 4

sierpień 2014 1252 217 114 8

wrzesień 2014 2809 1557 163 49

październik 2014 3724 915 186 23

listopad 2014 4400 676 216 30

grudzień 2014 4743 343 233 17

styczeń 2015 4861 118 243 10

Kosz ty ze brań usta wo wych
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1 Bydgoszcz 217 17 7,83% 200

2 Częstochowa 61 2 3,28% 59

3 Elbląg 80 4 5,00% 76

4 Gdańsk 242 15 6,20% 227

5 Gorzów Wlkp. 70 1 1,43% 69

6 Kalisz 137 4 2,92% 133

7 Koszalin 90 6 6,67% 84

8 Legnica 167 3 1,80% 164

9 Lublin 179 9 5,03% 170

10 Łódzki 313 15 4,79% 298

11 Małopolski 268 21 7,84% 247

12 Mazowiecki 492 33 6,71% 459

13 Opolski 111 8 7,21% 103

14 Piła 83 0 0,00% 83

15 Podkarpacki 174 25 14,37% 149

16 Podlaski 104 7 6,73% 97

17 Poznań 310 13 4,19% 297

18 Słupsk 25 2 8,00% 23

19 Sudecki 142 5 3,52% 137

20 Szczecin 174 6 3,45% 168

21 Śląski 621 29 4,67% 592

22 Świętokrzyski 79 0 0,00% 79

23 Toruńsko-Włocławski 199 7 3,52% 192

24 Warmińsko-Mazurski 176 10 5,68% 166

25 Wrocław 225 0 0,00% 225

26 Zielona Góra 122 1 0,82% 121

Razem 4861 243 5,00% 4618

Lp. Okregowy Zarzàd iloÊç ROD, IloÊç ROD� % ROD, które
w których odbyły w których podj´to wy∏àczeƒ pozostajà 

si´ zebrania decyzj´ o wy∏àczeniu w PZD

Zebrania ustawowe ROD odbyte do 18 stycznia 2015 r.

2. Tabela
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD za po zna ło się wy ni -
ka mi kam pa nii ze brań usta wo wych w ROD za koń czo -
nej w dniu 18 stycz nia 2015 r. i stwier dza co na stę pu je. 

Art. 69 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 13 grud nia 2013 r. zo bo wią zał PZD do prze pro wa dze -
nia ze brań wszyst kich dział kow ców. Pod czas tych ze -
brań dział kow cy mie li za de cy do wać, czy ROD po zo s-
ta nie w struk tu rach ogól no pol skie go sto wa rzy sze nia
PZD, czy też za ło żą lo kal ne sto wa rzy sze nie, któ re przej -
mie za rzą dza nie ROD. Ze bra nia mo gły się od by wać  
w ROD już od dnia wej ścia w ży cie usta wy, tj. 19 stycz -
nia 2014 r. do 18 stycz nia 2015 r. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD stwier dza, że Zwią zek
do ło żył wszel kich sta rań, aby w peł ni zre ali zo wać za pi -
sy usta wy. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy uchwa li ło szcze -
gó ło we wy tycz ne do prze pro wa dze nia ze brań usta -
wo wych, opra co wa ło wzo ry nie zbęd nych do ku men tów
ma ją cych wspie rać za rzą dy ROD przy zwo ły wa niu 
i prze pro wa dza niu ze brań usta wo wych. Ko niecz ność
wy ko na nia obo wiąz ku usta wo we go przy wspar ciu udzie -
lo nym za rzą dom ROD da ło efekt w po sta ci od by cia 
4 861 ze brań usta wo wych.

Na ze bra niach pod kre śla no ko rzy ści pły ną ce z po zo sta -
nia w struk tu rach PZD. Szcze gól nie zwra ca no uwa gę na
po czu cie bez pie czeń stwa wy ni ka ją ce z wie lo let nie go do -
świad cze nia PZD w wal ce o za cho wa nie ogro dów, fa cho -
wą po moc w spra wach in we sty cji, praw nych, po moc
fi nan so wą, bar dzo istot ną dla nich kwe stię kosz tów za rzą -
dza nia ogro dem, któ ra w PZD jest usta bi li zo wa na, 
a tak że czy tel ny, zro zu mia ły oraz pra wi dło wy sys tem kie -
ro wa nia i za rzą dza nia, pro wa dzo ny nad zór oraz po dział
za dań po mię dzy struk tu ry Związ ku. Pod kre śla no si łę
Związ ku, któ ry jest spraw ną or ga ni za cją sto ją cą w obro -
nie praw dział kow ców i ogro dów. Naj wię cej uchwał po -
twier dza ją cych chęć po zo sta nia w PZD pod ję to w ogro-
dach po ło żo nych na te re nie Okrę gu Ma zo wiec kie go –
83,74% (w 412 ROD), Okrę gu Łódz kie go – 83,39% 
(261 ROD) oraz Ślą skie go 82,45% (512 ROD). Na uwa -
gę za słu gu je fakt, że na te re nie okrę gów pil skie go, świę -
to krzy skie go i wro cław skie go we wszyst kich ogro dach
dział kow cy po twier dzi li chęć po zo sta nia w PZD.

Na te re nie 23 okrę gów dział kow cy w 243 ROD
sko rzy sta li z moż li wo ści, ja kie da je usta wa i wy bra li
wła sną dro gę po dej mu jąc uchwa łę o po wo ła niu wła sne -

go sto wa rzy sze nia. Sta no wi to 5% ogó łu ogro dów.  
Pre zy dium KR PZD pra gnie pod kre ślić, że Pol ski

Zwią zek Dział kow ców sza nu je de mo kra tycz nie pod ję te
przez dział kow ców de cy zje i  nie bę dzie sta wać na dro -
dze re ali za cji praw sto wa rzy szeń, po wo ła nych zgod nie 
z usta wą o ROD. O osta tecz niej licz bie wy od ręb nio nych
ROD za de cy du je za koń cze nie pro ce su re je stra cji sto wa -
rzy szeń w KRS. 

Re asu mu jąc, w wy ni ku prze pro wa dzo nych ze brań
usta wo wych w Pol skim Związ ku Dział kow ców po zo -
sta je 4 618 ROD.

Pre zy dium KR PZD stwier dza, że wy ko na nie obo -
wiąz ku zwią za ne go ze zwo ła niem i prze pro wa dze niem
ze brań usta wo wych by ło bar dzo kosz tow ne dla PZD.
Ogó łem po nie sio ne przez Zwią zek kosz ty wy nio sły 
6, 5 mln zł.  

W kwo cie tej oko ło 6 mln zł sta no wią wy dat ki za rzą dów
ROD po nie sio ne przede wszyst kim na wy sył kę za wia do -
mień li sta mi po le co ny mi lub prze sył ka mi ku rier ski mi.

Pre zy dium KR PZD stwier dza, że w hi sto rii PZD,
Zwią zek jesz cze ni gdy nie był pod da ny ta kiej we ry fi ka -
cji przez sa mych dział kow ców.  Jak po ka zu ją wy ni ki za -
koń czo nej w ROD kam pa nii ze brań usta wo wych, PZD
bez żad nej wąt pli wo ści zdał eg za min. 

Fakt po zo sta nia 95% ogro dów w struk tu rach PZD po -
twier dza ogrom ne za ufa nie dla Związ ku ze stro ny dział -
kow ców świa do mych ro li i zna cze nia ogól no pol skiej
or ga ni za cji dla za pew nie nia ist nie nia i funk cjo no wa nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 

Pre zy dium KR PZD prze ka zu je wiel kie sło wa uzna nia
i po dzię ko wa nia wszyst kim za rzą dom ROD, któ re za -
dba ły o do bre przy go to wa nie ze brań pod wzglę dem or -
ga ni za cyj nym, dzię ki cze mu dział kow cy mie li za pew-
nio ną swo bo dę wy po wie dzi, dys ku sji i moż li wość pod -
ję cia de cy zji w sto sun ku do ROD zgod nie z ich wo lą.
Za rzą dy w spo sób rze tel ny wy peł ni ły obo wiąz ki do ty -
czą ce zwo ła nia i prze pro wa dze nia ze brań wszyst kich
dział kow ców wy ni ka ją ce z usta wy o ROD.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzię ku je rów nież
okrę go wym za rzą dom PZD, któ re słu ży ły po mo cą za -
rzą dom ROD w wy peł nie niu te go obo wiąz ku. 

Dzię ki Wam, na szym dział kow com i dzia ła czom,
Zwią zek udo wod nił, że stoi na stra ży za pi sów usta wy 
i z suk ce sem ją sto su je. 

3. Komunikat

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

z dnia 28 stycz nia 2015 r.
w spra wie za koń cze nia kam pa nii ze brań usta wo wych w ROD

War sza wa, dnia 28 stycz nia 2015 r. 

PREZYDIUM
KRAJOWEJ RADY

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
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funk cje w związ ku z od by ty mi wy bo ra mi sa mo rzą do wy -
mi. In for ma cje, któ re prze sła ły OZ po zwo li ły na spo rzą -
dze nie ze sta wie nia w uję ciu ta be la rycz nym (za łącz nik nr
1 do ni niej szej in for ma cji).

Kra jo wa Ra da PZD pi smem z dnia 19.01.2015 r.
(L.dz.: 415/2015) zwró ci ła się do wszyst kich okrę go -
wych za rzą dów PZD z proś bą o prze sła nie szcze gó ło -
wych da nych do ty czą cych dział kow ców wy bra nych na

VI. DZIAŁKOWCY W WYBORACH SAMORZÑDOWYCH

1. Informacja

Marszałek województwa (2 wicemarszałków)

Lp. Okręgowy Funkcja Imię i nazwisko Funkcja w organach PZD
Zarząd PZD 

1 Kalisz Wicemarszałek Województwa Marzena Wodzińska Skarbnik w ROD „Relaks” 
Wielkopolskiego w Szałe

2 Szczecin Wicemarszałek Województwa Jarosław Rzepa Działkowiec w ROD „Rekreacja” 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie 

Wybory samorządowe – „Działkowcy na funkcjach”

Prezydent (4 prezydentów + 3 wiceprezydentów)

Lp. Okręgowy Funkcja Imię i nazwisko Funkcja w organach PZD
Zarząd PZD 

1 Bydgoszcz Wiceprezydent Elżbieta Rusielewicz Działkowiec w ROD „Leśna Polana” 
Bydgoszczy w Osielsku

2 Częstochowa Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk Działkowiec w ROD „Sarenka II” 
Miasta Częstochowy w Częstochowie

3 Częstochowa Wiceprezydent Jarosław Marszałek Działkowiec w ROD „Tysiąclecia” 
Miasta Częstochowy w Częstochowie

4 Opolski Wiceprezydent Wojciech Jagiełło Działkowiec w ROD „Synteza” 
Miasta Kędzierzyn-Koźle w Kędzierzynie-Koźlu

5 Podlaski Prezydent Tadeusz Truskolaski Działkowiec w ROD „Zalesiany” 
Białegostoku w Niewodnicy Kościelnej

6 Śląski Prezydent Grażyna Dziedzic Działkowiec w ROD „Wypoczynek” 
Miasta Ruda Śląska w Rudzie Śląskiej

7 Tor.-Włocławski Prezydent Michał Zaleski Działkowiec w ROD „Drzewiarz” 
Miasta Torunia w Cierpicach
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Burmistrz (14 burmistrzów i 4 wiceburmistrzów)

Lp. Okręgowy Funkcja Imię i nazwisko Funkcja w organach PZD
Zarząd PZD 

1 Gdańsk Burmistrz Marek Szulc Działkowiec w ROD 
Miasta Prabuty im. M. Kopernika w Malborku

2 Gdańsk Wiceburmistrz Tadeusz Wilk Działkowiec w ROD im. 1 Maja 
Miasta Malbork w Malborku

3 Gorzów Wlkp. Burmistrz Mateusz Feder Działkowiec w ROD „Spółdzielczy” 
Miasta Strzelce Krajeńskie w Strzelcach Krajeńskich

4 Legnica Burmistrz Arkadiusz Słowiński Wiceprezes Zarządu ROD „Irys” 
Miasta Lubań w Lubaniu

5 Legnica Burmistrz Wiesław Wabik Działkowiec w ROD „Marysieńka” 
Miasta Polkowice w Polkowicach

6 Łódzki Burmistrz Miasta Żychlin Grzegorz Ambroziak Działkowiec w ROD „EMIT” 
w Żychlinie

7 Opolski Burmistrz Jerzy Wrębiak Działkowiec w ROD „Brzeg” 
Miasta Brzeg w Brzegu

8 Opolski Burmistrz Robert Świerczek Działkowiec w ROD „Dąbrowskiego” 
Miasta Byczyny w Byczynie

9 Opolski Burmistrz Artur Rolka Działkowiec w ROD „Nadzieja” 
Miasta Paczków w Paczkowie

10 Piła Burmistrz Miasta Czarnków Franciszek Strugała Działkowiec w ROD „Janka 
z Czarnkowa” w Czarnkowie

11 Podlaski Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński Działkowiec w ROD „Fasty” 
w Białymstoku

12 Podlaski Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski Działkowiec w ROD „Tysiąclecia PP” 
w Mońkach

13 Podlaski Wiceburmistrz Agnieszka Tarkadin Działkowiec w ROD 
Czarnej Białostockiej im. E. Orzeszkowej 

w Czarnej Białostockiej

14 Szczecin Burmistrz Andrzej Danieluk Działkowiec w ROD „Szafera” 
Miasta Golczewo w Golczewie

15 War.-Mazurski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski Działkowiec w ROD im. T. Kościuszki 
w Lidzbarku Warmińskim

16 War.-Mazurski Burmistrz Górowa Iławeckiego Jacek Kostka Działkowiec w ROD „Czynu Partyjnego” 
w Górowie Iławeckim

17 Wrocław Wiceburmistrz Brzegu Dolnego Eugeniusz Skorupka Działkowiec w ROD „Odra” 
w Brzegu Dolnym

18 Wrocław Wiceburmistrz Góry Andrzej Rogala Działkowiec w ROD „Relaks” 
w Górze
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Wójt (1 wójt)

Lp. Okręgowy Funkcja Imię i nazwisko Funkcja w organach PZD
Zarząd PZD 

1 Łódzki Wójt Dominik Moskwa Działkowiec w ROD 
Gminy Skierniewice im. F. Kotowskiego w Skierniewicach

Starosta (3 starostów + 3 wicestarostów)

Lp. Okręgowy Funkcja Imię i nazwisko Funkcja w organach PZD
Zarząd PZD 

1 Gorzów Wlkp. Wicestarosta Bogusław Kierus Działkowiec w ROD „Piastowski” 
Strzelecko Drezdenecki w Strzelcach Krajeńskich

2 Szczecin Wicestarosta Grażyna Karpowicz Sekretarz w ROD „3 Marca” 
Powiatu Łobeskiego w Węgorzynie

3 War.-Mazurski Wicestarosta Stanisław Kastrau Prezes Zarządu ROD „Słonecznik” 
w Iławie

4 War.-Mazurski Starosta Wacław Strażewicz Działkowiec w ROD
„Wojciecha Kętrzyńskiego” w Giżycku

5 Wrocław Starosta Trzebnicki Waldemar Wysocki Działkowiec w ROD „Barycz”
w Żmigrodzie

6 Wrocław Starosta Oławski Zdzisław Brezdeń Działkowiec w ROD „Pierwiosnek” 
w Oławie

Przewodniczący Sejmiku Województwa (2 wiceprzewodniczących)

Lp. Okręgowy Funkcja Imię i nazwisko Funkcja w organach PZD
Zarząd PZD 

1 Koszalin Wiceprzewodniczący Jerzy Kotlęga Działkowiec w ROD „Relaks” 
Sejmiku Zachodniopomorskiego w Białogardzie

2 Poznań Wiceprzewodniczący Sejmiku Waldemar Witkowski Członek OZ w Poznaniu, działkowiec 
Województwa Wielkopolskiego w ROD „Rosnówko” w Komornikach

Przewodniczący Rady Miasta (16 przewodniczących i 13 wice-)

Lp. Okręgowy Funkcja Imię i nazwisko Funkcja w organach PZD
Zarząd PZD 

1 Bydgoszcz Przewodniczący Rady Aleksander Bednar Działkowiec w ROD „Pod Gruszą” 
Miasta Kruszwica w Kruszwicy

2 Bydgoszcz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marian Herber Działkowiec w ROD „Zacisze” 
w Sępólnie Krajeńskim w Sępólnie Krajeńskim

3 Bydgoszcz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kazimierz Drozd Działkowiec w ROD „Drzewce” 
Bydgoszczy w Drzewcach

4 Częstochowa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Benedykt Majer Działkowiec w ROD „Sielanka” 
Lubliniec w Lublińcu
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5 Gdańsk Wiceprzewodniczący Lech Kranc Wiceprezes Zarządu ROD 
Rady Miasta Władysławowa „Pod Bryzą” w Rozewie

6 Gorzów Wlkp. Przewodniczący Maria Kijak Działkowiec w ROD „Wodnik” 
Rady Miasta Międzyrzecz w Międzyrzeczu

7 Kalisz Wiceprzewodniczący Zbigniew Włodarek Członek Zarządu ROD „Pod Gruszą” 
Rady Miasta Kalisza w Szałe

8 Koszalin Przewodniczący Józef Wilk Członek Zarządu ROD „Polanka” 
Rady Miasta Polanów w Polanowie

9 Legnica Wiceprzewodniczący Mieczysław Iwanow Działkowiec w ROD „Kwisa” 
Rady Miasta Lubań w Lubaniu

10 Legnica Przewodniczący Jan Skowroński Działkowiec w ROD „Północ”
Rady Miasta Chojnów w Chojnowie

11 Lublin Wiceprzewodniczący  Zbigniew Bernat Działkowiec w ROD „Krzna” 
Rady Miasta Miedzyrzec Podlaski w Miedzyrzecu Podlaskim

12 Łódzki Przewodniczący Elżbieta Tarnowska Działkowiec w ROD „EMIT” 
Rady Miasta Żychlin w Żychlinie

13 Małopolski Przewodniczący Edmund Gmitruk Skarbnik OZ Małopolskiego, 
Rady Miejskiej Bukowno Prezes Zarządu ROD „Wisienka” 

w Bukownie

14 Opolski Przewodniczący Andrzej Małkiewicz Działkowiec w ROD „Kościuszki” 
Rady Miejskiej w Krapkowicach w Krapkowicach

15 Opolski Wiceprzewodniczący Maria Kużdżał Działkowiec w ROD „Relaks” 
Rady Miejskiej w Brzegu w Brzegu

16 Opolski Wiceprzewodniczący Zbigniew Józefiok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w ROD „Kaczorownia” 

w Zdzieszowicach

17 Opolski Wiceprzewodniczący Rady Antoni Karecki Działkowiec w ROD „XXX-Lecia” 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich w Strzelcach Opolskich

18 Piła Przewodniczący Edward Joachmiak Działkowiec w ROD „Słonecznik” 
Rady Miejskiej w Trzciance w Trzciance

19 Piła Przewodniczący Elżbieta Thomas Działkowiec w ROD „Bratek” 
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. w Krzyżu

20 Podkarpacki Wiceprzewodniczący Jan Dziubiński Działkowiec w ROD „Wymysłów” 
Rady Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu

21 Podlaski Przewodniczący Edward Stanisław Klepacki Prezes Zarządu ROD „Ekologiczny” 
Rady Miasta w Mońkach w Mońkach

22 Sudecki Wiceprzewodniczący Ryszard Wójcik Działkowiec w ROD „Perła” 
Rady Miejskiej w Kłodzku w Kłodzku

23 Szczecin Przewodniczący Stanisław Saniuk Działkowiec w ROD „Słowackiego” 
Rady Miasta Nowogard w Nowogardzie

24 Śląski Przewodniczący Marian Czochura Działkowiec w ROD „Nasza Palma” 
Rady Miasta Zabrze w Zabrzu

25 Świętokrzyski Przewodniczący Zbigniew Kowalczyk Prezes Zarządu ROD „Wrzos”
Rady Miejskiej w Końskich w Końskich
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26 Świętokrzyski Wiceprzewodniczący Dawid Kędziora Działkowiec w ROD „Narcyz”
Rady Miasta Kielce w Kielcach

27 War.-Mazurski Przewodniczący Jan Sarnowski Prezes Zarządu ROD „Elpan” 
Rady Miasta w Lubawie w Lubawie

28 War.-Mazurski Przewodniczący Ryszard Błaszko Działkowiec w ROD „Kormoran” 
Rady Miasta Giżycko w Giżycku

29 War.-Mazurski Przewodniczący Zbigniew Skolimowski Działkowiec w ROD „Jutrzenka” 
Rady Miasta w Suszu w Suszu

Przewodniczący Rady Powiatu (3 przewodniczących i 6 wice-)

Lp. Okręgowy Funkcja Imię i nazwisko Funkcja w organach PZD
Zarząd PZD 

1 Legnica Wiceprzewodniczący Iwona Derucka Działkowiec w ROD „Granica”
Rady Powiatu Zgorzeleckiego w Pieńsku

2 Sudecki Wiceprzewodniczący Robert Fyda Działkowiec w ROD „Różanka” 
Rady Powiatu w Kamiennej Górze w Kamiennej Górze

3 Sudecki Wiceprzewodniczący Janina Mokra Działkowiec w ROD „Tęcza” 
Rady Powiatu w Międzylesiu w Kamiennej Górze

4 Szczecin Przewodniczący Ferdnard Łukasik Działkowiec w ROD „Nad Myślą” 
Rady Powiatu Myślibórz w Myśliborzu

5 Śląski Wiceprzewodniczący Władysław Gumieniak Prezes Zarządu ROD „Rafamet” 
Rady Powiatu Racibórz w Kuźni Raciborskiej

6 Śląski Wiceprzewodniczący Tadeusz Kopiec Prezes Zarządu ROD „Szarotka” 
Rady Powiatu Mikołów w Łaziskach Górnych

7 War.-Mazurski Wiceprzewodniczący Ewa Ostrowska Działkowiec z ROD 
Rady Powiatu w Giżycku „Wojciecha Kętrzyńskiego” w Giżycku

8 War.-Mazurski Przewodniczący Wacław Sapiecha Działkowiec w ROD 
Rady Powiatu w Olecku „400-lecia Olecka” w Olecku

9 Zielona Góra Przewodniczący Czesław Łazicki Działkowiec w ROD „Przylesie” 
Rady Powiatu w Sulechowie

Przewodniczący Rady Gminy (4 przewodniczących i 1 wice-)

Lp. Okręgowy Funkcja Imię i nazwisko Funkcja w organach PZD
Zarząd PZD 

1 Gdańsk Przewodniczący Czesław Oleksiak Działkowiec w ROD „Relaks” 
Rady Gminy Sztum w Sztumie

2 Legnica Przewodniczący Krzysztof Leszczyński Działkowiec w ROD „Stokrotka” 
Rady Gminy w Chocianowie w Chocianowie

3 Poznań Wiceprzewodniczący Wojciech Skrzekut Działkowiec w ROD „Energetyk 
Rady Gminy w Czerwonaku w Czerwonaku

4 Szczecin Przewodniczący Krzysztof Tokarczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Gryfice w ROD „Pieniążka” w Gryficach

5 Wrocław Przewodniczący Bolesław Moniuszko Działkowiec w ROD „Zgoda” 
Rady Gminy Syców w Sycowie
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– tylko działkowiec w ROD – większość (62),
– prezes zarządu ROD – 7, 
– wiceprezes zarządu ROD – 2, 
– członek zarządu ROD – 2,
– przewodniczący komisji rewizyjnej ROD – 2,

– skarbnik ROD – 1,
– sekretarz ROD – 1,
– członek OZ w Poznaniu – 1, 
– skarbnik OZ Małopolskiego – 1.

• OZ Elbląg – żaden działkowiec nie został wybrany
w wyborach samorządowych,

• OZ Mazowiecki i OZ Słupsk – żaden z dział-
kowców nie został wybrany na funkcję,

• najwięcej działkowców wybrano na funkcje w
następujących OZ:
-  9 – OZ Warmińsko-Mazurski,
-  8 – OZ Opolski.

Funkcja w organach PZD działkowców wybranych na funkcje  w wyborach samorządowych

Funkcja w organach PZD działkowców piastujących funkcje 
po wyborach samorządowych

Działkowcy na funkcjach – podział według płci

skarbnik OZ

członek OZ

sekretarz ROD

skarbnik ROD

przew. komisji rewizyjnej ROD

członek zarządu ROD

wiceprezes zarządu ROD

prezez zarzadu ROD

tylko działkowiec

� kobieta – 12

� mężczyzna – 67

� funkcja w organach PZD

działkowców piastujących 

funkcje po wyborach samorzadowych
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Wy bo ry sa mo rzą do we na le ży oce nić ja ko naj bliż sze
dział kow com i Związ ko wi. Wy bie ra ni są w nich rad ni
gmin, po wia tów, miast, a tak że wój to wie, bur mi strzo wie i
pre zy den ci miast, czy li wła dze, z któ ry mi po tem bez po śred -
nio współ pra cu ją wszyst kie struk tu ry Związ ku. Od lu dzi
wy bra nych do sa mo rzą du za le ży bo wiem nie tyl ko póź niej -
sza współ pra ca z dział kow ca mi i dzia ła cza mi Związ ku, ale
też po par cie i po moc fi nan so wa dla ROD. Na le ży stwier -
dzić, że te wy bo ry wzbu dza ją więk sze za in te re so wa nie, a
Zwią zek uzy sku je w nich więk szą toż sa mość niż w in nych.

Kra jo wa Ra da PZD na XII po sie dze niu w dniu 25 wrze -
śnia 2014 r. pod ję ła sta no wi sko w spra wie wy bo rów sa mo -
rzą do wych, któ re by ło wska zów ką dla dział kow ców 
i or ga nów Związ ku, jak po stę po wać w związ ku z wy bo ra -
mi. KR PZD zwró ci ła się do wszyst kich dział kow ców i or -
ga nów Związ ku o po wszech ny udział w wy bo rach
sa mo rzą do wych i gło so wa nie na lu dzi, któ rzy nie za wie dli
w prze szło ści oraz zna ją i ro zu mie ją pro ble my dział kow -
ców i Związ ku. KR PZD uzna ła, iż wspie ra jąc kon kret ne
ugru po wa nia i kan dy da tów, a więc tak że i star tu ją cych w
wy bo rach dział kow ców, na le ży się kie ro wać za sa dą, że mu -
szą uwzględ niać w swo ich pro gra mach wy bor czych in te -
re sy oraz pra wa dział kow ców, da jąc tym sa mym gwa ran cję,
że skła da ne de kla ra cje bę dą re ali zo wa ne po wy bo rach.

W prak ty ce wie le OZ i za rzą dów ROD na wią za ło
współ pra cę z ugru po wa nia mi po li tycz ny mi i  ko mi te ta -
mi wy bor czy mi, wy sta wia jąc wła snych kan dy da tów lub
udzie la jąc po par cia in nym kan dy da tom, gdy wie dzie li,
że mo gą li czyć na ich po moc.

Efek tem ta kich dzia łań by ło uzy ska nie przez dział kow -
ców 418 man da tów w wy bo rach sa mo rzą do wych. Moż -
li we, że ta licz ba nie prze kła da się na wiel kość or ga -
ni za cji, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców i na pro -
ble my, ja kie moż na roz wią zać we współ pra cy z sa mo -
rzą dem. Jed nak na le ży to uznać za wy raź ny suk ces oraz
do wód doj rza ło ści i od po wie dzial no ści struk tur Związ ku
i dział kow ców. Na le ży wy so ko oce nić osią gnię te wy ni -
ki i wy cią gnąć z nich prak tycz ne wnio ski:

1) Zwią zek i je go struk tu ry po win ny wy ko rzy stać wy -
ni ki, jak i do świad cze nia na by te w cza sie kam pa nii
wy bor czej, do wszyst kich na stęp nych kam pa nii,
zwłasz cza w kon tek ście wy bo rów sa mo rzą do wych, 

2) na le ży po dej mo wać bar dzo ak tyw ne dzia ła nia
przed wy bor cze i wy sta wiać wła snych kan dy da tów
w ko lej nych wy bo rach po przez pro mo wa nie ich 
i udzie la nie po par cia,

3) ko niecz ne jest wy ko rzy sta nie uzy ska nych wy ni ków
dla do bra Związ ku, ogro dów i dział kow ców,

4) w ca łym kra ju na le ży pro wa dzić sze ro ką współ pra -
cę ze wszyst ki mi dział kow ca mi wy bra ny mi na funk -
cje i do rad. Współ pra ca po win na od by wać się na
wszyst kich szcze blach: ogro do wych, okrę go wych 
i kra jo wych,

5) na le ży pro mo wać dział kow ców wy bra nych na funk -
cje i do rad wśród dział kow ców i spo łe czeń stwa,

6) wa run kiem dal szych suk ce sów jest wy ko rzy sta nie
wy ni ków tych wy bo rów, sze ro ka współ pra ca z wy -
bra ny mi i wi docz ne efek ty tej współ pra cy.

Sporządził: Aneta Łukaszewicz
Wydział Prezydialny KR PZD

Działkowcy na funkcjach – podział według piastowanej funkcji

Ocena i wnioski

Warszawa, dn. 26.01.2015 r.
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Przewodniczący

Lp. OZ Marszałek Prezydent Burmistrz Wójt Starosta Sejmiku Rady
Województwa Miasta

Wybory samorządowe – „Działkowcy na funkcjach”

1 Bydgoszcz 1 wice 1 + 2 wice

2 Częstochowa 1 + 1 wice 1 wice

3 Elbląg nie wybrano żadnego działkowca w wyborach

4 Gdańsk 1 + 1 wice 1 wice

5 Gorzów Wlkp. 1 1 wice 1

6 Kalisz 1 wice 1 wice

7 Koszalin 1 wice 1

8 Legnica 2 1 + 1 wice

9 Lublin 1 wice

10 Łódzki 1 1 1

11 Małopolski 1

12 Mazowiecki

13 Opolski 1 wice 3 1 + 3 wice

14 Piła 1 2

15 Podkarpacki 1 wice

16 Podlaski 1 2 + 1 wice 1

17 Poznań 1 wice

18 Słupsk

19 Sudecki 1 wice

20 Szczecin 1 wice 1 1 wice 1

21 Śląski 1 1

22 Świętokrzyski 1 + 1 wice

23 Tor.-Włoc. 1

24 War.-Mazur. 2 1 + 1 wice 3

25 Wrocław 2 wice 2

26 Zielona Góra

RAZEM 2 wice 4 + 3 wice 14 + 4 wice 1 3 + 3 wice 2 wice 16 + 13 wice
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Za łącz nik nr 1 do informacji na posiedzenie
Prezydium KR PZD dn. 28.01.2015 r.

Sporządził: Aneta Łukaszewicz
Wydział Prezydialny KR PZD
Warszawa, dn. 26.01.2015 r.

Radni
Razem Razem Razem

dzialkowcy dzialkowcy dzialkowcy
Rady Rady na Sejmiku Rady Rady Rady będący na funkcjach

Powiatu Gminy funkcjach Województwa Miasta Powiatu Gminy radnymi i będący
radnymi

4 2 4 5 11 15

3 2 1 3 6

0 nie wybrano żadnego działkowca w wyborach 0 0

1 4 11 2 1 14 18

3 7 7 10

2 1 4 4 9 11

2 8 2 10 12

1 wice 1 6 7 8 15 21

1 2 2 3

3 17 17 20

1 5 5 6

0 1 9 3 13 13

8 19 3 3 25 33

3 17 5 2 24 27

1 8 8 9

5 1 17 2 20 25

1 wice 2 1 1 2 4

0 3 1 4 4

2 wice 3 5 15 20 23

1 1 6 1 25 4 8 38 44

2 wice 4 22 1 23 27

2 2 2 4

1 1 4 5 6

1 + 1 wice 9 28 2 6 36 45

1 5 6 7 13 18

1 1 12 1 13 14

3 + 6 wice 4 + 1 wice 79 5 236 37 61 339 418
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD za po zna ło się z ana li zą
wy ni ków wy bo rów sa mo rzą do wych pod wzglę dem ilo ści
uzy ska nych man da tów przez dział kow ców oraz ob ję tych
przez nich funk cji w sa mo rzą dach po wy bo rach i stwier -
dzi ło, że we wła dzach gmin, po wia tów, miast i wo je wództw
zna leź li się przed sta wi cie le spo łecz no ści dział ko wej 
w znacz nej ilo ści.

Dział kow cy uzy ska li w wy bo rach sa mo rzą do wych łącz -
nie 418 man da tów. Na funk cje zo sta ło wy bra nych 79, a do
rad róż nych szcze bli – 339. Ob ję te funk cje przez dział kow -
ców to:

– 2 wi ce mar szał ków,
– 2 wi ce prze wod ni czą cych sej mi ku wo je wódz twa,
– 3 sta ro stów i 3 wi ce sta ro stów,
– 3 prze wod ni czą cych i 6 wi ce prze wod ni czą cych ra dy

po wia tu,
– 4 pre zy den tów i 3 wi ce pre zy den tów,
– 14 bur mi strzów i 4 wi ce bur mi strzów,
– 16 prze wod ni czą cych i 13 wi ce prze wod ni czą cych ra dy

mia sta,
– 4 prze wod ni czą cych i 1 wi ce prze wod ni czą cy ra dy gmi -

ny,
– 1 wójt.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je, że uzy ska ny wy -

nik jest wy raź nym suk ce sem. Oczy wi ście am bi cje tak du -
żej or ga ni za cji, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, są
znacz nie więk sze, ale uzy ska ny wy nik na pa wa opty mi -
zmem i da je na dzie ję na do brą współ pra cę z sa mo rzą da mi.
Efekt ten moż na by ło osią gnąć dzię ki spo łecz ne mu po par -
ciu, za an ga żo wa niu kan dy da tów oraz ogrom nej mo bi li za -
cji struk tur Związ ku i dział kow ców w kam pa nię wy bor czą.

Kra jo wa Ra da PZD w dniu 25 wrze śnia 2014 r. przy ję ła
sta no wi sko w spra wie wy bo rów sa mo rzą do wych. Zwró ci -
ła się do wszyst kich dział kow ców i or ga nów Związ ku o po -

wszech ny udział w wy bo rach sa mo rzą do wych i od da nie
gło sów na tych kan dy da tów, któ rzy nie za wie dli w prze -
szło ści oraz zna ją i ro zu mie ją pro ble my dział kow ców 
i Związ ku. Wspie ra jąc kon kret ne ugru po wa nia i kan dy da -
tów, a więc tak że i star tu ją cych w wy bo rach dział kow ców,
na le ża ło się kie ro wać za sa dą, że po win ni oni uwzględ niać
w swo ich pro gra mach wy bor czych in te re sy oraz pra wa
dział kow ców, da jąc tym sa mym za pew nie nie, że skła da ne
de kla ra cje bę dą re ali zo wa ne po wy bo rach.

W prak ty ce wie le okrę go wych za rzą dów PZD i za rzą -
dów ROD na wią za ło współ pra cę z ugru po wa nia mi po li -
tycz ny mi i ko mi te ta mi wy bor czy mi, wy sta wia jąc wła snych
kan dy da tów lub udzie la jąc po par cia in nym kan dy da tom w
na dziei, że mo gą li czyć na ich póź niej szą po moc i wspar cie
dla ROD i dział kow ców.

W oce nie Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD wy nik wy bor -
czy przed sta wi cie li ru chu dział ko we go w wy bo rach sa mo -
rzą do wych to do wód doj rza ło ści, świa do mo ści i od po-
wie dzial no ści kan dy da tów, struk tur Związ ku i dział kow -
ców, ale tak że uzna nia spo łecz ne go Związ ku. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD stwier dza, iż osią gnię ty
suk ces nie mo że zo stać nie wy ko rzy sta ny. W tym ce lu trze -
ba go pro mo wać wśród dział kow ców i spo łecz no ści lo kal -
nych. Waż nym za da niem jest na wią za nie z ni mi ści słej
współ pra cy tak, aby wy bra ni dział kow cy mo gli dzia łać 
w sa mo rzą dach dla do bra ogro dów i Związ ku udzie la jąc im
po par cia oraz wspar cia fi nan so we go na roz wój ogro dów.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je, że do świad cze -
nie zdo by te w wy bo rach, a tak że w kam pa nii przed wy bor -
czej na le ży wy ko rzy stać we wszyst kich przy szłych wy-
bo rach, zwłasz cza sa mo rzą do wych oraz po sze rzać udział
dział kow ców w sa mo rzą dach przez wy sta wia nie wła snych
kan dy da tów po pie ra jąc ich gło sa mi ja ko do świad czo nych
sa mo rzą dow ców i dzia ła czy spo łecz nych.

PREZYDIUM
KRAJOWEJ RADY

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
War sza wa, dnia 28 stycz nia 2015 r.

2. Komunikat

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

z dnia 28 stycz nia 2015 r.
w spra wie oce ny wy ni ków wy bo rów sa mo rzą do wych 2014
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In for mu je my, że w dru kar ni po wstał błąd w kar cie
pocz to wej „Za pro sze nie na wal ne ze bra nie spra woz daw -
czo-wy bor cze”. Pra wi dło wa na zwa ze bra nia wid nie je na
stro nie, na któ rej znaj du je się pro po no wa ny po rzą dek ob -
rad. Jed nak na stro nie dru giej jest na pis „Wal ne ze bra -

nie spra woz daw cze”. W chwi li obec nej moż na tyl ko
pod czas wy pi sy wa nia za pro szeń uzu peł nić ręcz nie, wpi -
su jąc wła ści wą na zwę wal ne go ze bra nia. 

Prze pra sza my za błąd, ale był on nie moż li wy do usu nię -
cia w mo men cie, gdy do wie dzia ła się o nim KR PZD.

VII. INFORMACJE
1. B∏àd w karcie pocztowej „Zaproszenie na walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze”

2. Zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2015 roku 

In for mu je my, że zgod nie z de cy zją Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców  po dob nie
jak w la tach  ubie głych Kra jo wa Ra da wy dru ko wa ła za -
pro sze nia  na wal ne ze bra nia spra woz daw czo wy bor cze
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2015 r. w łącz -
nym na kła dzie 1 000 000 sztuk.

Cał ko wi ty  koszt  wy dru ku za pro szeń  po kry je  Kra jo -

wa Ra da PZD. Kra jo wa Ra da po kry je rów nież kosz ty
prze sył ki za pro szeń do okrę go wych za rzą dów PZD.
Prze wi dy wa ny ter min do star cze nia za pro szeń do okrę -
go wych za rzą dów PZD to 30 stycz nia 2015 r.

Za pro sze nia  na wal ne ze bra nia okrę go we za rzą dy
PZD bę dą wy da wa ły bez płat nie wszyst kim za rzą dom ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki Pol skie go Związ ku
Dział kow ców skła da po dzię ko wa nia wszyst kim Okrę -
go wym Za rzą dom PZD oraz dział kow com, któ rzy ak -
tyw nie włą czy li się w obro nę ogro dów war szaw skich
ob ję tych rosz cze nia mi z de kre tu Bie ru ta. OZM PZD jest
wdzięcz ny za to, że przy szłość ogro dów war szaw skich
nie jest obo jęt na dział kow com z in nych miast Pol ski. 

W ostat nim cza sie po wsta ło wie le ini cja tyw, któ re ma ją
na wzglę dzie je den cel – ogra ni czyć bądź też cał ko wi cie
zli kwi do wać ruch dział ko wy, w szcze gól no ści w mia stach.
Pierw szym ta kim prze ja wem by ło na po cząt ku ubie głe go
ro ku wy da nie nie ko rzyst ne go wy ro ku NSA od no śnie in ter -
pre ta cji de fi ni cji al ta ny. Pod zna kiem za py ta nia sta nął los
ok. 900.000 al tan znaj du ją cych się na te re nach ro dzin nych
ogro dów dział ko wych w Pol sce. Tyl ko wspól ny wy si łek i
trud w zbie ra niu pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem
usta wy spo wo do wał, że obec nie dział kow cy nie mu szą już
drżeć o swo je al ta ny. Rząd za ak cep to wał, a Sejm przy jął
pro jekt oby wa tel ski usta wy zmia ny Pra wo Bu dow la ne w
za kre sie al tan znaj du ją cych się na te re nach ROD.

W chwi li obec nej naj więk szym za gro że niem dla ist -
nie nia ogro dów w War sza wie jest nie wąt pli wie po li ty ka
dzia ła nia władz mia sta War sza wy wspie ra na przez ruch
„De kre to wiec”. Gdy w ze szłym ro ku Pre zy dent mia sta
War sza wy po wo ła ła ze spół ds. współ pra cy z ogro da mi

dział ko wy mi OZM PZD miał na dzie ję, że wła dze sto li -
cy ma ją do brą wo lę i wy ka zu ją chęć współ pra cy w roz -
wią zy wa niu pro ble mów ogro dów na te re nie War sza wy.
Nie ste ty OZM PZD za wiódł się po raz ko lej ny. OZM
PZD w cią gu mi nio ne go ro ku zło żył wnio ski o usta no -
wie nie pra wa użyt ko wa nia z art. 76 usta wy o ROD do
po nad 100 ogro dów na te re nie War sza wy. Do dnia dzi -
siej sze go ani je den nie zo stał roz po zna ny, co gor sza –
jak wy ni ka z za po wie dzi władz mia sta – do koń ca ro ku
nic się w tej spra wie nie zmie ni. Nie wąt pli wie swój
udział ma ruch „De kre to wiec”, któ ry pro po nu je li kwi da -
cje ogro dów bez za cho wa nia pra wa do od szko do wa nia.
Na wet uczy nił już pew ne kro ki le gi sla cyj ne w spra wie
usta wy re pry wa ty za cyj nej.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki Pol skie go Związ ku
Dział kow ców jesz cze raz pra gnie po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rzy sta ją w obro nie war szaw skich ogro dów.
OZM PZD czu je wspar cie wie lo ty sięcz nej rze szy lu dzi,
któ rzy po raz wtó ry mu szą mo bi li zo wać się w obro nie
te go co dla nich naj waż niej sze. Wie lo krot nie po ka za li -
śmy jak sil ny głos sta no wi my. OZM PZD dzię ku je za
do tych cza so we wspar cie i jest prze ko na ny, że wspól ny
wy si łek nie pój dzie na mar ne, gdyż nie do pusz czal na jest
sy tu acja, że mniej szość bę dzie na rzu cać więk szo ści swo -
je zda nie i sta no wi sko.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

3. Podzi´kowania Okr´gowego Zarzàdu Mazowieckiego PZD 

War sza wa, dnia 27 stycz nia 2015 r.



4. Nieudany demonta˝ PZD

Pol ski Zwią zek Dział kow ców to or ga ni za cja, któ ra od
lat wzbu dza du że za in te re so wa nie. Ostat nio, gdy na si li -
ły się ata ki na usta wę o ROD, a Try bu nał Kon sty tu cyj ny
orzekł, że pew ne za pi sy po przed niej usta wy mo gą świad -
czyć o mo no po lu PZD w za rzą dza niu ogro da mi i na ka -
zał po pra wie nie lub uchwa le nie no wej usta wy, wie lu
za cie ra ło rę ce.  

Na ła mach kil ku ty tu łów pra so wych za po wia da no ko -

niec ery PZD i wy zwo le nie dział kow ców, jak by co naj -
mniej by li cie mię że ni. Na si łę pró bo wa no szu kać w PZD
afer, kry ty ko wa no każ dy aspekt je go dzia łal no ści i prze -
ina cza no fak ty. Zwią zek, któ ry od lat że la zną rę ką bro ni
do stę pu do ogro dów, prze ciw sta wia jąc się bez praw nej
li kwi da cji i roz prze da ży cen nych te re nów ogro dów
dział ko wych, jest dla wie lu so lą w oku. Ale nie dla sa -
mych dział kow ców.  

Ko niec złu dzeń  

Art. 69 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z
13 grud nia 2013 r. zo bo wią zał PZD do prze pro wa dze nia
ze brań wszyst kich dział kow ców. Mie li oni za de cy do -
wać, czy ROD po zo sta nie w struk tu rach ogól no pol skie -
go sto wa rzy sze nia PZD, czy też za ło żą lo kal ne sto -
wa rzy sze nie, któ re przej mie za rzą dza nie ROD.  

W ogro dach od by ło się 4 861 usta wo wych ze brań. 
95 proc. z nich zde cy do wa ło, że chce po zo stać w struk -
tu rach PZD, któ re gwa ran tu ją sta bil ność eko no micz ną 
i praw ną. Wy ni ki wska zu ją ja sno, że dział kow cy ce nią
po czu cie bez pie czeń stwa wy ni ka ją ce z wie lo let nie go do -
świad cze nia PZD w wal ce o za cho wa nie ogro dów, fa -
cho wą po moc w spra wach in we sty cji, spra wach praw-
nych, po moc fi nan so wą, bar dzo istot ną dla nich kwe stię
kosz tów za rzą dza nia ogro dem, któ ra w PZD jest usta bi -
li zo wa na, a tak że czy tel ny, pra wi dło wy sys tem za rzą dza -

nia, pro wa dzo ny nad zór oraz po dział za dań po mię dzy
struk tu ry Związ ku. 

Jesz cze ni gdy w hi sto rii dział ko wej or ga ni za cja sku -
pia ją ca dział kow ców nie by ła pod da na tak do głęb nej we -
ry fi ka cji. Dla te go pew nie wie lu prze ciw ni ków PZD
zdzi wi, że są ta kie miej sca, gdzie we wszyst kich ogro -
dach dział kow cy po twier dzi li chęć po zo sta nia w PZD.
Tak jest na te re nie okrę gów pil skie go, świę to krzy skie go
i wro cław skie go.  

No wa usta wa da ła dział kow com moż li wo ści wy łą cze -
nia się z PZD i w 243 ROD dział kow cy z tej moż li wo -
ści sko rzy sta li, po dej mu jąc uchwa ły o po wo ła niu
wła sne go sto wa rzy sze nia. Sta no wi to 5 proc. ogó łu ogro -
dów. Osta tecz nie o licz bie wy od ręb nio nych ROD za de -
cy du je jed nak do pie ro za koń cze nie pro ce su re je stra cji
sto wa rzy szeń w KRS.  

Nie tra fio ny po mysł  

Ro dzi się py ta nie, czy ta ka we ry fi ka cja by ła w ogó le
po trzeb na? Wszak dział kow cy wie lo krot nie pod kre śla li
swo ją so li dar ność z PZD. Wy star czy wspo mnieć, że pod
pro jek tem usta wy o ROD pod pi sa ło się bli sko mi lion
osób, a wiec prak tycz nie wszy scy dział kow cy. Ko lej ne
700 tys. pod pi sów zło żo no pod oby wa tel skim pro jek tem
usta wy o zmia nie usta wy Pra wo bu dow la ne w spra wie
zmia ny de fi ni cji al ta ny. Po nad to ty sią ce li stów wy sy ła li
użyt kow ni cy dzia łek do władz RP i po li ty ków w obro nie
ogro dów, zaś na ogól no pol ską ma ni fe sta cję przy je cha ło
po nad kil ka na ście ty się cy przed sta wi cie li dział kow ców.  

Me dial na na gon ka na PZD przy sła nia ła to, co dla wie -
lu by ło oczy wi ste. Śro do wi sko dział ko we stoi mu rem za
swo ją or ga ni za cją i zmian nie chce. Po nie kąd na si łę
zmu szo no wiec dział kow ców, by udo wod ni li, że do tej
wła śnie or ga ni za cji chcą na le żeć.  

Nie ste ty, nie któ rych na wet to nie prze ko na ło. Za czy na -
ją się ko lej ne me dial ne spe ku la cje, czy na pew no nikt
tych ze brań nie sa bo to wał, czy dział kow cy wie dzie li, co
ro bią, po zo sta jąc w swo jej or ga ni za cji, czy aby na pew -
no po zo stać w niej chcie li. Wy da je się oczy wi ste, że 

w na szym pań stwie nie sza nu je się żad nych de mo kra -
tycz nych wy bo rów, je śli ich wy nik nie za do wa la ocze ki -
wań pew nych grup spo łecz nych. Wszak jesz cze echem
od bi ja ją się za rzu ty wie lu śro do wisk pod ad re sem wy -
bo rów sa mo rzą do wych. Tam też za rzu co no PKW, ko mi -
sjom fał szer stwa i ma ni pu la cje. Za bra kło je dy nie do wo-
dów na po twier dze nie tych że po mó wień.  

Po dob nie jest w przy pad ku ze brań usta wo wych 
w ROD. Po ja wia ją się wy ima gi no wa ne za rzu ty o sa bo -
taż czy ma ni pu la cję. Tym cza sem nie licz ne przy pad ki na -
ru sza nia usta wo wych za sad prze pro wa dza nia ze brań 
w ROD, ma ją ce wpływ na treść de cy zji dział kow ców,
by ły bez względ nie zgła sza ne przez or ga ny Związ ku do
są dów re je stro wych, któ re ba da ły zgod ność pro ce du ry 
z pra wem. W przy pad ku stwier dze nia na ru sze nia pro ce -
du ry, od ma wia no do ko na nia wpi su sto wa rzy sze nia do
re je stru. W kil ku przy pad kach na ka za no po now ne zwo -
ła nie ze bra nia, na wet wów czas, gdy je go roz strzy gnię -
cie by ło ko rzyst ne dla PZD.

To ja sno po ka zu je, że o żad nych nad uży ciach nie mo -
że być mo wy.  
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De mo no po li za cja za 6,5 mln zł  

Wy ko na nie obo wiąz ku zwią za ne go ze zwo ła niem 
i prze pro wa dze niem ze brań usta wo wych, ja ki na ło ży ła
na PZD no wa usta wa o ROD z 13 grud nia 2013 r., by ło
dla związ ku nie tyl ko uciąż li we, ale i kosz tow ne. Po nad
6 mln zł wy da ły za rzą dy ROD tyl ko na wy sła nie do
wszyst kich dział kow ców za wia do mień li sta mi po le co -
ny mi lub prze sył ka mi ku rier ski mi. To jed nak nie ko niec
kosz tów.  

War to też za uwa żyć, że pod czas prac nad usta wą, któ -
ra na ło ży ła na PZD tak kosz tow ny obo wią zek, po ja wia -
ły się róż ne pro po zy cje de mo no po li za cji. W kon tek ście
wy ni ków wy da je się, że naj le piej by by ło tym dział kow -
com, któ rzy chcą odejść z PZD, po pro stu po zwo lić na to
po przez prze pro wa dze nie pro ce du ry, za miast zmu szać
wszyst kie ROD do od by wa nia ze brań i po dej mo wa nia
de cy zji, któ rej nie po trze bo wa li i nie chcie li po dej mo -
wać. Wy glą da na to, że pró bo wa no ich zmu sić, by wy łą -
czy li się z PZD. Te mu mia ła słu żyć przy mu so wa or ga -
ni za cja ze brań we wszyst kich ROD.  

To, że ze bra nia te za koń czy ły się zwy cię stwem PZD
jest dla wie lu gorz ką pi guł ką do prze łknię cia. Roz wa le -
nie tak pręż nej or ga ni za cji od we wnątrz speł zło na ni -
czym. Dziś, po wie lu mie sią cach cięż kiej pra cy, PZD jest

sil niej szy niż był kil ka mie się cy te mu. Z or ga ni za cji wy -
stą pi li bo wiem nie za do wo le ni, wi chrzy cie le i ci, któ rym
ze Związ kiem by ło nie po dro dze wie lu lat. Czę sto te
oso by ro bi ły wie le szu mu o nic i bu rzy ły spo kój po zo sta -
łych. Nie jest wszak ta jem ni cą, że PZD dość ry go ry -
stycz nie dba o prze strze ga nie pra wa w ogro dach, co nie
po do ba się tym, któ rzy pra wo ła mią, sta wia ją po nadnor -
ma tyw ne al ta ny wbrew prze pi som lub za miesz ku ją na
dział kach przez ca ły rok.  

To wła śnie wal ka z jed nost ka mi ła mią cy mi pra wo by -
ła jed nym z naj trud niej szych pro ble mów związ ku. Pa -
mię ta jąc o kwo cie, ja ką za pła ci li za to sa mi dział kow cy
– 6,5 mln zł, ro dzi się też py ta nie, czy nie le piej by ło by
spo żyt ko wać te pie nią dze na in we sty cje w ogro dach, na
spra wie nie, by mo gły le piej słu żyć swo im spo łecz no -
ściom? Nie ste ty, usta wo daw ca zde cy do wał ina czej.  

Nie pod wa żal ny suk ces Związ ku, ja kim jest fakt po zo -
sta nia 95 proc. ogro dów w struk tu rach tej or ga ni za cji, 
z pew no ścią jest nie wy god ny dla je go prze ciw ni ków. Po -
wo li prze sta je jed nak dzi wić kre atyw ność w wy naj dy -
wa niu ko lej nych me tod ata ko wa nia PZD. Wszak zie mia
ogro dów dział ko wych war ta jest o wie le wię cej niż 
6,5 mln zł wy dar te z dział ko wej kie sze ni.  

(AH)

5. Nie tylko Bierut doskwiera działkowcom 

Zwro tów grun tu do ma ga ją się co raz czę ściej nie tyl ko
by li wła ści cie le i ich spad ko bier cy, ale też oso by, któ re
nie są zwią za ne z by ły mi wła ści cie la mi, a pra wo do rosz -
cze nia po pro stu od ku pu ją, li cząc na mi lio no we zy ski. 

Po trans for ma cji ustro jo wej w la tach 90. oka za ło się,
że war tość wy własz cza nych w okre sie PRL-u grun tów
wzro sła wie lo krot nie, a roz wój mia sta spra wił, że czę sto
te re ny kie dyś zu peł nie bez war to ścio we i za nie dba ne, sta -
ły się na gle atrak cyj ną lo ka li za cją. Przy czy ni ły się do te -
go tak że ogro dy dział ko we. Grun ty te bo wiem
nie jed no krot nie mia sta i gmi ny prze ka za ły dział kow com. 

Set ki ty się cy ro dzin in we sto wa ło swój czas i ma ją tek,
zmie nia jąc te re ny zde gra do wa ne i nie użyt ki w zie lo ne i

nie zwy kle atrak cyj ne za kąt ki miast. Nie ste ty, la wi no wo
za czę to pod wa żać prze ję cie tych grun tów przez wła dze
pu blicz ne, a co za tym idzie – dział kow ców. Są dy nie wi -
dzą róż ni cy mię dzy krzyw dą by łe go wła ści cie la i je go
spad ko bier ców, a czy stym biz ne sem, ja kim jest od ku pie -
nie rosz czeń przez rząd nych pie nię dzy in te re san tów.
Nie win ni dział kow cy wi kła ni są w spo ry są do we o bez -
u mow ne ko rzy sta nie z grun tów, a PZD zmu sza ny był
nie jed no krot nie do pła ce nia wie lu mi lio nów od szko do -
wa nia za błę dy po peł nio ne przez in nych. I jak tu się dzi -
wić, że po ło wa Po la ków źle oce nia dzia ła nia wy mia ru
spra wie dli wo ści? Czy wal ka o spra wie dli wość sta je się
sy zy fo wą pra cą? 
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Naj słyn niej sza spra wa rosz cze nio wa zwią za na jest 
z Po zna niem. Be ata N. od ku pi ła tam pra wa do czę ści
grun tów ROD „23 Lu te go” za 80 tys. zł. Sąd orzekł, że
PZD ma jej wy pła cić od szko do wa nie w wy so ko ści 
7 mln zł z ty tu łu bez praw ne go użyt ko wa nia te re nów, na
któ rych znaj do wa ły się alej ki i dom dział kow ca. Be ata
N. wy sta wi ła rów nież ra chu nek dział kow com za bez u -

mow ne użyt ko wa nie grun tów w wy so ko ści 500 zł mie -
sięcz nie za okres 10 lat. W su mie po 60 tys. zł od każ -
de go dział kow ca, czy li na stęp ne 7 mln zł. 

Po śród dział kow ców są ren ci ści i eme ry ci. Ta ka su ma
dla star szych osób to ma ją tek. Oso ba, któ ra wy stą pi ła
prze ciw ko dział kow com i PZD uzna jąc się za po krzyw -
dzo ną, ni gdy w spra wie nie by ła po szko do wa na, ale są -

„Bied na” mi lio ner ka, co dział kow ców złu pi ła 



Każ dy chce być mi lio ne rem 

Po nad 8 mln zł żą da ją obec ni wła ści cie le te re nu ROD
„Za le sia ny” nie opo dal Bia łe go sto ku w wo je wódz twie
pod la skim za wy ku pie nie praw do użyt ko wa nia te go te -
re nu. Spad ko bier cy by łych wła ści cie li od zy ska li te ren,
któ ry po woj nie zo stał wy własz czo ny w dro dze re for my
rol nej. Na tych nie użyt kach rol nych w cią gu 30 lat zo stał
urzą dzo ny pra cą dział kow ców i ich na kła dem fi nan so -
wym ROD „Za le sia ny”. Po wstał ogród, któ ry w 1999 r.
za li czo no do naj pięk niej szych w Pol sce. 

W wy ro bi sku żwi ro wym dział kow cy, wpła ca jąc na Dar
Ser ca, wy bu do wa li ośro dek spor tu i re kre acji. Na dal go
sa mi utrzy mu ją i mo der ni zu ją. Z te go ośrod ka ko rzy sta -
ją nie tyl ko ich ro dzi ny, ale rów nież mło dzież z oko licz -
nych miej sco wo ści. Tak że w pla nie za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go te ren ten zo stał prze zna czo ny pod ogro -

dy dział ko we, a w księ dze wie czy stej PZD wpi sa ny jest
ja ko użyt kow nik wie czy sty. 

Teo re tycz nie spra wa rosz cze nia po win na być umo rzo -
na ze wzglę du na nie od wra cal ne skut ki praw ne. Sąd
uznał jed nak ina czej, pro wa dząc do ab sur du, ja kim jest
współ ist nie nie w księ dze wie czy stej wła ści cie la pry wat -
ne go i użyt kow ni ka wie czy ste go (zgod nie z pra wem nie
moż na być użyt kow ni kiem wie czy stym na pry wat nym
grun cie). 

Wal ka o za cho wa nie te go ogro du i za kwe stio no wa nie
pra wa wła sno ści tych osób wciąż trwa. Wciąż jesz cze
ist nie je moż li wość po lu bow ne go za ła twie nia spra wy, bo
co raz mniej na dziei po kła da ją dział kow cy w po dob no
spra wie dli wych wy ro kach są du. 

Do bry mi in ten cja mi pie kło wy bru ko wa ne 

Po dob nych spraw jest kil ka set. Po nad 200 ro dzin 
z Gru dzią dza mo że nie tyl ko strą cić swo je dział ki, ale
też za pła cić ogrom ne kosz ty z ty tu łu bez u mow ne go ko -
rzy sta nia z zie mi w związ ku z rosz cze niem Pio tra Ku -
ler skie go do grun tów ROD „Ko le jarz”, „Ko per nik” 
i „Za ci sze” w Gru dzią dzu. Spra wa cią gnie się od 14 lat.
Nie ru cho mość ta zo sta ła prze ję ta na wła sność Skar bu
Pań stwa na pod sta wie wy ro ku Woj sko we go Są du Re jo -
no we go z 1951 r., ska zu ją ce go Wi tol da Ku ler skie go na
12 lat wię zie nia i prze pa dek mie nia. W 1991 r. wy rok ten
zo stał unie waż nio ny, cze go na stęp stwem by ło przy wró -
ce nie Wi tol do wi Ku ler skie mu wła sno ści nie ru cho mo ści,
na któ rej w mię dzy cza sie zo sta ły urzą dzo ne ROD. Od
1992 do 1997 r. trwa ły roz mo wy po mię dzy Urzę dem Re -
jo no wym w Gru dzią dzu a Urzę dem Wo je wódz kim w To -
ru niu w spra wie za pro po no wa nia W. Ku ler skie mu
nie ru cho mo ści za mien nej (za miast za ROD), któ re nie
przy nio sły re zul ta tu. Ku ler ski przez wie le lat za pew niał
dział kow ców, że mo gą czuć się bez piecz nie, bo z je go
stro ny nie bę dzie rosz czeń o wy da nie. Dział kow cy więc
da lej w spo ko ju użyt ko wa li swo je dział ki. 

W spra wie nie wie le się dzia ło do pó ki te re nu nie odzie -
dzi czył syn. We wrze śniu 2014 ro ku peł no moc ni cy Pio -
tra Ku ler skie go za żą da li peł ne go spi su i da nych
oso bo wych dział kow ców użyt ku ją cych dział ki na tym
te re nie. Na wy ko na nie żą da nia prze zna czo no mie siąc.
Zi gno ro wa no proś by o wy dłu że nie ter mi nu ze wzglę du
na spo tka nie dział kow ców, któ re mia ło od być się do koń -

ca ro ku. W od po wie dzi wy li czo no kwo tę za bez u mow ne
ko rzy sta nie z nie ru cho mo ści, opie wa ją cą na bli sko 
2 mln zł (i to tyl ko za 2014 rok, a wła ści ciel mo że do ma -
gać się rów nież za pła ty za kil ka lat wstecz). 

Na ła mach „Ga ze ty Po mor skiej” Piotr Ku ler ski za pew -
niał, że wie, iż dział kow cy nie są ni cze mu win ni. Chce
jed nak za wszel ką ce nę dą żyć do ure gu lo wa nia sta tu su
od zy ska ne go przez nie go te re nu, na któ rym dzia ła ją
ogro dy dział ko we. Co wię cej, sam za uwa ża, że spor ne
te re ny, ze wzglę du na do bre sko mu ni ko wa nie z au to stra -
dą A1, są atrak cyj ne in we sty cyj nie i ma ją znacz ną war -
tość. Ten aspekt spra wia, że choć Ku ler ski obec nie
de kla ru je, że dział kow ców nie po zwie, gdy w grę wcho -
dzą mi lio ny zło tych, trud no wie rzyć „na sło wo”. Pa pier
ma bo wiem to do sie bie, że przyj mie każ de sło wo. Fak -
ty i przy go to wa ny po zew w przy pad ku bra ku za pła ty na
kwo tę 2 mln zł, skie ro wa ny prze ciw ko PZD spra wia, że
w do bre in ten cje trud no uwie rzyć. 

Pa trząc na to, co dzie ję przy oka zji ko lej nych spraw
rosz cze nio wych, trud no nie uznać, że bez wzglę du na to,
kto zgła sza rosz cze nia, ja ka jest hi sto ria tych wy własz -
czeń i ja ka jest obec nie sy tu acja praw na tych te re nów,
spra wy te są trak to wa ne wy jąt ko wo i cie szą się ol brzy -
mim po par ciem śro do wi ska praw ni cze go, a tak że są dów.
Dział kow cy, Zwią zek, wie le lat pra cy i ogrom ny na kład
fi nan so wy w obec ny stan tych te re nów, są cał ko wi cie po -
mi ja ni. Są dy za wszel ką ce nę, pro wa dząc do ab sur dów 
i sprzecz no ści w ak tach, przy wra ca ją nie mal każ dą nie -
ru cho mość, do ja kiej po ja wia się rosz cze nie. 
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dy spra wę wi dzia ły ina czej niż ty sią ce lu dzi w Pol sce.
W spra wie ab surd go nił ab surd. Be ata N., mi mo te go, iż
„wy cią gnę ła” od PZD i dział kow ców mi lio ny zło tych, 
a ko lej ne od Skar bu Pań stwa i Mia sta Po znań, ofi cjal nie

nie ma nic. I sąd z te go ty tu łu zwol nił ją od wszel kich
kosz tów są do wych. Sąd jest dla osób „ubo gich” wy jąt ko -
wo ła ska wy. Po znań ska spra wa to tyl ko przy czó łek dla
in nych te go ty pu spraw. 



Nie da się już przy mknąć oczu i uda wać, że PZD 
i dział kow cy nie są tu trak to wa ni nie spra wie dli wie. Próż -
no ocze ki wać przy chyl nych wy ro ków. Czy tak wy glą da
spra wie dli wość w de mo kra cji, aby jed nym za brać ca ły
do by tek i wie le lat ży cia, by dru gim od dać i wy na gro -
dzić krzyw dę uczy nio ną przez po przed ni ustrój? Od po -
wie dzial ność po wi nien po no sić ten, kto za wi nił – to
fun da men tal na za sa da pra wa. I choć po śred nio ta ka od -
po wie dzial ność władz pu blicz nych wy ni ka z in nych
prze pi sów, to są one tak skon stru owa ne, że naj pierw
dział kow cy i Zwią zek mu szą po nieść szko dę – czy li opu -
ścić grunt, za pła cić od szko do wa nie – a do pie ro po tem

moż na są dow nie do cho dzić od tych władz od szko do wa -
nia za po nie sio ny szko dy. 

Tyl ko czy dział kow cy i Zwią zek są w sta nie pro wa dzić
przez wie le lat nie zli czo ną ilość kosz tow nych pro ce sów
są do wych? I z cze go dział kow cy ma ją wy pła cać te wie -
lo mi lio no we od szko do wa nia? Prze cież dział ki użyt ku ją
naj uboż sze ro dzi ny i w za my śle jest to for ma po mo cy
so cjal nej dla tych ro dzin. 

Nie moż na prze rzu cać rze czy wi stej od po wie dzial no -
ści za błę dy urzęd ni cze na oby wa te li dzia ła ją cych w za -
ufa niu do władz pu blicz nych. Nie ste ty, tak wła śnie dzie je
się w tej chwi li. 

(AH)

Spo łecz nie wy ko nu ją cy swój man dat człon ko wie Kra jo -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców wy ra ża ją głę bo kie za nie po ko je nie po dej mo wa ny mi
dzia ła nia mi przez Pa nią Pre zy dent i jej urząd za mie rza ją -
cy mi do uni ce stwie nia war szaw skich Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych. Dzia ła nia ta kie ła mią obo wią zu ją cy 
w pań stwie ład kon sty tu cyj ny. Prze ja wia się to pro jek tem
bez kosz to we go roz wią za nia pro ble mu od szko do wań za
nie ru cho mo ści przy ję te na pod sta wie de kre tu Bie ru ta 
z 1945 ro ku po przez zwrot te re nów w na tu rze.

Nie by ło by w tym nic nad zwy czaj ne go, gdy by nie po -
mysł ich za spo ko je nia po przez się ga nie po grun ty zaj -
mo wa ne przez Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we. Z prze-
ka zów me dial nych wy ni ka, że po za spo ko je niu rosz czeń
re pry wa ty za cyj nych lan so wa na jest kon cep cja prze nie -
sie nia po zo sta łych Ro dzin nych Ogro dów Działko wych
po za sto li cę, aby po zy ska ne w ten spo sób grun ty prze -
kwa li fi ko wać na te re ny bu dow la ne i sprze da wać po ce -
nach wol no ryn ko wych.

Nie do przy ję cia jest fakt, że wła dze sto li cy, nie re agu -
jąc, prak tycz nie utoż sa mia ją się z pro po zy cja mi sto wa -
rzy sze nia „De kre to wiec” zło żo ny mi do Se nac kiej
Ko mi sji pra cu ją cej nad pro jek tem usta wy re pry wa ty za -
cyj nej.

„De kre tow cy” po za pro po no wa nym prze ję ciem grun -
tów zaj mo wa nych przez Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we
nie prze wi du ją od szko do wań dla dział kow ców za na nie -
sie nia i na sa dze nia na dział kach, ani za in fra struk tu rę
ogro do wą. Pro po zy cje ta kie w spo sób ra żą cy na ru sza ją
kon sty tu cyj ną ochro nę pra wa wła sno ści.

Pra gnie my przy po mnieć, że Okrę go wy Za rząd Ma zo -

wiec ki PZD w War sza wie zło żył do Pa ni Pre zy dent 
130 wnio sków o re gu la cję sta nu praw ne go Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych. Do dnia dzi siej sze go nie wy da -
no żad nej de cy zji pra wa użyt ko wa nia na rzecz war szaw -
skich Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, po mi mo te go,
że te 130 wnio sków speł nia wy mo gi praw ne za war te 
w art. 76 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 13 grud nia 2013 ro ku!

Pro si my o udzie le nie od po wie dzi jak to się ma do gło -
szo nych przez Pa nią ha seł kam pa nii wy bor czej czy re -
fe ren dum o prze strze ga niu pra wa czy spraw no ści dzia-
ła nia urzę du?

Pra gnie my tak że przy po mnieć, że War sza wa jest sto li -
cą wszyst kich Po la ków, a na jej od bu do wę skła da ło się
ca łe pol skie spo łe czeń stwo.

Bez myśl na i ni czym nie uza sad nio na li kwi da cja war -
szaw skich Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych zna czą co
ogra ni czy te re ny zie lo ne sto li cy i po gor szy ja kość ży cia
oby wa te li miesz ka ją cych i przy jeż dża ją cych do sto li cy.

Sza now na Pa ni Pre zy dent!
Wy ra ża my swój zde cy do wa ny sprze ciw wo bec pro po -

zy cji za spo ka ja nia rosz czeń re pry wa ty za cyj nych kosz -
tem li kwi da cji war szaw skich Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. Ma my też na dzie ję, ze ku rio zal na pro po -
zy cja sto wa rzy sze nia „De kre to wiec” nie bę dzie mia ła
dal szej ak cep ta cji Pa ni i sto łecz ne go urzę du.

Ape lu je my rów nież o bez względ ną re ali za cję re gu la cji
praw nej za war tej w art. 76 usta wy z dnia 13.12.2013 ro -
ku w przed mio cie usta no wie nia pra wa użyt ko wa nia dla
tych Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, któ re speł nia -

6. Krajowa Komisja Rewizyjna w sprawie  likwidacji  ROD

Sza now na Pa ni
Han na Gron kie wicz–Waltz
Pre zy dent Mia sta Sto łecz ne go War sza wy
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ją wy mo gi usta wo daw cy.
Hi sto ria nie wy ba czy ła by Wam Pa nie i Pa no wie, gdy -

by ście przy ło ży li rę kę do tak ha nieb ne go po my słu spła -

ce nia zo bo wią zań re pry wa ty za cyj nych pań stwa kosz tem
dział kow ców, kosz tem li kwi da cji war szaw skich Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych.

Z dział ko wy mi po zdro wie nia mi

War sza wa, 24.01.2015 r.

Człon ko wie:
/-/ Bu rzyń ski Sta ni sław /-/ Pa te rek Ali cja 
/-/ Do rau Ry szard /-/ Ze rba Do ro ta
/-/ Drze wiec ka Ja dwi ga

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w War sza wie

Prze wod ni czą ca
/-/ Ma ria Fojt

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Hen ryk To ma szew ski

Se kre tarz
/-/ Ro man Żur kow ski

7. Działkowcy nie g´si, swój rozum majà

W wy da niu Ga ze ty Wy bor czej z dnia 21 stycz nia 
2015 r. w do dat ku „Dom” uka zał się ar ty kuł pt. „Ogro -
dy na dal w rę kach PZD” au tor stwa red. Mar ka Wiel go,
któ re go sto su nek do PZD jest zna ny czy tel ni kom już od
daw na. 

Ten ar ty kuł jest ni czym in nym jak na ma wia niem dział -
kow ców do wy łą cze nia się z PZD.  Przy tej oka zji au tor
rzu ca sze reg oszczerstw pod ad re sem Związ ku, przy pi -

su jąc mu nie uczci wość i ma ni pu la cje, któ re okre śla bar -
dzo wy mow nym sło wem – sa bo taż.

Na su wa się py ta nie: czy pod sta wą za rzu tu rze ko me go
sa bo ta żu jest dru zgo cą ca po raż ka w de mon ta żu Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, na któ rą tak li czy li na si prze -
ciw ni cy? Nie za leż nie od przy czyn au tor w swo im
ar ty ku le znie kształ ca fak ty, przez co nie uka zu je praw -
dzi wej sy tu acji.

Zwią zek wdro żył usta wę o ROD

Pol ski Zwią zek Dział kow ców stoi na stra ży prze strze -
ga nia usta wy o ROD z 13 grud nia 2013 ro ku. Z ogrom -
ną od po wie dzial no ścią pod cho dzi do wy peł nia nia jej
po sta no wień. Wiel kim wy zwa niem dla Związ ku by ło
wdro że nie prze pi sów no wej usta wy o ROD, a przede
wszyst kim prze pro wa dze nie ze brań usta wo wych.

Usta wa o ROD zo bo wią za ła PZD do zwo ła nia ze brań
tyl ko w jed nym ce lu – aby dział kow cy pod ję li de cy zję 
o wy bo rze sto wa rzy sze nia za rzą dza ją ce go ich ogro dem.
PZD, ma jąc sza cu nek do pra wa i mi lio no wej spo łecz no -
ści dział kow ców, na żad nym eta pie nie utrud niał ich zwo -
ły wa nia. Co wię cej, Zwią zek do ło żył wszel kich sta rań,
aby w peł ni zre ali zo wać za pi sy usta wy. Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy uchwa li ło szcze gó ło we wy tycz ne do prze pro -
wa dza nia ze brań usta wo wych. Opra co wa ło ono rów nież
sze reg do ku men tów ma ją cych wspie rać za rzą dy ROD
przy zwo ły wa niu i prze pro wa dza niu ze brań, a ma te ria ły te
zo sta ły udo stęp nio ne na stro nie in ter ne to wej pzd.pl.

Wy ni ki ze brań wska zu ją, że za rzą dy ROD po trak to wa -
ły tę spra wę bar dzo po waż nie. Wzię ły one pod uwa gę fakt
ogrom ne go zna cze nia de cy zji, ja ką mie li pod jąć dział kow -

cy, i że usta wo daw ca  ca ły pro ces jej po dej mo wa nia ob wa -
ro wał wy mo ga mi for mal ny mi. Spro sta nie prze pi som usta -
wy po wo do wa ło, że za rzą dy ROD po no si ły ogrom ne
kosz ty zwią za ne ze zwo ła niem ze brań i ro ze sła niem za -
wia do mień o je go pla no wa nym od by ciu (dział ko wiec
mógł zo stać po wia do mio ny o ze bra niu wy łącz nie li stem
po le co nym lub pocz tą ku rier ską). Po nad to za rzą dy ROD
mu sia ły do pil no wać, aby w ze bra niach uczest ni czy ły wy -
łącz nie oso by do te go upraw nio ne. Usta wa wy ma ga ła, aby
w ze bra niu uczest ni czy ła ści śle okre ślo na licz ba dział kow -
ców, któ rych obec ność na ze bra niu i od da nie gło su są nie -
zbęd ne, aby pod jąć wią żą cą de cy zję.

Na  po nad 4900 prze pro wa dzo nych ze brań, PZD od no -
to wał nie licz ne przy pad ki na ru sza nia usta wo wych za sad
ich prze pro wa dza nia. Te nie pra wi dło wo ści i uchy bie nia,
ma ją ce wpływ na treść de cy zji dział kow ców, by ły zgła -
sza ne przez or ga ny Związ ku do są dów re je stro wych, któ -
re ba da ły zgod ność pro ce du ry z pra wem. W przy pad ku
stwier dze nia na ru sze nia pro ce du ry od ma wia ły do ko na nia
wpi su sto wa rzy sze nia do re je stru. Tak się sta ło choć by w
przy pad ku Sto wa rzy sze nia Ogro do we go „Za gó rze” w So -
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snow cu – za ło żo ne go przez by łe go pre ze sa Okrę go we go
Za rzą du Ślą skie go PZD, któ ry zo stał od wo ła ny ze wszyst -
kich peł nio nych wy so kich funk cji w Związ ku z po wo du
dzia łań na szko dę PZD w za kre sie in we sty cji pro wa dzo -
nych przez OZ Ślą ski. Sąd Re jo no wy w Ka to wi cach, Wy -

dział VIII Go spo dar czy KRS, w swo im po sta no wie niu 
o od mo wie wpi su za kwe stio no wał pro ce du rę zwo ła nia 
i prze pro wa dze nia ze bra nia. W in nych przy pad kach na -
ka zy wa no po now ne zwo ła nie ze bra nia, na wet wów czas,
gdy je go roz strzy gnię cie by ło ko rzyst ne dla PZD.

Le gen da „Kwit ną cej Do li ny”

ROD „Kwit ną ca Do li na” w Swa rzę dzu po zo stał 
w struk tu rach PZD, co zo sta ło przy ję te ze szcze gól ną ra -
do ścią przez dział kow ców z te go ogro du. Dla cze go? Po -
nie waż jest to ogród, wo bec któ re go wie lo krot nie by ły
po dej mo wa ne pró by prze ję cia przez tzw. sto wa rzy sze -
nie „Zie lo na Do li na”, któ re dzia ła nie zgod nie z usta wą 
o ROD z 13 grud nia 2013 ro ku. Ga ze ta Wy bor cza za rzu -
ca PZD stron ni czość w przed sta wia niu wy ni ków ze brań
usta wo wych, ale one bro nią się sa me, po nie waż na 
130 dział kow ców bio rą cych udział w ze bra niu w ROD
„Kwit ną ca Do li na” w Swa rzę dzu za po zo sta niem w PZD
gło so wa ło 116 dział kow ców, 9 gło so wa ło za wy od ręb -
nie niem, a 5 wstrzy ma ło się od gło su. Ra dość dział kow -
ców wy ni ka z te go, że sy tu acja w ogro dzie „Kwit ną ca
Do li na” w Swa rzę dzu by ła wy jąt ko wo trud na i za cho -
dzi ła oba wa, że ze bra nie, na któ rym mia ła zo stać pod ję -
ta de cy zja o tym ja kie sto wa rzy sze nie ma da lej pro -
wa dzić ogród,  mo że nie od być się zgod nie z prze pi sa mi
usta wy o ROD. Dział kow cy świa do mie jed nak wy bra li
przy na leż ność do PZD.

War to przy po mnieć, że na cze le sto wa rzy sze nia „Zie -
lo na Do li na”, któ re chcia ło nie le gal nie prze jąć ogród,
sto ją prze ciw ni cy PZD: I. Ja rzą bek i D. Wie liń ski. Pan
Ja rzą bek zo stał po zba wio ny człon ko stwa zwy czaj ne go
PZD oraz pra wa użyt ko wa nia dział ki po tym, jak wy bu -
do wał „al ta nę” o pow. oko ło 60 m² i w niej za miesz kał.
Le gal ność bu do wy ba dał Po wia to wy In spek tor Nad zo ru
Bu dow la ne go od 2009 ro ku i uznał ją za sa mo wo lę bu -
dow la ną. Po twier dził to w 2012 r. swo im wy ro kiem Wo -
je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Po zna niu, któ ry na ka -
zał roz biór kę sa mo wo li. Spra wa opar ła się rów nież o Na -
czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny, któ ry utrzy mał w mo cy wy -
rok na ka zu ją cy roz biór kę al ta ny.

Pan Ja rzą bek wie lo krot nie ła mał też pra wo do pusz cza -
jąc się ak tów wan da li zmu i prze mo cy wo bec in nych
dział kow ców. Po nad to człon ko wie sto wa rzy sze nia „Zie -
lo na Do li na” by li ak tyw ni w pro ce sie prac nad no wą
usta wą o ROD, sprze ci wia jąc się za pi som pro jek tu oby -
wa tel skie go i przed sta wia jąc par la men ta rzy stom w nie -
ko rzyst nym świe tle PZD. Au tor ar ty ku łu nie ma jed nak
za mia ru rze tel nie przed sta wić spra wy. Re dak tor Wiel go

bu du je opi nię o ca łym Związ ku tyl ko na pod sta wie plo -
tek i po mó wień po je dyn czych osób, a czy tel nik ma prze -
cież pra wo do praw dy, któ rej Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców się nie boi. Mi sją me diów win no być rze tel ne
prze ka za nie in for ma cji, a nie ma ni pu la cja ni mi.

Au tor po sił ku je się okre śle nia mi jak z ma gla, na zy wa -
jąc za rzą dy ROD „to wa rzy stwa mi wza jem nej ad o ra cji”.
Za po mi na, że te za rzą dy nie są przy wo żo ne w tecz ce,
tyl ko są ni mi oso by, któ re tak że są dział kow ca mi, wy -
bra ny mi przez in nych dział kow ców da ne go ogro du. Na -
wet je śli ogród zde cy du je się odłą czyć to je go wła dze
bę dą wy bie ra ne iden tycz ne. Jak na to  nie spoj rzeć „to -
wa rzy stwo wza jem nej ad o ra cji” to nikt in ny, jak dział -
kow cy wy bie ra ni przez in nych dział kow ców w ra mach
te go sa me go ogro du.

Sło wa re dak to ra Wiel go o „to wa rzy stwach wza jem nej
ad o ra cji” ob ra ża ją oko ło 100 ty się cy lu dzi dzia ła ją cych
w za rzą dach i ko mi sjach ROD, któ rych po strze ga ja ko
lu dzi star szych i nie po rad nych.

Na le ży wy raź nie pod kre ślić, że wiek dział kow ca dzia -
ła ją ce go w PZD nie ma nic wspól ne go z je go kom pe ten -
cja mi. War to do dać, że dział kow cy to nie tyl ko se nio rzy.
Co raz wię cej wśród na szej spo łecz no ści jest mło dych ro -
dzin z dzieć mi. Co wię cej, po win ni śmy so bie ży czyć,
aby by ło jak naj wię cej osób w za awan so wa nym wie ku,
któ re są tak spraw ne umy sło wo i fi zycz nie jak pol scy
dział kow cy.

Wspo mi na ne przez re dak to ra Wiel go z ta ką po gar dą
„to wa rzy stwo wza jem nej ad o ra cji” nie kie ru je się 
w swo im dzia ła niu wy łącz nie wła snym in te re sem. Na -
wet gdy by zna la zły się jed nost ki, któ re chcia ły by po stę -
po wać w ten spo sób, to jest to po pro stu nie moż li we.
Dział kow cy co ro ku na wal nych ze bra niach oce nia ją
dzia łal ność za rzą dów swo ich ogro dów. Po nad to co czte -
ry la ta od by wa ją się wal ne ze bra nia spra woz daw czo 
– wy bor cze, na któ rych wy bie ra ne są wła dze ogro du. Je -
że li dział kow cy nie chcą, aby da ny za rząd pro wa dził da -
lej ich ogród, po pro stu go nie wy bie ra ją i nie są
zo bo wią za ni do uza sad nia nia swo jej de cy zji. Nie trak -
tuj my dział kow ców jak gę si, bo swój ro zum ma ją i nie
prze szka dza im w tym ich wiek.
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Dział kow cy są doj rza li    

Au tor ar ty ku łu przy po mi na dział kow com, któ rzy jesz -
cze nie „doj rze li”  do pod ję cia de cy zji o po wie rze niu za -

rzą dza nia ogro dem no we mu sto wa rzy sze niu, że nie
wszyst ko jest jesz cze stra co ne, bo ko lej ną szan sę na to



Źró dło wie dzy

bę dą mie li już za dwa la ta.
Za sto so wa ne te go sfor mu ło wa nie jest ob ra zą dla dział -

kow ców, bo czy ta jąc ten frag ment ar ty ku łu moż na
stwier dzić, że pan Wiel go uwa ża, ze świa tli i doj rza li są
tyl ko ci, któ rzy po wo ła li wła sne sto wa rzy sze nie i odłą -
czy li się. Z ko lei po zo sta łe 95% dział kow ców, któ rzy się
na to nie zde cy do wa li, są nie doj rza ły mi i za co fa ny mi
oby wa te la mi. Już z te go frag men tu wy ni ka ca ły sto su -
nek pa na Wiel go do sa mych dział kow ców, ogro dów 
i Związ ku. Au tor ar ty ku łu wie le piej od dział kow ców jak
bę dzie funk cjo no wał każ dy ogród i chęt nie udzie la
wszyst kim rad. Dział kow cy jed nak dzię ku ją za ra dy 
i z nich nie sko rzy sta ją, bo są bar dziej świa do mi niż to
się wy da je re dak to ro wi Wiel go.

Zwią zek nie ma żad nych wąt pli wo ści co do doj rza ło -
ści spo łecz no ści dział kow ców.  Naj lep szym jej po twier -
dze niem jest wy wal cze nie obec nej usta wy o ROD, któ rej
oby wa tel ski pro jekt po par ło nie mal mi lion oby wa te li.
Ko lej ne 700 000 pod pi sów zo sta ło zło żo nych pod oby -
wa tel skim pro jek tem usta wy o zmia nie usta wy Pra wo
bu dow la ne. Po nad to dział kow cy wy sła li  ty sią ce li stów
do in sty tu cji pań stwo wych w obro nie usta wy o ROD,
swo ich ogro dów, jak rów nież po ma ga jąc dział kow com z
in nych re jo nów Pol ski. Spo łecz ność dział kow ców jest
nie tyl ko doj rza ła, ale rów nież świa do ma i to ona pod ję -
ła de cy zje o przy szło ści swo ich ogro dów po roz wa że niu
wszel kich ar gu men tów.

Człon ko stwo nie jest przy mu so we

Od ubie głe go ro ku nikt kto chciał upra wiać dział kę 
w ROD, a nie chciał być człon kiem PZD, nie mu siał nim
być. Usta wa o ROD, któ ra we szła w ży cie 19 stycz nia
2014 r., roz łą czy ła kwe stię człon ko stwa w sto wa rzy sze -
niu z pra wem do dział ki, za cho wu jąc oczy wi ście ko -
niecz ność par ty cy po wa nia wszyst kich dział kow ców 
w kosz tach utrzy ma nia ogro du. Tak więc je śli zna leź li
się ta cy, któ rzy nie chcie li mieć wpły wu na lo sy ogro du,
w tym na usta la nie wy so ko ści opłat  na wal nym ze bra -
niu,  nie tra cąc moż li wo ści ko rzy sta nia z uro ków dział -
ki, mie li i ma ją do te go peł ne pra wo. Tyl ko wąt pli we 
z te go wy ni ka ją ko rzy ści. W no wej rze czy wi sto ści praw -
nej stwo rzo nej przez usta wę o ROD skład ka człon kow -
ska sta ła się świad cze niem sym bo licz nym (6 zł), któ re
po twier dza przy na leż ność do PZD. Skład kę ze bra ną od
człon ków PZD w ROD za rząd mo że prze zna czyć w ca -
ło ści na re ali za cję ce lów sta tu to wych.

Pan Re dak tor wpro wa dza w błąd czy tel ni ków in for mu -
jąc ich o spo dzie wa nych oszczęd no ściach w przy pad ku
wy stą pie nia ze Związ ku. Rze czy wi ście wów czas skład ka
człon kow ska nie bę dzie do ty czy ła ta kich osób, ale nie

ozna cza to, że za osz czę dzą 6 zł. Bę dzie to za le ża ło od wy -
so ko ści opłat  ja kie uchwa li wal ne ze bra nie.  Przy oka zji
tych oszczęd no ści war to za zna czyć, że Pan re dak tor my -
li skład kę człon kow ską z opła tą na za rzą dza nie, któ ra bę -
dąc czę ścią skła do wą kosz tów funk cjo no wa nia ROD jest
uisz cza na przez wszyst kich dział kow ców w po sta ci opłat
ogro do wych nie za leż nie od te go czy są człon ka mi sto wa -
rzy sze nia, czy nie. Po twier dza to art. 33 ust 2 usta wy 
o ROD, gdzie wy mie nio ne są przy kła do we ko szy funk -
cjo no wa nia ROD, do któ rych za li cza rów nież wy dat ki
zwią za nie z za rzą dza niem ROD. Ozna cza to, że  nie ma
moż li wo ści, że by ko rzy stać z dział ki i nie pła cić na za rzą -
dza nie. Spra wą oczy wi stą jest, że za rzą dza nie ogro dem
przez za rząd ge ne ru je kosz ty, ale po zwa la na spraw ne
funk cjo no wa nie ROD, dzię ki cze mu dział kow cy mo gą
ko rzy stać z wo dy, ener gii elek trycz nej, z ochro ny oraz ma -
ją za pew nio ny po rzą dek i czy stość w ogro dzie. Nikt więc
nie unik nie wno sze nia opłat ogro do wych, któ rych wy so -
kość usta la na jest przez wal ne ze bra nie, w któ rym pra wo
uczest ni cze nia i gło su ma ją wy łącz nie człon ko wie sto wa -
rzy sze nia.

Sto wa rzy sze nie Ogro do we „Aza lia” w Za brzu

Ja ko przy kład sto wa rzy sze nia, na któ rym in ne ogro dy
po win ny się wzo ro wać  au tor ar ty ku łu sta wia  Sto wa rzy -
sze nie Ogro do we „Aza lia” w Za brzu, któ re sta ło się na -
stęp cą praw nym ROD „Kok sow nik”. Re dak tor Wiel go
za rzu ca też PZD za nie dba nie spra wy wła sno ści czę ści
grun tu, na któ rym znaj du je się ogród. Tym cza sem fak ty
świad czą o tym, że pa ni pre zes obec ne go sto wa rzy sze -

nia, a wcze śniej za rzą du ROD, świa do mie przy dzie la ła
dział ki na pry wat nym grun cie po za te re nem ROD, a te -
raz ma pre ten sje do Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go
PZD, że te go nie usank cjo no wał. Jed nak mi mo to, że
ogród wy łą czył się z PZD, OZ Ślą ski pro wa dzi dzia ła nia
ma ją ce na ce lu wy ja śnie nie tej spra wy. Niech pi wo pi ją
Ci, któ rzy go na wa rzy li.

104

Co naj mniej kil ka rze czy pan Wiel go mógł by spraw -
dzić za nim je opi sze, że by śle po nie po wta rzać te go, co
po wie mu ktoś in ny. Ża den ogród za prze sy ła ne wy daw -

nic twa nie pła cił i nie pła ci. Wy daw nic twa te, zda niem
zde cy do wa nej więk szo ści ogro dów sto wa rzy szo nych 
w Polskim Związku Działkowców, peł nią nie zwy kle



waż ną funk cję ko mu ni ka cyj ną. Je śli wie dza, ak tu al ne
po wszech ne prze pi sy praw ne,  we wnątrz or ga ni za cyj ne
re gu la cje praw ne na te mat za sad funk cjo no wa nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, jak rów nież wszel kie zmia -
ny do ty czą ce re ali za cji praw przy słu gu ją cych
dział kow com uzna wa ne są za „zbęd ne”, na le ży się za -

sta no wić nad sen sem i pod sta wa mi funk cjo no wa nia ta -
kie go ogro du. Ogro dy PZD chęt nie ko rzy sta ją ze wszel -
kie go ro dza ju wy daw nictw związ ko wych, ja ko je dy ne go
źró dła in for ma cji o dzia łal no ści Związ ku, prze pi sach
praw nych re gu lu ją cych ich dzia łal ność, jak rów nież
znacz nie ją uła twia ją cych.

Wy gra li dział kow cy

Zda je my so bie spra wę, że wy nik ze brań usta wo wych,
gdzie 95% ogro dów  zde cy do wa ło o po zo sta niu w PZD
jest za sko cze niem dla prze ciw ni ków Związ ku, któ rzy za -
cie ra li już rę ce na myśl o je go ry chłym upad ku.

Jesz cze ni gdy w do tych cza so wej hi sto rii PZD, Zwią zek
nie był pod da ny ta kiej we ry fi ka cji przez sa mych dział -
kow ców. A jed nak  spraw dził się i prze szedł ją z wy ni -
kiem bar dzo do brym.  Po prze czy ta niu ar ty ku łu pt. „Ogro-
dy na dal w rę kach PZD” na su wa się wnio sek, że suk ces

Związ ku jest nie wy god ny dla je go prze ciw ni ków i sta nie
się on kan wą do po pi sa nia się przez nich kre atyw no ścią w
wy naj dy wa niu ko lej nych me tod ata ko wa nia go.

Fakt po zo sta nia 95% ogro dów w struk tu rach PZD po -
twier dza ogrom ne za ufa nie dla Związ ku ze stro ny dział -
kow ców świa do mych ro li i zna cze nia ogól no pol skiej
or ga ni za cji w mi nio nych la tach, ale tak że obec nie kie dy
po ja wia ją się ko lej ne za gro że nia dla ROD i in dy wi du al -
nych użyt kow ni ków dzia łek.

Zo fia Rut -Skó rzyń ska
Agniesz ka Drą żek

Biu ro Kra jo wej Ra dy PZD

12 grud nia 2014 ro ku w Bia łej Pod la sce od by ło się po -
sie dze nie Za rzą du Związ ku Miast Pol skich. Jed nym z te -
ma tów po ru sza nych na ze bra niu by ła spła ta rosz czeń
„de kre tow ców” i oby wa tel ski pro jekt usta wy „Stop Roz -
biór kom Al tan”.

Zwią zek Miast Pol skich wy ra ził po par cie dla pro jek tu
So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej o re gu la cji praw daw -
nych wła ści cie li z ty tu łu prze ję cie grun tów i nie ru cho mo -
ści przez pań stwo na mo cy De kre tu Bie ru ta. Pro jekt ten
ma w swo im za ło że niu zwrot mie nia na spo łecz nie ak cep -
to wa nych za sa dach z uwzględ nie niem po go dze nia, czę -
sto sprzecz nych, in te re sów róż nych grup spo łecz nych.

Pro jekt SLD za kła da od szko do wa nie wy łącz nie dla
osób fi zycz nych, któ re bę dzie wy no sić do 5% pier wot nej
war to ści nie ru cho mo ści lub te re nu. Wy pła ta re kom pen -
sat mia ła by na stą pić z Fun du szu Re pry wa ty za cji, 

a wszyst kie wnio ski w tej spra wie po win ny być zło żo ne
do koń ca 2018 ro ku. Ozna cza to, że war szaw skie ogro -
dy dział ko we zo sta ły by uchro nio ne przed li kwi da cją.

Zwią zek Miast Pol skich do strze ga ko rzyst ne roz wią -
za nia pro jek tu, jed nak pod kre śla, że wy ma ga on jesz cze
do pra co wa nia i prze dys ku to wa nia nie któ rych je go za pi -
sów, jak choć by wy so ko ści od szko do wa nia.

Po nad to na po sie dze niu Za rzą du Związ ku Miast Pol -
skich za ak cep to wa no rów nież 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, któ ry ma wpro wa dzić do po rząd ku praw -
ne go pre cy zyj ną de fi ni cję al ta ny dział ko wej.  Pro jekt ten
zo stał opra co wa ny i zgło szo ny przez Ko mi tet Ini cja ty -
wy Usta wo daw czej „Stop Roz biór kom Al tan” z ini cja ty -
wy Kra jo wej Ra dy PZD. 

(AD)

8. Zwiàzek Miast Polskich o spłacie „dekretowców” i poparciu 
dla projektu ustawy „Stop Rozbiórkom Altan”
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9. Warszawskie ogrody pod młotek? Walka wcià˝ trwa 

Spra wa za gro żo nych li kwi da cją war szaw skich ogro dów
i pro po zy cji sto wa rzy sze nia „De kre to wiec” do usta wy re -
pry wa ty za cyj nej, któ re są przed mio tem ana li zy w Se na -
cie, wzbu dzi ły ogrom ny od zew śro do wi ska dział ko we go. 

Z ca łe go kra ju pły ną li sty od ogro do wych sto wa rzy -
szeń i sa mych dział kow ców, któ rzy so li da ry zu ją się 

z war szaw ski mi dział kow ca mi i pro te stu ją wo bec ta kich
dzia łań. Tak że Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców kry tycz nie od nio sła się do po stu la tów sto wa -
rzy sze nia, któ re lek ką rę ką pro po nu je li kwi da cję
wszyst kich war szaw skich ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, z cze go 500 ha grun tów ROD mia ło by być bez po -



śred nio wy da nych na rzecz „de kre tow ców”, a po zo sta łe
700 ha roz prze da ne de we lo pe rom za kwo tę bli ską 
40 mld zł. 

Jest to nie tyl ko nie re al ne i krzyw dzą ce. Ta kie roz wią -
za nie to jaw ny roz bój pro po no wa ny przez sto wa rzy sze -
nie, któ re nie prze wi du je od szko do wań dla dział kow ców
za na sa dze nia i na nie sie nia na dział kach, ani dla sto wa -
rzy sze nia ogro do we go za in fra struk tu rę w ogro dach. 

Przy go to wa ny przez sto wa rzy sze nie pro jekt jest gor -
szy dla dział kow ców niż de kret Bie ru ta był dla wy własz -
cza nych war sza wia ków. Pro po zy cja ta to nic in ne go jak
ukry ta pod po zo ra mi rosz czeń na cjo na li za cja. Bul wer -
su ją cy jest jed nak fakt, że pro po zy cje te, któ re zmie rza ją
do oczy wi ste go ła ma nia Kon sty tu cji RP i praw oby wa te -
li, są w ogó le roz pa try wa ne przez ko mi sję se nac ką. Wie -
rzy my jed nak, że pro po zy cje Sto wa rzy sze nia „De kre-
to wiec” nie znaj dą uzna nia Se na tu RP pra cu ją ce go nad
usta wą re pry wa ty za cyj ną i nie doj dzie do wy rzu ce nia
dział kow ców i ogro dów dział ko wych z mia sta sto łecz ne -
go War sza wy – czy ta my w ko mu ni ka cie PZD. 

Zwią zek zwra ca uwa gę na bar dzo istot ny fakt, któ ry w

spra wie tej jest czę sto mar gi na li zo wa ny. Pro ble ma tycz ne
rosz cze nia do grun tów to efekt po wsta łych w prze szło ści
nie pra wi dło wo ści i uchy bień urzęd ni ków pań stwo wych w
pro ce du rze wy własz cza nia i prze ka zy wa niu grun tów na
urzą dze nie ROD, a tak że nie zgod ne z pra wem uwłasz cza -
nie się za kła dów pra cy na grun tach ROD, a w kon se kwen -
cji sprze daż tych te re nów oso bom trze cim. 

Dział kow cy oraz Zwią zek nie by li i nie są ni cze mu
win ni, a jed nak skut ki ów cze snych de cy zji, za skar ża nych
te raz do są du, do ty ka ją naj moc niej wła śnie ca łe śro do wi -
sko dział ko we. 

Jak wy ni ka z do tych cza so wych do świad czeń PZD, 
w przy pad ku rosz czeń dział kow cy nie mo gą li czyć na ja -
ką kol wiek po moc ze stro ny władz pu blicz nych czy obro -
nę ich in te re sów. Naj lep szym te go przy kła dem jest hi sto ria
kom plek su ogro dów przy alei Wa szyng to na w War sza wie.
Wła dze mia sta zwró ci ły „by łym wła ści cie lom” – w rze -
czy wi sto ści nie zna nej spół ce  33 ha, na któ rych dział ki od
po nad 50 lat upra wia ło oko ło 1000 war szaw skich ro dzin.
Związ ko wi oraz in dy wi du al nym dział kow com od mó wio -
no udzia łu na pra wach stro ny w po stę po wa niu. 

Mia sto za bie ra, PZD bro ni

Tyl ko wie lo let nie sta ra nia praw ni ków PZD po zwo li ły
w koń cu za blo ko wać zwrot nie ru cho mo ści. Za bie gi
Związ ku spra wi ły, że w spra wę za an ga żo wa ła się pro ku -
ra tu ra, któ ra do tar ła do do ku men ta cji wska zu ją cej, iż
rosz cze nia do te re nów są bez za sad ne – daw ni wła ści cie -
le zgod nie z pra wem uzy ska li od szko do wa nie. 

W tym kon kret nym przy pad ku, a tak że w dzie siąt kach
in nych, PZD sta nął w obro nie nie tyl ko dział kow ców, ale
po śred nio rów nież in te re sów ma jąt ko wych mia sta. I choć
nie każ da spra wa ma tak po zy tyw ne za koń cze nie jak ta
zwią za na z war szaw ski mi ogro da mi na Wa szyng to na, to
dzię ki PZD wie le ogro dów uda ło się obro nić, a gdzie nie
by ło to moż li we, zo sta ły wy wal czo ne od szko do wa nia. 

Nie ste ty ta kich spraw w cią gu ostat nich lat jest co raz

wię cej, a za oso ba mi zgła sza ją cy mi rosz cze nia sto ją gru -
py in te re su i de we lo per skie lob by, któ re nie ja ko spe cja -
li zu ją się w wy szu ki wa niu te go ro dza ju „pro ble mo wych
te re nów”, któ re na le żą do dział kow ców. Głów nym mo -
to rem na pę dza ją cym te dzia ła nia jest pie niądz – ewen -
tu al na wy gra na ozna cza bo wiem dla osób zgła sza ją cych
rosz cze nia ol brzy mie zy ski. 

Spi ra la na krę ca się co raz bar dziej. Związ ko wi i dział -
kow com, po za żą da niem wy da nia te re nu zaj mo wa ne go
przez ogro dy, wy ta cza się tak że spra wy o idą ce w mi lio -
ny zło tych od szko do wa nia z ty tu łu bez u mow ne go ko -
rzy sta nia z nie ru cho mo ści. Oczy wi ste sta je się więc to,
że dział kow cy po trze bu ją wspar cia, w in nym przy pad ku
ogro dom dział ko wym gro zi li kwi da cja. 

Pre zy dent War sza wy i RPO 

Na pro blem rosz czeń pró bo wał zwró cić uwa gę Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich PZD. Nie ste ty do tych czas bez -
sku tecz nie. Prof. Ire na Li po wicz swo je si ły skon cen -
tro wa ła nie na obro nie dział kow ców przed rosz cze nia -
mi, ale na pod wa ża niu usta wy, któ ra jest je dy ną ochro ną
przed po wszech nym dą że niem do li kwi da cji ogro dów.
Nie ina czej jest w przy pad ku Pre zy dent War sza wy, któ -
ra choć po moc obie cy wa ła i po wo ła ła Ko mi sję War szaw -
ską, któ rej ce lem mia ło być roz wią zy wa nie trud nych
pro ble mów ogro dów war szaw skich, nie wy ka zu je do brej
wo li i chę ci roz wią zy wa nia pro ble mów. Tuż przed świę -
ta mi od by ło się spo tka nie Ze spo łu M. St. War sza wy do
spraw współ pra cy z ROD w War sza wie, któ re – po dob -

nie jak wcze śniej sze te go ty pu spo tka nia – za koń czy ło
się fia skiem. – Urzęd ni cy miej scy z wiel kim cy ni zmem
pod cho dzą do pro ble mów war szaw skich ROD – uwa ża
pre zes OZ Ma zo wiec kie go PZD, Zyg munt Ka sprzak. 

Trud no nie oprzeć się wra że niu, że przed sta wi cie le
władz War sza wy chcą je dy nie kar mić dział kow ców
zdaw ko wy mi in for ma cja mi i za sła nia ją się oso bli wie in -
ter pre to wa ny mi prze pi sa mi usta wy. – Pro si my o nie do -
szu ki wa nie się złej wo li i o cier pli wość, bo wie le kwe stii
zwią za nych ze sta nem grun tów, na któ rych funk cjo nu ją
ogro dy, wy ma ga po pro stu ana liz i cza su – mó wił pod -
czas ostat nie go spo tka nia Ko mi sji War szaw skiej To masz
Sa ła ciń ski z Biu ra Praw ne go Urzę du M. St. War sza wy. 
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Tym cza sem już kil ka mie się cy te mu dział kow cy zło ży -
li bli sko 100 wnio sków z art. 76 usta wy o ROD w spra -
wie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów zaj mo wa nych
przez ROD w War sza wie. – Nie ste ty, mi ja mie siąc za
mie sią cem, a dział kow cy nie wie dzą na wet, czy coś się
w ogó le dzie je w ich spra wie – mó wi An na Ku buj, kie -
row nik biu ra OZM PZD. 

Urzęd ni cy miej scy la wi ru ją ni czym spor tow cy w sla lo -
mie gi gan cie. Wszyst ko to spra wia, że co raz mniej sze są
szan se na ure gu lo wa nie sta nu praw ne go grun tów ROD 
w sto li cy, a tak że zwią za nej z tym spra wy rosz czeń. Opie -
sza łość sto łecz nych władz wska zu je na to, że mia sto da je
so bie dwa la ta na zli kwi do wa nie więk szo ści ogro dów. Po -
zo sta je my w głę bo kim prze ko na niu, że ni ko go nie prze ko -
na ani agre syw na po sta wa, ani ta każ re to ry ka pre zen -
to wa na przez Sto wa rzy sze nie „De kre towiec”. Czym bo -
wiem in nym od – zda niem Sto wa rzy sze nia – wszech ogar -
nia ją ce go bez pra wia jest je go pro po zy cja? Ma my też
na dzie ję, że wła dze War sza wy, gdy by do strze gły w pro po -
zy cji Zrze sze nia ja kiś za lą żek po my słu na zdo by cie środ -
ków na od szko do wa nia dla „de kre tow ców”, bę dą pa-

mię ta ły o pro gra mo wym do ku men cie dla sto li cy, ja kim jest
Stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go m.st. War sza wy uchwalo ne przez Ra dę m.
st. War sza wy. W Stu dium, w czę ści po świę co nej wi zji roz -
wo ju mia sta prze wi dzia no za cho wa nie te re nów zie lo nych
i ochro nę przy ro dy, w tym (w naj gor szym ra zie) prze kształ -
ce nie ogro dów dział ko wych w par ki, a nie te re ny bu dow -
la ne dla de ve lo pe rów, jak chce te go Sto wa rzy sze nie
De kre to wiec – pi sze Ko mi sja War szaw ska w li ście do se -
na to rów i „De kre tow ca”. 

Rosz cze nia to pro blem wszyst kich dział kow ców. 
W ca łym kra ju skut ka mi rosz czeń ob ję tych jest po nad
300 ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Po wierzch nia
grun tu, do któ re go pod wa ża ne są upraw nie nia dział kow -
ców, wy no si po nad 1100 ha, a licz ba ro dzin użyt ku ją -
cych na nim dział ki się ga kil ku dzie się ciu ty się cy.
Waż nym czyn ni kiem jest ak tyw na po sta wa ca łe go śro -
do wi ska dział ko we go, któ re so li dar nie sta je w obro nie
za gro żo nych rosz cze nia mi dzia łek. Jak po ka zu je hi sto ria,
zjed no cze ni dział kow cy to si ła, któ rą trud no po ko nać.

(AH)

Po ja wia ją ce się w ostat nim cza sie in for ma cje pra so we
na te mat tra gicz nych w skut kach po ża rów al tan na te re -
nie ogro dów dział ko wych w zi mie, po wo du ją nie po ro -
zu mie nia su ge ru jąc, iż za rzą dy ROD nie dba ją o oso by
bez dom ne lub za miesz ku ją ce na te re nie ro dzin nych

ogro dów dział ko wych. Za po mi na się jed nak o tym, iż
zgod nie z art. 12 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 13 grud nia 2013 roku na te re nie dział ki
obo wią zu je za kaz za miesz ki wa nia.

10. Kto odpowiada za po˝ary altan w okresie zimowym? 

W ostat nim cza sie do szło do tra gicz nych wy pad ków, 
w któ rych ży cie stra ci li lu dzie – naj czę ściej oso by bez -
dom ne, któ re no cu jąc w al ta nach wznie ci ły po ża ry. Do
ta kie go zda rze nia do szło mię dzy in ny mi w ROD „Pro -
myk” przy ul. Or ląt Lwow skich w War sza wie w no cy
z 21 na 22 stycz nia br.

Czy ta jąc in for ma cje w pra sie na te mat po dob nych wy -
pad ków moż na od nieść wra że nie, że ton tych do nie sień
spro wa dza się do jed ne go – wszyst ko jest wi ną nie ludz -
kich de cy zji za rzą dów ROD, któ re na czas zi my od ci na -
ją prąd i wo dę, przy czy nia jąc się do po gor sze nia
wa run ków lu dzi bez dom nych, co pro wa dzi do tra gicz -
nych wy pad ków, czy li po ża rów al tan. Trze ba pa mię tać, iż

usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za ka zu je za -
miesz ki wa nia na dział kach, a po nad to zi mą dział kow cy
nie prze by wa ją na dział kach i z te go wzglę du trud no tak -
że o re ak cję w przy pad ku za uwa że nia osób bez dom nych
lub za miesz ku ją cych na te re nie ogro dów dział ko wych.

W związ ku z tym oso by, któ re de cy du ją się na sta łe
prze by wa nie, czy za miesz ki wa nie na te re nie ogro dów
dział ko wych – nie tyl ko w zi mie, ale przez ca ły rok – po
pierw sze naj czę ściej nie są użyt kow ni ka mi dział ki, a po
dru gie sa mo wol nie i bez praw nie za miesz ku ją al ta ny,
więc po pro stu ła mią pra wo. Nie jest więc wi ną PZD
oraz je go jed no stek te re no wych, że do cho dzi do po ża -
rów al tan na te re nie dzia łek.

Me dia o po ża rach w ROD
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Wy da je się, że dba nie o los osób bez dom nych le ży ra -
czej po stro nie władz miast, a nie po stro nie za rzą dów
ogro dów dział ko wych. Po za tym ro dzi się py ta nie czy
ak cja li cze nia bez dom nych or ga ni zo wa na przez Mi ni -

ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, a prze pro wa dza na
w stycz niu przez sa mo rzą dy po win na roz po czy nać się
do pie ro zi mą? Czy nie jest na to za póź no i za zim no,
kie dy już do cho dzi do wy pad ków, bo bez dom ni mu szą

Kto po wi nien za opie ko wać się bez dom ny mi?



się ja koś do grze wać i chwy ta ją się każ de go spo so bu?
Pa ra dok sal nie w cza sie gdy pro wa dzo no ogól no pol ską

ak cję li cze nia bez dom nych w no cy z 21 na 22 stycz nia
br., w ROD „Pro myk” w war szaw skim Ur su sie do szło
do tra gicz ne go po ża ru, w któ rym zgi nę ły dwie oso by.

Oczy wi stym jest, że al ta na na te re nie ogro dów dział ko -

wych jest ła twym schro nie niem dla osób bez dom nych, któ -
re po pro stu chcą prze trwać naj trud niej szy dla nich okres w
ro ku.  Nie moż na jed nak obar czać od po wie dzial no ścią za -
rzą dów ogro dów za wy pad ki z udzia łem bez dom nych, po -
nie waż za rzą dy po wo ła ne są do prze strze ga nia pra wa, czy li
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Al ta ny pło ną w ca łej Pol sce

Po ża ry na te re nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
są pro ble mem, z któ rym zma ga ją się ogro dy w ca łej Pol -
sce. Tyl ko w stycz niu bie żą ce go ro ku straż po żar na in ter -
we nio wa ła już kil ka na ście ra zy.

4 stycz nia spa li ła się al ta na w ROD przy ul. Cel tyc kiej
we Wro cła wiu. Nikt nie zo stał ran ny. Dwa dni póź niej, 7
stycz nia po żar wy buchł w al ta nie w ROD przy ul. Ja sień -
skiej w Gdań sku. Stra ża cy szyb ko pod ję li in ter wen cję,
po nie waż w bu dyn ku znaj do wa ły się dwie bu tle z ga -
zem. W al ta nie, któ ra spło nę ła, za zwy czaj ko czo wa li
bez dom ni. Na szczę ście tym ra zem ni ko go w niej nie by -
ło. Na to miast za le d wie pięć dni póź niej, 13 stycz nia po -
żar stra wił al ta nę w ROD przy ul. Par ko wej w Opo lu.

Tra gicz ny fi nał miał po żar w ROD przy ul. Ło wiń skie -
go w Kra ko wie. Wie czo rem 15 stycz nia straż po żar na
ura to wa ła z pło ną cej al ta ny dwóch męż czyzn. Nie ste ty
je den z nich zmarł. Przy czy ną po ża ru by ła fa rel ka elek -

trycz na.  Męż czyź ni prze by wa ją cy w al tan ce praw do po -
dob nie za snę li po spo ży ciu al ko ho lu. Oca lo ny męż czy -
zna miał pra wie pro mil al ko ho lu we krwi.

Z ko lei 20 stycz nia ogień po chło nął al ta nę w ROD
przy ul. Ryn ko wej w Kę trzy nie. Te go sa me go dnia spa -
li ła się też al ta na w ROD „Ką pie le Sło necz ne” przy ul.
Par ko wej w Gru dzią dzu. W ak cji ga śni czej bra ło udział
aż pięć za stę pów stra ży po żar nej, a stra ty osza co wa no
na 15 ty się cy zło tych.

To za le d wie kil ka przy kła dów po ża rów na te re nach
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w ostat nim cza sie.
Na le ży jed nak pa mię tać, że pra wo po wszech ne i związ -
ko we za ka zu je ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia w ROD.
Wszyst kich dział kow ców pro si się o zgła sza nie osób nie -
le gal nie za miesz ku ją cych dział ki za rzą dom ogro dów 
i od po wied nim służ bom.

(OMA, AD)

11. Co wydarzyło si´ w ROD im. Waryƒskiego w Bydgoszczy? 

30 grud nia 2014 ro ku w ROD im. Wa ryń skie go przy
ul. Sko rup ki w Byd gosz czy do szło do śmier tel ne go za -
cza dze nia się męż czy zny, któ ry nie le gal nie zi mo wał w
ro dzin nym ogro dzie dział ko wym. Ten nie szczę śli wy wy -
pa dek po ru szył me dia w ca łej Pol sce. Wy da rzy ła się tra -
ge dia, te raz na le ża ło by wska zać win ne go. Me dia bar dzo
ła two orze kły wy rok, czy niąc win nym Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Na le ży jed nak spoj rzeć na pro blem sze -
rzej i zba dać oko licz no ści wy da rze nia, jak rów nież re -
gu la cje praw ne do ty czą ce ROD. Oka zu je się bo wiem, że
PZD zro bił wszyst ko, co tyl ko moż li we, aby po móc
męż czyź nie. Brak zgo dy na ca ło rocz ne za miesz ki wa nie
w ROD to po pro stu prze strze ga nie pra wa i sta nie na
stra ży in te re su wszyst kich dział kow ców.

Ogro dy dział ko we i al ta ny są miej scem cza so we go po -
by tu re kre acyj ne go. W ca łej dłu giej tra dy cji ogrod nic -
twa dział ko we go ni gdy nie speł nia ły funk cji miesz -
kal nej. Na le ży za uwa żyć, że al ta ny nie po sia da ją m.in.
od bio ru tech nicz ne go, ka na li za cji, ani kon te ne rów na
śmie ci. Kwe stia bra ku moż li wo ści ca ło rocz ne go za -
miesz ki wa nia w al ta nie w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych jest ure gu lo wa na za rów no w art. 12 usta wy o ROD
z 13 grud nia 2013 ro ku, jak i w re gu la mi nie ROD.

Fun da men tem dzia łal no ści ogro dów w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców jest sa mo dziel ność i sa mo rząd ność. 
W de mo kra tycz nym gło so wa niu dział kow cy sa mi po dej -
mu ją de cy zje o lo sach swo je go ogro du. Z ko lei wła dze
ogro dów są zo bo wią za ne do wy ko ny wa nia za pi sów usta -
wy, re gu la mi nu ROD oraz uchwał, któ re – na le ży pod -
kre ślić - po dej mo wa ne są na wal nych ze bra niach przez
wszyst kich człon ków ogro du.

Za tem de cy zja o wy łą cze niu prą du na zi mę w ogro dzie
jest po dej mo wa na przez sa mych dział kow ców. W swo -
jej de cy zji kie ru ją się oni przede wszyst kim oszczęd no -
ścią. Cho dzi m.in. o stra ty ener gii na li nii prze sy ło wej
czy kra dzież prą du przez bez dom nych, któ rzy chcą prze -
trwać zi mę na dział kach.

PZD stoi na stra ży te go, aby ro dzin ne ogro dy dział ko we
nie za mie nia ły się w skan se ny. Od lat dba o to, aby rod
by ły es te tycz ną i  schlud ną wi zy tów ką miast. W tym ce lu
PZD prze zna cza du że kwo ty na mo der ni za cje i upięk sza -
nie rod. Po nad to art. 3 usta wy o ROD z 13 grud nia 
2013 ro ku pre cy zu je w ja kim ce lu ist nie ją ogro dy dział ko -
we, m.in. jest to za spo ka ja nie re kre acyj nych i wy po czyn -
ko wych po trzeb spo łe czeń stwa, in te gra cja po ko leń i
ochro na śro do wi ska. PZD wy ka zu je peł ne zro zu mie nie
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trud nej sy tu acji nie któ rych dział kow ców, ale PZD nie jest
or ga ni za cją, któ rej za da niem jest roz wią zy wa nie pro ble -
mów bez dom no ści oraz ubó stwa. PZD nie mo że być ko -
złem ofiar nym kon se kwen cji za nie dbań or ga nów po mo cy

spo łecz nej. Ogro dy dział ko we, z sza cun ku dla li te ry pra -
wa i spo łecz no ści dział kow ców je two rzą cych, nie mo gą
stać się noc le gow nią. Nie ste ty je śli ktoś ła mie pra wo, to
sam mu si po nieść je go kon se kwen cje.   

De cy zja o wy łą cze niu prą du

Dział kow cy ROD im. Wa ryń skie go w Byd gosz czy 
5 kwiet nia 2014 ro ku na wal nym ze bra niu, re ali zu jąc za -
pi sy usta wy, pod ję li uchwa łę o wy łą cza niu prą du w ogro -
dzie w okre sie zi mo wym. O tej de cy zji wie dzia ły też
oso by, któ re nie le gal nie za miesz ku ją w al ta nach. Jak in -
for mu je wi ce pre zes ROD im. Wa ryń skie go Kry sty na
Prze pió ra ogło sze nie o zbli ża ją cym się wy łą cze niu prą -
du zo sta ło za wie szo ne w ga blo cie już na po cząt ku grud -
nia 2014 ro ku.

Za rząd ROD ro zu miał trud ną sy tu acje nie któ rych
dział kow ców i chciał dać im od po wied nio du żo cza su na
zna le zie nie so bie no we go miej sca za miesz ka nia. Wi ce -
pre zes ROD Kry sty na Prze pió ra re la cjo nu je, że w paź -
dzier ni ku 2014 ro ku Za rząd ogro du za pro sił nie le gal nych
lo ka to rów na spo tka nie w ce lu usta le nia ter mi nu ich wy -
pro wadz ki. Da ta wy pro wadz ki by ła jed nak wie lo krot nie
przez nich prze su wa na, a osta tecz nie wy pro wadz ka nie
do szła w ogó le do skut ku.

Wie lo krot nie tak że Za rząd ROD in for mo wał nie le gal -
nych lo ka to rów o wy łą cze niu prą du w ogro dzie zi mą 
i po dej mo wał on sze reg dzia łań, aby im po móc. Wi ce -

pre zes ROD Kry sty na Prze pió ra pod kre śla, że Za rząd
ROD in ter we nio wał w tej spra wie m.in. w Ko men dzie
Po li cji, w Stra ży Miej skiej i MOPSie. Skon tak to wał się
on tak że z sio strą męż czy zny, któ ra po mi mo próśb Za -
rzą du, tak że od mó wi ła za bra nia męż czy zny do sie bie.

W po ło wie grud nia 2014 ro ku Miej ski Ośro dek Po mo -
cy Spo łecz nej za pro po no wał wszyst kim nie le gal nym lo -
ka to rom miej sce na okres zi mo wy. Po twier dzi ła to za s-
tęp czy ni kie row ni ka Re jo no we go Ośrod ka Po mo cy Spo -
łecz nej ‘Szwe de ro wo’ w Byd gosz czy Ma ria Czar niec ka,
przy zna jąc, że oso by te zo sta ły skie ro wa ne do schro ni -
ska. Męż czy zna, mi mo po cząt ko wej zgo dy, na stęp ne go
dnia od mó wił prze pro wadz ki. Jed no cze śnie ma jąc peł -
ną świa do mość, iż prąd w ogro dzie zo sta nie wy łą czo ny.

Uchwa łą, pod ję tą na wal nym ze bra niu dział kow ców,
Za rząd ROD był zo bli go wa ny do wy łą cze nia prą du w
ROD na ca ły okres zi mo wy. Jed nak wy ka zu jąc do brą
wo lę i z uwa gi na okres świą tecz ny zro bił to do pie ro 29
grud nia 2014 ro ku ok. go dzi ny 19. Jak nad mie nia Wi ce -
pre zes ROD Kry sty na Prze pió ra od 8 li sto pa da 2014 ro -
ku w ogro dzie by ła wy łą czo na tak że wo da.

Ofia ra za cza dze nia

30 grud nia 2014 ro ku, dzień po wy łą cze niu prą du, 
67-let ni męż czy zna za truł się spa li na mi z agre ga to ra 
w za miesz ki wa nej al ta nie.  Po mi mo go dzin nej re ani ma -
cji męż czy zna zmarł. Wraz z nim w al ta nie miesz ka ła 
60-let nia ko bie ta, któ ra ule gła pod tru ciu i he li kop te rem
zo sta ła prze trans por to wa na do szpi ta la w Gdy ni. Pa ra
spę dza ła zi mę w al ta nie nie le gal nie, bez zgo dy dział kow -
ców i Za rzą du.

Z re la cji Wi ce pre zes ROD Kry sty ny Prze pió ra  wy ni ka,
że męż czy zna po sia dał dział kę w rod od 14 lat, ale do tej
po ry ni gdy nie zo sta wał na niej na zi mę. Męż czy zna był
spo koj ny i sa mo dziel ny fi nan so wo. Za stęp czy ni kie row ni -
ka Re jo no we go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej „Szwe de ro -
wo” w Byd gosz czy Ma ria Czar niec ka przy zna ła, że nie
ko rzy stał on ze wspar cia Miej skie go Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej. Był on jed nak scho ro wa ny i miał pro ble my al -
ko ho lo we.  Je go za miesz ki wa nie na dział ce mo gło sta no -
wić za gro że nie dla al ta nek in nych dział kow ców. Wi ce -
pre zes ROD Kry sty na Prze pió ra  pa mię ta, że zda rzy ło się
mu do pro wa dzić do za pa le nia sa dzy w ko mi nie w al ta nie
i mu sia ła in ter we nio wać w tej spra wie straż po żar na.

Wi ce pre zes ROD Kry sty na Prze pió ra  po da je, że męż -

czy zna ostat nie dwa se zo ny zi mo we spę dził u swo jej sio -
stry. Ona też opie ko wa ła się nim na co dzień. Wi ce pre -
zes ROD Kry sty na Prze pió ra  twier dzi, że do po zo sta nia 
w al ta nie w tym ro ku na mó wi ła go je go zna jo ma, któ ra
po miesz ki wa ła z nim na dział ce, po mi mo że po sia da ona
wła sne du że miesz ka nie (po cząt ko wo mia ła ona go za -
brać do swo je go miesz ka nia na zi mę, ale osta tecz nie sa -
ma zde cy do wa ła się zo stać ra zem z nim na dział ce).
Ko bie ta roz pę ta ła bu rzę me dial ną, aby umoż li wić ich po -
zo sta nie w al ta nie na zi mę. Pró bo wa ła ona rów nież zmie -
nić oświad cze nie męż czy zny, w któ rym w ra zie swo jej
śmier ci, prze ka zy wał dział kę sio strze. Męż czy zna w obec -
no ści Za rzą du ROD wy raź nie się te mu sprze ci wił.

29 grud nia 2014 ro ku Za rząd ROD zło żył za wia do mie -
nie na po li cji na ko bie tę, któ ra bez praw nie za miesz ki wa -
ła z męż czy zną. Po li cja by ła jed nak bez rad na, po nie waż
pó ki męż czy zna po sia dał pra wo do dział ki, ko bie ta by ła
je go go ściem i nie moż na by ło jej usu nąć z ogro du bez
je go zgo dy.

Jak re la cjo nu je Wi ce pre zes ROD Kry sty na Prze pió ra
te go sa me go dnia czło nek Za rzą du po je chał do sio stry
męż czy zny i pro sił o je go za bra nie do sie bie na okres zi -
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Re ak cja OZ i Kra jo wej Ra dy PZD

Pre zes OZ PZD Byd goszcz Bar ba ra Ko kot po da je, że 
w ROD im. Wa ryń skie go w Byd gosz czy nie le gal nie za -
miesz ku ją al tan kę jesz cze dwie oso by. Mat ka wraz ze
swo ją nie peł no spraw ną do ro słą cór ką, po ru sza ją cą się na
wóz ku in wa lidz kim. Ko bie ta zaj mu je dział kę od 2,5 ro -
ku. Wi ce pre zes ROD Kry sty na Prze pió ra  wska zu je, że 
w mo men cie prze ka zy wa nia jej dział ki zo sta ła ona po -
uczo na o obo wią zu ją cych prze pi sach w ogro dzie i pi sem -
nie zo bo wią za ła się do ich prze strze ga nia, m.in. do
nie za miesz ki wa nia ca ło rocz ne go na dział ce oraz nie ubie -
ga nia się o za mel do wa nie na niej. Po mi mo te go, ko bie ty
wy re mon to wa ły al ta nę i prze pro wa dzi ły się do niej na sta -
łe. In for ma cję tę po twier dza tak że Pre zes OZ PZD w Byd -
gosz czy Bar ba ra Ko kot. Zgod nie z wie dzą po sia da ną
przez Wi ce pre zes ROD Kry sty na Prze pió ra  wcze śniej
miesz ka ły one we wła snym  miesz ka niu, któ re sprze da ły.

29 li sto pa da 2014 ro ku na po sie dze nie Za rzą du ROD
zo sta ła za pro szo na ko bie ta, któ ra użyt ku je dział kę wraz
ze swo ją cór ką. Wspól nie z  Za rzą dem zo stał usta lo ny

ter min ich wy pro wadz ki do 20 grud nia 2014 ro ku. Po mi -
mo usta leń ko bie ty zo sta ły na zi mę w al ta nie i, jak twier -
dzi Wi ce pre zes ROD Kry sty na Prze pió ra, de kla ru ją, że
nie ma ją żad ne go za mia ru się wy pro wa dzać.

W dniu tra gicz ne go za cza dze nia 30 grud nia 2014 ro ku
rów nież po li cjan ci pro si li ko bie ty o opusz cze nie dział ki
na czas zi my.

Wi ce pre zes ROD Kry sty na Prze pió ra przy zna je, że ko -
bie ty mie wa ją pro ble my z re gu lo wa niem ra chun ków. Po -
nad to na za kłó ca nie spo ko ju przez ko bie ty wie lo krot nie
skar ży li się dział kow cy z są sia du ją cych dzia łek.

Obec nie ko bie ty na dal za miesz ku ją ogro do wą al ta nę.
Za rząd ROD pla nu je roz wią zać z ni mi umo wę dzier ża -
wy, po nie waż za miesz ku jąc na dział ce ko bie ty ła mią pra -
wo po wszech ne i związ ko we. 8 stycz nia 2015 ro ku na
nad zwy czaj nym po sie dze niu Za rzą du ROD ko bie cie zo -
sta ło wrę czo ne pi smo o po zba wie niu człon ko stwa 
w PZD oraz na kaz wy pro wadz ki do 31 stycz nia 2015 r.

mo wy (w ostat nich la tach u niej spę dzał zi mę). Ona jed -
nak od mó wi ła ze wzglę du na cho ro bę i brak si ły na dal -
szą opie kę nad nim. Od mó wi ła też przy jaz du i po mo cy
w spa ko wa niu oraz prze ko na niu męż czy zny do zi mo wa -
nia w miej scu za pew nio nym przez MOPS.

Rów nież w dniu 29 grud nia 2014 ro ku od by ło się po -
sie dze nie Za rzą du ROD, na któ re zo sta li za pro sze ni: kie -
row nik MOPS- u, dziel ni co wy i nie le gal ni lo ka to rzy.
Nikt z wy mie nio nych nie po ja wił się na spo tka niu.

Wi ce pre zes ROD Kry sty na Prze pió ra  po da je, że te go
dnia oko ło go dzi ny 19, tuż przed wy łą cze niem prą du,
Za rząd od wie dził al ta nę męż czy zny. Ni ko go jed nak 
w niej nie za stał. 

30 grud nia 2014 ro ku człon ko wie Za rzą du po ja wi li się
w ogro dzie ok. go dzi ny 13 i nie za uwa ży li nic nie po ko -
ją ce go. O go dzi nie 14 w ogro dzie był je go go spo darz i
też ni cze go nie od no to wał.

Męż czy znę zna le zio no ok. go dzi ny 15:30.
– 30 grud nia na te re nie ogród ków dział ko wych od na -

leź li śmy dwie oso by. Był to męż czy zna i ko bie ta. Jej

funk cje ży cio we by ły ak tyw ne, na to miast w przy pad ku
męż czy zny bez od de chu. Przy czy ną naj praw do po dob -
niej był agre gat prą do twór czy, któ ry pra co wał na te re nie
te go dom ku – mó wi bry ga dier Pa weł Sie dlec ki z Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Byd gosz czy.

– Nie roz waż ne uży cie te go agre ga tu po wo do wa ło to,
że pra co wał on w po miesz cze niu za mknię tym, spa li ny
nie wy do sta wa ły się na ze wnątrz i oso by po pro stu się
za tru ły – mó wi ka pi tan Ire ne usz Ja ku bow ski z Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w  Byd gosz czy.

– Po li cjan ci pod nad zo rem pro ku ra to ra wy ja śnia ją
przy czy ny i oko licz no ści te go zda rze nia. Naj praw do po -
dob niej do szło do za tru cia spli na mi. 67-let ni męż czy zna
zmarł, na to miast po dłuż szej re ani ma cji ko bie ta w sta -
nie cięż kim, ale sta bil nym zo sta ła prze wie zio na do szpi -
ta la – mó wi pod ko mi sarz Prze my sław Słom ski Ze spół
Pra so wy Ko men dy Wo je wódz kiej w Byd gosz czy.

Na proś bę po li cji i stra ży po żar nej Za rząd ROD zde cy -
do wał się na włą cze nie prą du 30 grud nia 2014 ro ku oko -
ło go dzi ny 17.

Nie le gal ni lo ka to rzy
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W związ ku z ostat ni mi wy da rze nia mi Pre zes OZ  PZD
w Byd gosz czy Bar ba ra Ko kot wy sto so wa ła ko mu ni kat
do Za rzą dów ROD, aby ze bra ły one da ne na te mat ilo ści
dzia łek i osób, któ re je nie le gal nie za miesz ku ją i prze -
ka za ły je do MOPSu, Po li cji, Stra ży Miej skiej oraz Miej -
skich Szta bów An ty kry zy so wych.

PZD, OZ i Za rzą dy ROD nie mo gą po no sić kon se kwen -
cji nie le gal ne go za miesz ki wa nia na dział kach, któ re jest
jaw nym ła ma niem pra wa. Usta wa o ROD z 13 grud nia

2013 ro ku a art. 12 sta no wi: „Na te re nie dział ki obo wią -
zu je za kaz za miesz ki wa nia oraz pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej lub in nej dzia łal no ści za rob ko wej”.

Z ko lei Kra jo wa Ra da PZD 15 stycz nia 2015 ro ku na
XXIV po sie dze niu usta li ła sta no wi sko w spra wie za -
miesz ki wa nia na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i za ape lo wa ła do Za rzą dów ROD o pod ję cie
dzia łań w kie run ku roz wią za nia te go pro ble mu we
współ pra cy z in sty tu cja mi pu blicz ny mi.



Pra wo w ran dze usta wy za ka zu je od daw na za miesz ki -
wa nia na dział kach w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Nie ste ty są lu dzie, któ rzy w spo sób świa do my ła mią to
pra wo. Pro blem sta je się gło śny co ro ku, naj czę ściej 
w grud niu, gdy za rząd ogro du zgod nie z uchwa łą wal ne -
go ze bra nia wy łą czy prąd i wo dę. Za rzą dy ROD i Zwią -
zek są wów czas ata ko wa ne przez me dia i or ga ni za cje
spo łecz ne za unie moż li wia nie god ne go miesz ka nia na
dział kach.

Kra jo wa Ra da PZD za ję ła w tej spra wie sta no wi sko, bo -
wiem w koń cu ub. ro ku miał miej sce śmier tel ny wy pa dek
w byd go skim ogro dzie - dział ko wiec miesz ka ją cy w al ta -
nie za truł się spa li na mi z agre ga tu prą do twór cze go, któ ry
za in sta lo wał we wnątrz al ta ny, gdy za rząd wy łą czył prąd w

ogro dzie. Po tym zda rze niu ogród i Zwią zek zo stał za ata -
ko wa ny przez me dia, bo unie moż li wio no za miesz ki wa nia
na dział ce. Kra jo wa Ra da stwier dzi ła w Sta no wi sku, że
ro dzin ny ogród dział ko wy to sa mo rząd na jed nost ka sto -
wa rzy sze nia ogro do we go. Dział kow cy z te go ogro du sa -
mi de cy du ją o je go funk cjo no wa niu i kosz tach, ja kie z
te go ty tu łu bę dą po no sić. Zwią zek nie jest po wo ła ny do
roz wią zy wa nia pro ble mów miesz ka nio wych i bez dom no -
ści w na szym kra ju. Usta wa o ROD wręcz za ka zu je
Związ ko wi, jak każ de mu in ne mu sto wa rzy sze niu ogro do -
we mu, umoż li wia nia za miesz ki wa nia na dział kach, a oso -
by miesz ka ją ce ła mią pra wo. Nie moż na za tem glo ry-
fi ko wać tych co ła mią pra wo, a ga nić Zwią zek za to, że te -
go pra wa prze strze ga.

12. Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie zamieszkiwania na działkach 

13. Czy krakowskie ROD b´dà musiały płaciç za u˝ytkowanie gruntów? 

W dniu 5 li sto pa da 2014 r. Ra da Mia sta Kra ko wa przy -
ję ła uchwa łę nr CXXXI/1904/14 w spra wie zmia ny za sad
go spo da ro wa nia nie ru cho mo ścia mi Gmi ny Miej skiej Kra -
ków, w związ ku z za pi sa mi usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Uchwa ła ta jest bar -
dzo nie ko rzyst na dla kra kow skich ROD i dział kow ców,
gdyż na kła da opła tę za użyt ko wa nie w wy so ko ści 0,02%
war to ści nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez ogro dy.
Wpro wa dza jąc opła tę po wo ła no się na usta wę z dnia 13
grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ -
ra rze ko mo zmu si ła Mia sto Kra ków do pod ję cia ta kiej de -
cy zji. W ten spo sób „pod płasz czy kiem” usta wy słu żą cej
obro nie dział kow ców, ob cią żo no oso by ma ją ce dział ki 
w ROD kosz ta mi z ty tu łu użyt ko wa nia dzia łek.

Po dej mu jąc uchwa łę w tej spra wie, rad ni Kra ko wa zu -
peł nie za po mnie li o PZD i dział kow cach. Nikt nie pró bo -
wał na wet pod jąć kon sul ta cji z ogro da mi i dział kow ca mi
w tej spra wie. Nikt nie za py tał o zda nie, ani też o to, czy
Mia sto wła ści wie in ter pre tu je usta wę o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, któ ra zresz tą zo sta ła przy go to wa na 
z ini cja ty wy sa mych dział kow ców. Za pis art. 76 usta wy

o ROD, któ ry miał na ce lu ure gu lo wa nie sy tu acji praw -
nej ROD, gdzie PZD nie jest w sta nie wy ka zać się ty tu -
łem praw nym zo stał per fid nie wy ko rzy sta ny do
za ła twie nia par ty ku lar nych in te re sów Mia sta. A to
wszyst ko kosz tem dział kow ców, któ rzy przez wie le lat
użyt ko wa li kra kow skie grun ty w do brej wie rze, w peł -
nym za ufa niu do władz miej skich, od któ rych je otrzy -
ma li. A te raz bę dą mu sie li za ko rzy sta nie z tych grun tów
za pła cić, bo mia sto po sta no wi ło dziu rę bu dże to wą za ła -
tać pie niędz mi kra kow skich dział kow ców.

Pro blem jest o ty le pa lą cy, że do ty czy znacz nej więk -
szo ści kra kow skich ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
W Kra ko wie funk cjo nu je 88 ROD o pow. 372,5996 ha 
o licz bie dzia łek ro dzin nych - 9791. W ra mach tych
ogro dów 61 ROD o pow. 288,1634 ha i licz bie dzia łek
ro dzin nych – 7186 po ło żo nych jest na grun tach, bę dą -
cych wła sno ścią Mia sta Kra ko wa, gdzie PZD nie jest 
w sta nie wy ka zać się ty tu łem praw nym. Sta no wi to pra -
wie 70 % wszyst kich kra kow skich ROD. Brak moż li wo -
ści wy ka za nia się ty tu łem praw nym nie ozna cza, że PZD
i dział kow cy zna leź li się na tych grun tach bez praw nie.

„Kra jo wa Ra da PZD oświad cza, że Zwią zek nie jest w
sta nie roz wią zy wać pro ble mów miesz ka nio wych i bez -
dom no ści w na szym kra ju. Nie jest do te go po wo ła ny i
nie ma praw nej moż li wo ści za spo ka ja nia po trzeb spo -
łecz nych w tym za kre sie. Usta wa o ROD wręcz za ka zu -
je Związ ko wi, jak każ de mu in ne mu sto wa rzy sze niu
ogro do we mu, umoż li wia nia za miesz ki wa nia na dział -
kach. […] Pra wo jed no znacz nie za ka zu je miesz ka nia na
dział kach, więc nie za leż nie od po ry ro ku, czy sy tu acji

oso bi stej dział kow ca, za miesz ki wa nie jest ła ma niem pra -
wa. Każ dy kto ła mie pra wo mu si mieć świa do mość po -
no sze nia z te go ty tu łu kon se kwen cji. Nie moż na mieć
pre ten sji do za rzą dów ROD, że nie uła twia ją i nie po pie -
ra ją ła ma nia pra wa. Tra ge dia w ogro dzie byd go skim jest
naj lep szym te go prze kła dem. Dział ko wiec, któ ry zgi nął
w al tan ce nie chciał sko rzy stać z miej sca w ośrod ku po -
mo cy spo łecz nej. Nie chciał żad nej po mo cy, chciał
miesz kać w al tan ce”.

(AD)
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War sza wa, 14.01.2015 r.

Od kil ku dzie się ciu lat PZD w sto sun ku do grun tów kra -
kow skich ROD, ale i in nych ogro dów udo wad nia swój ty -
tuł praw ny. A to wszyst ko za spra wą władz pu blicz nych 
i za kła dów pra cy, od któ rych PZD w peł nym za ufa niu
przy jął grun ty, nie ma jąc wie dzy o wa dli wej do ku men ta -
cji for mal no praw nej. To po wo du je, że obec nie le gal ność
ist nie nia wie lu ROD jest kwe stio no wa na. Ty tuł praw ny
do grun tu ROD kwe stio nu ją oso by pry wat ne, ale rów nież
gmi ny i Skarb Pań stwa, któ re nie gdyś prze ka za ły grunt na
utwo rze nie ROD, a te raz do ma ga ją się ich zwro tu bo np.
PZD nie dys po nu je do ku men tem na po twier dze nie ty tu łu
praw ne go do grun tu ROD. Ty tuł praw ny PZD jest tym
czę ściej pod wa ża ny im grunt jest cen niej szy. A kra kow -
skie grun ty, w cen trum mia sta na le żą do jed nych z naj -
droż szych w kra ju i są bar dzo atrak cyj ne dla wie lu śro -
do wisk. Dzia ła nia władz mia sta Kra ko wa mo że nie są bez -
po śred nio skie ro wa ne na wy rzu ce nie dział kow ców z ogro -
dów i po zy ska nie grun tów. Ale Mia sto ewi dent nie dą ży
do czer pa nia ko rzy ści fi nan so wych z ogro dów i dział kow -
ców. Mi mo, że od lat nie in te re so wa ło się ogro da mi. 
W szcze gól no ści nie wspie ra ło ich fi nan so wo w ce lu po -
pra wy za go spo da ro wa nia te re nów ROD.

Je że li na wszyst kie te grun ty Mia sto Kra ków na ło ży
opła tę za użyt ko wa nie to przy za ło że niu, że 1m2 grun tu
ROD ma war tość 500 zł, łącz nie dział kow cy bę dą mu sie -
li za pła cić oko ło 300 000 zło tych (i to za każ dy rok ko -
rzy sta nia z grun tów ROD!). Tym sa mym każ dy dział-
ko wiec co ro ku bę dzie mu siał wpła cić do ka sy mia sta
kwo tę oko ło 40 zł. I to tyl ko za to, że Mia sto wy kon cy -
po wa ło so bie, że mo że z ogro dów dział ko wych czer pać
do dat ko we do cho dy! O tych dzia ła niach wło da rzy mia -
sta po win ni być po wia do mie ni kra kow scy dział kow cy,
któ rych naj bar dziej od czu ją skut ki ta kich de cy zji.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że wpro wa dze nie opła ty za
użyt ko wa nie grun tów ROD nie mia ło nic wspól ne go 
z pra wem, a by ło tyl ko „za gra niem” po li tycz nym. W
uza sad nie niu do uchwa ły wska za no, że ko niecz ność
usta le nia wy so ko ści opła ty po dyk to wa na by ła „wej ściem
w ży cie usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r., któ ra prze wi -
du je moż li wość ure gu lo wa nia sta nu praw ne go nie ru cho -
mo ści za go spo da ro wa nych przez ro dzin ne ogro dy
dział ko we (…)”. Z tą ar gu men ta cją nie spo sób się jed nak
zgo dzić.

Art. 76 usta wy ROD przy znał sto wa rzy sze niom ogro -
do wym, w tym PZD moż li wość swo iste go za sie dze nia
pra wa użyt ko wa nia nie ru cho mo ści za ję tych przez ROD,
sta no wią cych m.in. wła sność jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go. Stwier dze nie na by cia pra wa użyt ko wa nia ma
na stę po wać w dro dze de cy zji. Zgod nie z usta wą o ROD

de cy zja ta ka ma ce lu po twier dze nie ist nie ją ce go sta nu
fak tycz ne go, a nie usta na wia nie no we go pra wa. Z uwa -
gi, że de cy zja ta ka ma tyl ko po twier dzać ty tuł praw ny
do grun tów ROD nie po win na wpro wa dzać no wych za -
sad ko rzy sta nia z grun tów przez PZD i dział kow ców, 
w tym opłat za użyt ko wa nie. Za tem, opła ta za użyt ko -
wa nia grun tów ROD po win na mieć za sto so wa nia tyl ko
do ROD no wo za kła da nych. Do ROD ist nie ją cych nie
po win na mieć za sto so wa nia, gdyż usta wa o ROD (art.
76) da je Skar bo wi Pań stwa i sa mo rzą dom tyl ko upraw -
nie nie do po twier dza nia pra wa użyt ko wa nia, a nie usta -
na wia nia no we go ty tu łu praw ne go.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we od po cząt ku sta no wi ły
urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej. Od za wsze słu ży ły
one ro dzi nom naj słab szym eko no micz nie. Ta kie dzia ła -
nia Mia sta Kra ko wa nie po pra wią sy tu acji ma te rial nej
osób ko rzy sta ją cych z dzia łek i ich ro dzin. Nie po lep szą
rów nież sta nu za go spo da ro wa nia ROD. Wła dze mia sta
ni gdy nie wspie ra ły ogro dów w in we sty cjach i re mon -
tach. Przez te wszyst kie la ta PRL-u i Rzecz po spo li tej
Pol skiej nie zro bi ły nic, aby ure gu lo wać stan praw ny
kra kow skich ROD. Mi mo, że ta ką moż li wość stwa rza ła
im usta wa o POD z 1981 r. (art. 32), usta wa z 1996 r. 
o zmia nie usta wy o POD, jak i usta wa o ROD z 2005 r.
(art. 10).

Ale Mia sto po tra fi wy cią gnąć rę kę po pie nią dze za ko -
rzy sta nie z grun tów, któ re cięż ką pra cą dział kow ców,
przy ich za an ga żo wa niu fi nan so wym zo sta ły tak pięk nie
urzą dzo ne. Dla tak du żej aglo me ra cji jak Kra ków ogro -
dy dział ko we to praw dzi wy skarb. Ogro dy dla Kra ko wa,
gdzie wy stę pu je jed no z naj więk szych w Eu ro pie stę żeń
smo gu sta no wią na tu ral ną fa bry kę tle nu. To źró dło zdro -
wia i ży cia, ale i pięk ny ele ment hi sto rii Kra ko wa. Te go,
nikt z rad nych nie za uwa żył uchwa la jąc opła ty.  

Wpro wa dze nie opłat, któ re zda niem kra kow skich rad -
nych „nie sta no wią nad mier ne go ob cią że nia dla użyt -
kow ni ków dzia łek” mo że w znacz nym stop niu za blo -
ko wać roz wój ROD. Mo że rów nież za funk cjo no wać 
w sfe rze pu blicz nej ja ko ne ga tyw ny przy kład dla gmin,
chcą cych go na śla do wać. Spra wa „opo dat ko wa nia” 
70% wszyst kich ROD w Kra ko wie mo że stać się pre ce -
den so wa. Dla te go o tej spra wie po win ni do wie dzieć się
dział kow cy z ca łe go kra ju. Uchwa ła Ra dy Mia sta Kra ko -
wa to akt ostrze gaw czy, aby pa trzeć wła dzy na rę ce, ale
przede wszyst kim za wcza su do cie rać z ar gu men ta cją
praw ną i spo łecz ną, a tak że pra wi dło wą wy kład nią za -
pi sów usta wy o ROD, któ ra jak wi dać mo że zo stać zin -
ter pre to wa na w róż ny spo sób i za miast chro nić pra wa
dział kow ców - zo stać wy ko rzy sta na prze ciw ko nim.

(MAP)
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Atrak cyj ne te re ny pra wie w cen trum mia sta to do sko -
na łe miej sce do wy po czyn ku dla miesz kań ców. Za uwa ży -
ły to tak że wła dze Kra ko wa. Osza co wa no bo wiem, że na
wy ku py te re nów zie lo nych, na któ rych miesz kań cy chcie -
li by utwo rze nia par ków, po trze ba oko ło 1-2 mld zł, pod -
czas gdy rocz ny bu dżet wy dat ków Kra ko wa to... 3 mld zł.
Stąd po mysł wy ko rzy sta nia ist nie ją cych ogro dów wy dał
się du żo bar dziej atrak cyj ny i zde cy do wa nie tań szy. 

W wie lu czę ściach mia sta bra ku je te re nów zie lo nych
do re kre acji. Spo ro ogro dów znaj du je się wła śnie w ta -
kich miej scach, ale dziś nie są one do stęp ne dla miesz -
kań ców. „Chce my to zmie niać” – ogło sił rad ny PO,
Do mi nik Jaś ko wiec. Jak jed nak otwo rzyć ogród, sko ro
bra ku je w nim oświe tle nia, ale jek, ła wek, pla ców za baw?
Dział kow ców nie stać na dro gie in we sty cje w ogro dach. 

Rad ni PO za po wie dzie li utwo rze nie fun du szu w ra -
mach bu dże tu mia sta, któ ry po zwo lił by sfi nan so wać nie -
zbęd ne in we sty cje i re mon ty czę ści wspól nych, z któ rych

ko rzy sta li by i dział kow cy, i miesz kań cy. Gmi na prze ję -
ła by też obo wią zek sprzą ta nia dzia łek na czę ściach
wspól nych oraz skie ro wa nie tam do dat ko wych pa tro li
stra ży miej skiej. 

Przy po mnij my: w pla nach za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go mia sta z 2013 roku urzęd ni cy za pla no wa li
wy kre śle nie aż 20 ogro dów dział ko wych o łącz nej po -
wierzch ni bli sko 87 ha, prze zna cza jąc zie lo ne te re ny
ogro dów pod za bu do wę miesz ka nio wą i usłu go wą. Do
pro jek tu no we go stu dium za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go Kra ko wa zło żo no oko ło 8,5 tys. uwag, z cze go 
2,5 tys. do ty czy ło za cho wa nia ogród ków dział ko wych. 

Czy to spra wi ło, że wła dze Kra ko wa zmie ni ły zda nie?
Gmi na, któ ra przez wie le lat nie do ło ży ła do roz wo ju
ogro dów dział ko wych gro sza, na gle po ję ła, że sko ro
użyt ko wa ne przez dział kow ców ogro dy le żą na te re nie
mia sta - mo że w nie in we sto wać. Nie ste ty, ko lej ny raz
oka za ło się, że nie ma nic za dar mo. 

14. Opodatkowali działkowców. Tak promuje si´ Kraków 

Ko niec ma rzeń o do brej wróż ce 

Kra ków ja ko pierw sze i je dy ne mia sto w Pol sce opo dat -
ko wał dział kow ców. 5 li sto pa da 2014 roku. Ra da Mia sta
Kra ko wa przy ję ła nie ko rzyst ną dla użyt kow ni ków dzia -
łek uchwa łę w spra wie zmia ny za sad go spo da ro wa nia nie -
ru cho mo ścia mi Gmi ny Miej skiej Kra ków. Gmi na usta li ła
staw kę opła ty rocz nej za nie ru cho mo ści prze ka za ne w
użyt ko wa nie sto wa rzy sze niom ogro do wym w wy so ko ści
0,02 proc. war to ści da nej nie ru cho mo ści. 

Dział kow cy pró bo wa li in ter we nio wać w Ra dzie Mia -
sta i u pre zy den ta. Bez skut ku. Pod czas li sto pa do we go
spo tka nia Ja cek Maj chrow ski tłu ma czył, że pod ję ta de -
cy zja to rze ko mo efekt no wej usta wy dział ko wej, któ ra
wy mu si ła na gmi nie pod ję cie ta kich kro ków. 

Pod po zo rem usta wy słu żą cej obro nie praw dział kow -
ców, Kra ków na ło żył na dział kow ców opła ty z ty tu łu
użyt ko wa nia dzia łek. Ku rio zal ne, bo wiem w usta wie 
z 13 grud nia 2013 r. o ROD zo sta ły za cho wa ne do tych -
cza so we zwol nie nia po dat ko we, czy li zwol nie nie z po -
dat ku rol ne go i z po dat ku od nie ru cho mo ści. W prak ty ce
zna czy ło to, że ani sto wa rzy sze nie ogro do we, ani dział -
kow cy nie bę dą mu sie li pła cić po dat ku rol ne go oraz po -
dat ku od nie ru cho mo ści, mi mo że ta ki obo wią zek
nor mal nie ob cią żał by ich z ty tu łu ko rzy sta nia z grun tu 
i bu dyn ków. Zwol nie nia te ma ją cha rak ter przed mio to -
wy, czy li zwią za ny z wy ko rzy sta niem grun tów pod ro -
dzin ne ogro dy dział ko we. Ozna cza to, że sto wa rzy sze nie

ogro do we i dział kow cy bę dą mu sie li za pła cić od nich
po da tek tyl ko wte dy, gdy bę dą wy ko rzy sty wa li grun ty i
bu dyn ki ogro do we na in ne ce le. 

Nie ste ty, Kra ków stoi na sta no wi sku, że ma pra wo na -
ło żyć opła tę na dział kow ców tak że tych, któ rzy w zgo -
dzie z usta wą użyt ku ją swo je ogro dy i dział ki. Furt ką
oka zu je się nie wła ści wa in ter pre ta cja za pi su art. 76 usta -
wy o ROD, któ ry miał na ce lu ure gu lo wa nie sy tu acji
praw nej ROD, gdzie PZD nie jest w sta nie wy ka zać się
ty tu łem praw nym. Na mo cy te go pa ra gra fu Zwią zek zy -
skał moż li wość swo iste go za sie dze nia pra wa użyt ko wa -
nia nie ru cho mo ści za ję tych przez ROD, sta no wią cych
m.in. wła sność jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go.
Stwier dze nie na by cia pra wa użyt ko wa nia ma na stę po -
wać w dro dze de cy zji. Zgod nie usta wą o ROD, de cy zja
ta ka ma ce lu po twier dze nie ist nie ją ce go sta nu fak tycz -
ne go, a nie usta na wia nie no we go pra wa. 

Z uwa gi na to, że de cy zja ta ka ma tyl ko po twier dzać
ty tuł praw ny do grun tów ROD, nie po win na wpro wa -
dzać no wych za sad ko rzy sta nia z grun tów przez PZD 
i dział kow ców, w tym opłat za użyt ko wa nie. Usta wa 
o ROD da je Skar bo wi Pań stwa i sa mo rzą dom tyl ko
upraw nie nie do po twier dza nia pra wa użyt ko wa nia, a nie
usta na wia nia no we go ty tu łu praw ne go. Za tem, opła ta za
użyt ko wa nia grun tów ROD po win na mieć za sto so wa nia
tyl ko do ROD no wo za kła da nych, a nie już ist nie ją cych. 
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Co cze ka dział kow ców? 

Pró ba ugo dy z wła dza mi Kra ko wa speł zła na ni czym.
Pre zy dent, po wo łu jąc się na wy rok Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go oraz usta wę o ROD, twar do stoi na sta no wi -

sku, że wła ści ciel grun tu, w tym przy pad ku jed nost ka sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, mo że w dro dze umo wy od dać
nie od płat nie lub od płat nie w użyt ko wa nie na czas nie -



ozna czo ny grun ty sto wa rzy sze niom ogro do wym. 
Pre zy dent do dał, że opła ta ma do ty czyć tych ROD,

któ re nie po sia da ją waż nej de cy zji o użyt ko wa niu grun -
tu. Nie ste ty, w Kra ko wie więk szość ogro dów ma nie ure -
gu lo wa ną sy tu acją praw ną, a wła dze mia sta po pro stu
chcą ten fakt wy ko rzy stać i za ra biać na dział kow cach.
Na 88 ro dzin nych ogro dów dział ko wych o po wierzch ni
372,5 ha, więk szość, bo aż 61, po ło żo nych jest na grun -
tach bę dą cych wła sno ścią Mia sta Kra ko wa, gdzie PZD
nie jest w sta nie wy ka zać się ty tu łem praw nym. Zwią -
zek wie le lat te mu w peł nym za ufa niu przy jął od władz
pu blicz nych i za kła dów pra cy grun ty, nie ma jąc wów -
czas wie dzy o wa dli wej do ku men ta cji for mal no praw nej.
Od wie lu lat pró bu je stan ten ure gu lo wać. Nie ste ty – im
cen niej sza zie mia, tym trud niej. To sy tu acja o ty le trud -
na, że PZD ani dział kow cy nie. są ni cze mu win ni, 
a ogro dy użyt ko wa li od po cząt ku w do brej wie rze. Przez
te wszyst kie la ta, od cza su PRL po rok 2014, wła dze nie
zro bi ły nic, aby ure gu lo wać stan praw ny kra kow skich
ROD, cho ciaż ta ką moż li wość mia ły. 

Osta tecz nie pre zy dent Kra ko wa nie wy ra ził zgo dy na cał -
ko wi te od stą pie nie od opła ty. Nie da się ukryć te go, że mia -
sto ewi dent nie dą ży do czer pa nia ko rzy ści fi nan so wych 

z ogro dów i dział kow ców. I nie cho dzi tu do koń ca o obec -
ne kwo ty, ja kie z te go ty tu łu bę dą pła cić dział kow cy, ale o
sam fakt, że pła cić bę dą mu sie li. W prze li cze niu na dział -
kow ca kwo ta oscy lo wać bę dzie w gra ni cy 40 zł, ale kto wie,
ile bę dą mu sie li pła cić za pół ro ku lub za rok? 

Do kra kow skie go bu dże tu dział kow cy do ło żą bli sko
300 tys. zł. Na ra zie pro te stu ją, ale kie dy ich głos ucich -
nie, po zo sta nie fakt nie zbi ty, że pła cić mu szą, a staw kę
opła ty za wsze prze cież moż na pod nieść na wyż szą. To
w koń cu tyl ko nie wiel ka zmia na na pa pie rze, a pa pier
jak wia do mo wszyst ko przyj mie. Po mi mo te go, że Kra -
ków od lat nie in te re so wał się ogro da mi, nie wspie rał ich
fi nan so wo w ce lu po pra wy za go spo da ro wa nia te re nów,
te raz chce zno wu czer pać ko rzy ści. 

Spra wa ob cią że nia opła tą 70 proc. wszyst kich ROD 
w Kra ko wie mo że stać się pre ce den so wa. Bez wąt pie nia
la da chwi la znaj dą się chęt ni na śla dow cy. Uchwa ła Ra -
dy Mia sta Kra ko wa to akt ostrze gaw czy, aby pa trzeć
wła dzy na rę ce, ale przede wszyst kim za wcza su do cie rać
z ar gu men ta cją praw ną i spo łecz ną, a tak że pra wi dło wą
wy kład nią za pi sów usta wy o ROD, któ ra mo że zo stać
zin ter pre to wa na w róż ny spo sób i za miast chro nić pra wa
dział kow ców – zo stać wy ko rzy sta na prze ciw ko nim. 

(AH)

15. Radni PO przeciw pomocy finansowej dla ROD

Ra da Mia sta w Ostro wie Wiel ko pol skim od rzu ci ła pro -
jekt do fi nan so wy wa nia in we sty cji w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Dział kow cy nie skła da ją jed nak bro ni
i chcą prze ko nać po li ty ków do zmia ny zda nia.

Fun dusz ogrod ni czy był jed ną z obiet nic wy bor czych
pre zy dent mia sta Be aty Kli mek. Pro jekt jed nak upadł.
Prze ciw ko nie mu za gło so wa li rad ni z Plat for my Oby wa -
tel skiej, któ rzy sta no wią więk szość w ra dzie. Dział kow -
cy oba wia ją się, że ich de cy zja to kon se kwen cja po par cia
przez dział kow ców  w wy bo rach sa mo rzą do wych Be aty
Kli mek, wo bec któ rej rad ni PO są w opo zy cji.

Rad ny An drzej Kor na szew ski z Plat for my Oby wa tel -
skiej prze ko nu je jed nak, że: „Nie gło so wa li śmy prze ciw -
ko do fi nan so wa niu ogród ków dział ko wych na za sa dzie
‘nie, bo nie’. Nie zgo dzi li śmy się na wy ję cie na ten cel
środ ków z ini cja ty wy lo kal nej, któ ra do brze dzia ła 
w mie ście. Spraw dza się i na le ży ją jesz cze bar dziej roz -
re kla mo wać, a nie od bie rać fun du sze”.

W bie żą cym ro ku nie ma już szans na utwo rze nie fun -
du szu ogrod ni cze go. Wy ma ga ło by to wpro wa dze nia ko -
rek ty do bu dże tu mia sta w trak cie je go re ali za cji, a jest
to ma ło praw do po dob ny sce na riusz.

Pre ze si ROD nie da ją jed nak za wy gra ną i wska zu ją
na za pi sy usta wo we, któ re sta no wią, ze sa mo rzą dy po -
win ny wspie rać ro dzin ne ogro dy dział ko we. Je że li pró -
ba prze ko na nia sa mo rzą dow ców się nie po wie dzie,
dział kow cy nie wy klu cza ją wy sto so wa nia pi sma w tej
spra wie do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Ewy Ko pacz.

Na te re nie mia sta Ostro wa Wiel ko pol skie go ist nie je 
12 ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re użyt ku je oko -
ło 10 ty się cy osób. Na drob ne in we sty cje tj. bu do wa ogro -
dze nia, od wod nie nia, wy mia na sie ci elek trycz nej czy
re mont do mu dział kow ca mie li oni do stać z bu dże tu mia -
sta 120 ty się cy zło tych. In we sty cje mia ły do ty czyć wy łącz -
nie czę ści wspól nych ogro du, a nie po szcze gól nych
dzia łek. 

(AD)
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Z ubo le wa niem oraz bra kiem zro zu mie nia przy ję łam

sprze ciw Rad nych Klu bu Plat for my Oby wa tel skiej wo -
bec mo je go wnio sku o zwięk sze nie w bu dże cie mia sta
na 2015 rok fun du szy na mo der ni za cję in fra struk tu ry
ogro dów dział ko wych.

Brak po par cia Klu bu Rad nych Plat for my Oby wa tel -
skiej wo bec zgło szo ne go prze ze mnie wnio sku wy da je
się krzyw dzą cy dla ty się cy miesz kań ców na sze go mia -
sta, ko rzy sta ją cych z do bro dziej stwa zie lo nych płuc mia -
sta ja kim są Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we.

Ja ko Pre zy dent Mia sta nie po tra fię zro zu mieć mo ty -
wów tej kon tro wer syj nej de cy zji Rad nych Klu bu PO,
któ rzy od rzu ci li tę dłu go ocze ki wa ną przez śro do wi sko
dział kow ców ini cja ty wę.

Ne ga tyw ną de cy zję Rad nych Plat for my Oby wa tel skiej

w spra wie mo je go wnio sku o zwięk sze nie fun du szy na
mo der ni za cję in fra struk tu ry ogro dów dział ko wych od -
czy tu ję nie tyl ko ja ko sprze ciw wo bec za mia ru re ali za cji
jed ne go z punk tów mo je go pro gra mu wy bor cze go, ale
przede wszyst kim ja ko sprze ciw wo bec sy gna li zo wa -
nych od daw na po trzeb ze stro ny dział kow ców.

Wy ra ża jąc swo je ubo le wa nie nad bra kiem po par cia Klu -
bu Rad nych PO dla za apro bo wa nej prze ze mnie ini cja ty -
wy, pra gnę jed no cze śnie za pew nić, że po mi mo trud no ści
zwią za nych z bra kiem po par cia wo bec zgło szo ne go prze -
ze mnie wnio sku, na dal bę dę zde ter mi no wa na, aby prze -
ko ny wać Rad nych PO do zmia ny swo je go sta no wi ska 
w tej kwe stii oraz za uwa że nia po trzeb i pro ble mów
ostrow skich dział kow ców, sta no wią cych nie zwy kle licz -
ne i waż ne gro no miesz kań ców na sze go mia sta.

Pre zy dent Mia sta Ostro wa Wiel ko pol skie go
/-/ Be ata Kli mek

16. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego wyra˝a ubolewanie 

Ostrów Wiel ko pol ski, 14 stycz nia 2015 ro ku

Lech Kin da
Pre zes Ko le gium ROD
Mia sta Ostro wa Wiel ko pol skie go
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17. Kolegium Prezesów ROD w Ostrowie Wielkopolskim oburzone 

Pan
Ja ro sław Li siec ki
Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
Ostro wa Wiel ko pol skie go

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy,
Pre ze si i księ go wi Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

w Ostro wie Wiel ko pol skim, re pre zen tu ją cy kil ka na ście
ogro dów dział ko wych i bli sko 10 ty się cy dział kow ców,
ze bra ni w dniu 4 lu te go 2015 ro ku na co rocz nej na ra dzie
me ry to rycz no – szko le nio wej, w tym ro ku przed zbli ża -
ją cą się kam pa nią spra woz daw czo – wy bor czą, wy ra ża -
ją swo je nie za do wo le nie i dez apro ba tę dla dzia łań Klu bu
Rad nych Plat for my Oby wa tel skiej prze ciw ko dział kow -
com Ostro wa Wiel ko pol skie go.

Uwi docz ni ło się to szcze gól nie pod czas stycz nio wej
se sji Ra dy Miej skiej w cza sie dys ku sji i gło so wa nia w
spra wie przy ję cia bu dże tu na 2015 rok, o czym pi sa ła
„Zie mia Ka li ska” w do dat ku „Na sze Mia sto Ostrów”
oraz ga ze ta „Nasz Ry nek” z dnia 29 stycz nia 2015 ro ku.

Klub Rad nych Plat for my Oby wa tel skiej od rzu cił
wnio sek Pre zy den ta Mia sta Ostro wa Wiel ko pol skie go
Pa ni Be aty Kli mek o zwięk sze nie po mo cy ogro dom
dział ko wym ze środ ków na ini cja ty wę spo łecz ną o kwo -

tę 70 ty się cy zło tych na po pra wę in fra struk tu ry i me lio -
ra cji w ogro dach.

Na le ży wspo mnieć, że za pi sy uchwa lo nej 13 grud nia
2013 ro ku usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w
art. 17 okre śla ją, że sa mo rzą dy miast i gmin po win ny po -
ma gać ogro dom dział ko wym w mo der ni za cji in fra struk -
tu ry ogro do wej je że li po pra wi ona wa run ki ko rzy sta nia
z ROD przez dział kow ców.

W 2014 ro ku ROD im. St. Czar niec kie go i ROD 
„3 Ma ja” otrzy ma ły po moc od Mia sta na od wod nie nie
ogro dów, któ re co rocz nie by ły za le wa ne w wy ni ku du -
żych opa dów desz czu, za co dział kow cy ser decz nie dzię -
ku ją. Po trze by ogro dów są jed nak du że ze wzglę du na
sta rze ją cą się in fra struk tu rę ogro do wą.

Pro ble my te zna do sko na le Pa ni Pre zy dent Be ata Kli -
mek, któ ra czę sto by wa w ogro dach dział ko wych z oka -
zji róż nych spo tkań i uro czy sto ści. Przy uchwa la niu
bu dże tu na 2015 rok Pa ni Pre zy dent wnio sła o zwięk sze -
nie po mo cy dla ROD.



19. Walka o warszawskie grunty ROD 

Ja kie by ło zdzi wie nie i zde ner wo wa nie dział kow ców
ostrow skich, kie dy do wie dzie li się, że Rad ni Klu bu PO
od rzu ci li pro po no wa ną przez Pa nią Pre zy dent po praw -
kę do bu dże tu na 2015 rok w ce lu zwięk sze nia po mo cy
ostrow skim ogro dom dział ko wym.

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy,
Dział kow cy ostrow scy wnie śli ogrom ny wkład pra cy 

i środ ków fi nan so wych w otrzy ma ne ka wał ki grun tu,
któ re do pro wa dzi li do sta nu pięk nych te re nów zie lo nych
i płuc mia sta Ostro wa Wiel ko pol skie go, ale ich moż li -
wo ści są ogra ni czo ne.

Ostrów Wiel ko pol ski, dnia 4.02.2015 r.

18. „Rozsàdek i prawda zwyci´˝yła”

W Ro dzin nym  Ogro dzie Dział ko wym „Kwit ną ca Do -
li na” w Swa rzę dzu, w dniu 11 stycz nia 2015 roku, od -
by ło się ze bra nie wy od ręb nia ją ce. My ślę, że je go wy nik
za in te re su je nie tyl ko dział kow ców z te go ogro du, ale
ca łą rze szę „ki bi ców”, se kun du ją cych jed nej i dru giej
stro nie. „Kwit ną ca Do li na” to bo wiem wy lę gar nia ru -
chów dą żą cych do „roz wa le nia” Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

To z te go ogro du wy wo dzi się p. Ire ne usz Ja rzą bek 
i p. Do bie sław Wie liń ski, obaj  pa no wie re pre zen to wa li

ru chy dy sy denc kie (czy taj sto wa rzy sze nia) przed ko mi -
sja mi sej mo wy mi w trak cie przy go to wy wa nia usta wy 
o ROD. In te re su ją cy więc mo że być wy nik ja ki uzy ska -
li „na swo im te re nie”? Oto on: na 130 osób, 116 gło so -
wa ło za po zo sta niem w PZD! Tyl ko 9 za wy od rę-
b nie niem, 5 wstrzy ma ło się do gło su.

Kom plet na klę ska prze ciw ni ka. Dział kow com z ROD
„Kwit ną ca Do li na” na le żą się gra tu la cje i ser decz ne po -
dzię ko wa nia.

Pre zes ROD „Kwit ną ca Do li na”
Ro mu ald Drza zga
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Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i dział -
kow cy ostrow scy zwra ca ją się do Klu bu Rad nych Plat -
for my Oby wa tel skiej o zmia nę swo je go sta no wi ska 
i po par cie ini cja ty wy Pre zy den ta Mia sta Ostro wa Wiel -
ko pol skie go Pa ni Be aty Kli mek w ce lu zwięk sze nia po -
mo cy ogro dom dział ko wym i dział kow com ostrow skim,
któ rzy sta no wią zna czą cą gru pę miesz kań ców Ostro wa
Wiel ko pol skie go, tym bar dziej, że jest to bied niej sza
część miesz kań ców mia sta, w więk szo ści eme ry ci, ren -
ci ści i bez ro bot ni.

/-/ uczest ni cy na ra dy 
Ko le gium Pre ze sów ROD 

Re jo nu Ostro wa Wiel ko pol skie go

Pierw szy krok do ko lej ne go suk ce su dział kow ców w
spra wie usta wy no we li zu ją cej pra wo bu dow la ne ce lem
za bez pie cze nia dział ko wych al tan przed roz biór ką, ko le
w oczy. Choć pro jekt tra fił do pie ro do ko mi sji, gdzie po -
sło wie bę dą nad nim pra co wać, co po nie któ rych fakt ten
po bu dził do dzia ła nia. 

Sto wa rzy sze nie „De kre to wiec”, zrze sza ją ce by łych
wła ści cie li nie ru cho mo ści war szaw skich, któ rych grun -
ty zo sta ły prze ję te na mo cy „de kre tu Bie ru ta”, chcia ło by
prze for so wać wła sne po my sły, ale nie bar dzo wie, jak
się za to za brać. Co ja kiś czas wy sy ła więc do po li ty ków
pro po zy cje do usta wy re pry wa ty za cyj nej. 

Tym ra zem przed sta wi ło pro po zy cje, któ re ma ją do -
pro wa dzić do li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych na te re nie War sza wy. Spra wa nie po koi, bo wiem
te mat pod ję ła ko mi sja se nac ka, któ ra pro po zy cje te roz -
pa tru je. 

Wy da je się, że ze bra nie po nad 100 tys. pod pi sów pod
pro jek tem oby wa tel skim to dla nie któ rych zbyt trud ne
za da nie, pró bu ją więc „ugrać” coś in ną dro gą. Trud no
bo wiem za chę cić spo łe czeń stwo, by pod pi sy wa ło pro -
jekt, któ ry ma za za dnie krzyw dzić ty sią ce nie za moż -
nych oby wa te li, by wzbo ga cać kie sze nie nie wie lu. Tak
więc „De kre to wiec”, po zo ru jąc tro skę o bu dżet mia sta
War sza wy, któ re go – jak po wszech nie wia do mo – nie
stać na wy pła tę od szko do wań za rosz cze nia osób, któ -
rym wła dza ode bra ła po nad 69 lat te mu grun ty, po stu lu -
je, by zli kwi do wać ogro dy w mie ście, ewen tu al nie
prze nieść je da le ko od sto li cy, a na stęp nie od dać grun ty
tym, któ rzy się o nie upo mi na ją. 

„De kre to wiec” chce zli kwi do wać w War sza wie 190
ROD, pod czas gdy jest ich 169, więc nie bar dzo wia do -
mo, skąd ma się zna leźć 21 bra ku ją cych ROD. Rów nie
po kręt na lo gi ka skła nia to sto wa rzy sze nie ku my śle niu,



że moż na na pra wić krzyw dy by łym wła ści cie lom 
(w mniej szo ści, bo rosz cze nia sku pu ją oso by nie ma ją ce
nic wspól ne go z by ły mi wła ści cie la mi), two rząc za stę -
py no wych po krzyw dzo nych, któ rzy ma ją stra cić wła -

sność. Na pra wia nie hi sto rycz nych krzywd po przez mno -
że nie na stęp nych po krzyw dzo nych jest cał ko wi cie
wbrew spra wie dli wo ści spo łecz nej, któ rą oby wa te lom
gwa ran tu je Kon sty tu cja RP. 

Ge ne za spo ru 

W wy ni ku II woj ny świa to wej po nad 90 proc. bu dyn -
ków w War sza wie zo sta ło zruj no wa nych, a te ren Sta re -
go Mia sta i get ta sta no wił wręcz pu sty nię. W 1945 roku.
nie ru cho mo ści w sto li cy by ły w więk szo ści nic nie war -
ty mi skła do wi ska mi gru zu. De kret z 26 paź dzier ni ka
1945 r. o wła sno ści i użyt ko wa niu grun tów na ob sza rze
m.st. War sza wy, zwa ny po tocz nie „de kre tem Bie ru ta”
ob jął 14 tys. ha mia sta i 24 tys. ma jąt ków. Część z nich
by ło za dłu żo nych. De kret okre ślił me cha nizm przej mo -
wa nia grun tów w przed wo jen nych gra ni cach mia sta od
ich wła ści cie li. Grun ty te mia ły po słu żyć od bu do wie sto -

li cy. Gmi na, a po tem Skarb Pań stwa, nie czer pa ły ko rzy -
ści ma te rial nych z ode bra nych nie ru cho mo ści, a po nio -
sły ol brzy mie kosz ty w związ ku z od bu do wą budyn ków
i póź niej szym ich utrzy ma niem. 

By li wła ści cie le, tak chęt nie mó wią cy o tym, ja kie bez -
pra wie ich spo tka ło, za po mi na ją do dać, że w chwi li na -
by cia nie ru cho mo ści przez gmi nę War sza wa na pod-
sta wie prze pi sów „de kre tu Bie ru ta” do cho dzi ło tak że do
anu lo wa nia wszel kich ob cią żeń hi po tecz nych da nej nie -
ru cho mo ści. 

„De kre tow cy” nie lu bią dział kow ców 

Rosz cze nia lu dzi, któ rym po woj nie ode bra no nie ru -
cho mo ści, sta no wią po waż ny pro blem. W znacz nej mie -
rze do ty czy to też dział kow ców. 69 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych znaj du ją cych się na te re nie ob ję tym dzia ła -
niem „de kre tu Bie ru ta”, zaj mu je po wierzch nię oko ło 
411 ha i 9 875 dzia łek ro dzin nych. Część z tej po -
wierzch ni ROD po ło żo nej na te re nie ob ję tym dzia ła niem
de kre tem, jest ob ję ta rosz cze nia mi by łych wła ści cie li.
Rosz cze nia nie do ty czą te re nów, któ re by ły wła sno ścią
gmi ny War sza wa przed wy bu chem woj ny. 

Wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia „De kre to wiec”, Ry szard
Grze siu ła wie lo krot nie mó wił o swo jej nie chę ci do ogro -
dów dział ko wych, pod kre śla jąc, że nie sprze ci wia się ge -
ne ral nie dział kow com, za wy jąt kiem tych war szaw skich,
któ rzy we dług nie go użyt ku ją swo je dział ki z na ru sze -
niem pra wa, co jest nie praw dą. Roz wój ogro dów war -
szaw skich, tak jak ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce,
na stą pił na mo cy ustaw o pra cow ni czych ogro dach dział -
ko wych z 1949 i 1981 ro ku. Ro dzi ny war szaw skie za ję -
ły i za go spo da ro wa ły ogro dy, dzia ła jąc w za ufa niu do
władz. 

Chwy tli we ha sła, ja kie sto wa rzy sze nie rzu ca, mó wiąc
o „ko mu ni stycz nym bez pra wiu”, to czę sto zwy kły po -
pu lizm, któ ry ma przy spo rzyć zwo len ni ków. Nikt nie
kwe stio nu je praw wła ści cie li do ich dzie dzic twa, jed nak
brak usta wy re pry wa ty za cyj nej nie mo że ude rzać 
w dział kow ców. Na pod sta wie po na wia nych wciąż pism
i wnio sków wy da je się oczy wi ste, że „De kre to wiec” nie
chce przy jąć do wia do mo ści, że 19 stycz nia 2014 roku
we szła w ży cie usta wa z 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ ra re gu lu je pro ce du ry li kwi -
da cji ogro dów. Wy star czy przy po mnieć, że w przy pad ku
li kwi da cji ROD w związ ku z re ali za cją rosz cze nia oso -
by trze ciej do grun tu ROD, mia sto lub Skarb Pań stwa są
zo bo wią za ni do wy pła ty od szko do wa nia sto wa rzy sze niu
ogro do we mu oraz dział kow com. Kosz ty ta kiej li kwi da -
cji dla m. st. War sza wy bę dą więc ogrom ne. W tym świe -
tle sta je się oczy wi ste, że pro po zy cje „de kre tow ców” nie
są mo ty wo wa ne tro ską o bu dżet czy roz wój War sza wy,
To je dy nie spryt ny spo sób, by kosz tem dział kow ców za -
ła twić so bie za dar mo dro gie nie ru cho mo ści grun to we 
w cen trum mia sta. 
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Dziw ne za cho wa nie władz War sza wy 

Wy pła ta od szko do wań za nie ru cho mo ści prze ję te „de -
kre tem Bie ru ta” to ogrom ny pro blem dla władz War sza -
wy. W bu dże cie mia sta na 2013 r. wska za no, że pro blem
wy pła ty od szko do wań sta no wi nad mier ne ob cią że nie fi -
nan so we dla mia sta. Ra tusz in for mo wał na po cząt ku ro ku,
że w War sza wie to czy się oko ło 8 tys. po stę po wań do ty czą -
cych rosz czeń zwią za nych z de kre tem, z cze go oko ło 
4,5 tys. spraw do ty czy zwro tu nie ru cho mo ści, a oko ło 
3,5 tys. to po stę po wa nia od szko do waw cze, czy li do ty czą -

ce zwro tu pie nię dzy za nie ru cho mo ści ob ję te rosz cze nia mi.
Kil ka dzie siąt tych rosz czeń zwią za nych jest z ROD. 

Po wej ściu w ży cie no wej usta wy dział ko wej wła dze
mia sta na gle za czę ły re gu lo wać kwe stie zwią za ne z wy -
da wa niem de cy zji ad mi ni stra cyj nych z za kre su dzia ła -
nia „de kre tu Bie ru ta” w od nie sie niu do Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych. Pierw sza de cy zja zo sta ła już
wy da na, do ty czy ROD „Bi lo nik” na Mo ko to wie. 

Skąd ta na gła „chęć” zwro tu te re nów ROD by łym wła -



ści cie lom? Mia sto spo rzą dzi ło wła sną in ter pre ta cję no -
wej usta wy dział ko wej, w myśl któ rej nie za mie rza wy -
pła cać od szko do wań na rzecz dział kow ców i PZD, ale
chce sce do wać ten obo wią zek na tzw. by łych wła ści cie -
li. Ta ka in ter pre ta cja prze pi sów usta wy o ROD nie ma
pod staw praw nych, ale sto łecz ni urzęd ni cy moc ną ją lan -
su ją, po nie waż jest ko rzyst na dla bu dże tu mia sta. Przed -
sta wi cie le Pre zy dent War sza wy, na cze le z dy rek to rem
Biu ra Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi, Mar ci nem Baj ko,

za miast współ pra co wać z PZD na rzecz ure gu lo wa nia
sta nu praw ne go grun tów, in for mu ją dział kow ców, że 
z ty tu łu rosz czeń mo że być zli kwi do wa nych aż 80 proc.
wszyst kich ogro dów w mie ście. Co wię cej, obro na ROD
przed kon se kwen cja mi wy ni ka ją cy mi z „de kre tu Bie ru -
ta” nie jest dla urzęd ni ków prio ry te tem. 

W tym miej scu na le ży po sta wić py ta nie: co jest waż -
niej sze - lu dzie, któ rzy od dzie siąt ków lat użyt ku ją dział -
ki w ROD czy par ty ku lar ny in te res mia sta? 

(AH)

Usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych opie ra się na za ło że niu, któ re po le ga
na tym, iż pra wo do dział ki jest nie za leż ne od przy na -
leż no ści or ga ni za cyj nej (art. 2 pkt 1 usta wy o ROD). Bo -
wiem na mo cy tej usta wy człon ko stwo w sto wa rzy sze niu
ogro do wym PZD zo sta ło roz dzie lo ne od pra wa do dział -
ki w ROD. Wy ni ka z te go, że dział ko wiec nie mu si być
już człon kiem sto wa rzy sze nia ogro do we go pro wa dzą ce -
go ROD, że by móc mieć pra wo do dział ki. Jed nak że na -
le ży przy tym pa mię tać, że tyl ko przy na leż ność do
sto wa rzy sze nia ogro do we go po wo du je, iż czło nek mo że
mieć wpływ na de cy zje do ty czą ce za rzą dza nia ogro dem.
W szcze gól no ści ma pra wo brać udział w wal nych ze -
bra niach, gdzie de cy du je się o opła tach i wy bo rze władz,
a tak że mo że kan dy do wać i być wy bie ra nym do or ga -
nów sto wa rzy sze nia, np. do za rzą du ROD.

Pod rzą da mi po przed niej usta wy o ROD, człon ko stwo
w PZD by ło ści śle zwią za ne z pra wem użyt ko wa nia
dział ki. To po wo do wa ło, iż obo wią zy wa ła wy łącz nie
skład ka człon kow ska. W 2014 r., po dob nie jak w 2013 r.,
wy no si ła ona 19 gr od m² po wierzch ni dział ki. Skład ka
człon kow ska pod le ga ła po dzia ło wi:

• 65% skład ki po zo sta wa ło w dys po zy cji za rzą du
ROD,

• 35% skład ki od pro wa dza ne by ło przez za rzą dy
ROD do OZ, gdzie su ma ta pod le ga ła dal sze mu po -
dzia ło wi:
– 2/3 po zo sta wa ło w dys po zy cji OZ,
– 1/3 po zo sta wa ła w dys po zy cji Kra jo wej Ra dy

PZD.
Co waż ne, za rów no OZ, jak i Kra jo wa Ra da PZD, 

z czę ści na leż nej im skład ki do ko ny wa ło 5% od pi su na
Fun dusz Obro ny ROD.

Te 19 gr od m² po wierzch ni dział ki moc no utrwa li ło
się w pa mię ci dział kow ców ja ko wy so kość skład ki
człon kow skiej. Na le ży jed nak stwier dzić, iż skład ka
człon kow ska w tej wy so ko ści oraz na za sa dach po wia za -
nia jej z pra wem użyt ko wa nia dział ki prze sta ła ist nieć.

Zgod nie bo wiem z Uchwa łą Nr 5/XXIII/2014 Kra jo -
wej Ra dy PZD z dnia 11 grud nia 2014 r. w spra wie wy -

so ko ści i po dzia łu skład ki człon kow skiej w PZD w 2015 r.,
skład ka człon kow ska na 2015 r. zo stał usta lo na w wy so -
ko ści 6 zł. Jest to skład ka człon kow ska za ca ły rok, 
a więc nie jest to w żad nym wy pad ku wy so kość skład ki
mie sięcz nie, czy kwar tal nie. 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 2015 r. w wy so ko ści 3 zł, a więc ra zem za pła -
cą 6 zł. Skład ka człon kow ska jest prze zna czo na na re ali -
za cję ce lów sta tu to wych, a jej po dział w 2015 r. zo stał
usta lo ny na stę pu ją co:

• ROD – 100 %,
• jed nost ka te re no wa PZD – 0%,
• jed nost ka kra jo wa PZD – 0 %.
Dru gą opła tą, któ rą war to omó wić jest opła ta na za rza -

dza nie. Wy dat ki zwią za ne z za rzą dza niem ROD są skła -
do wą kosz tów funk cjo no wa nia ROD, a więc są czę ścią
opła ty ogro do wej. Opła tę ogro do wą (w tym opła tę na za -
rzą dza nie ROD) uisz cza każ dy dział ko wiec, nie za leż nie
od te go, czy jest człon kiem PZD, czy nim nie jest. Wy -
so kość opła ty ogro do wej usta la wal ne ze bra nie bio rąc
pod uwa gę po trze by, ja kie ist nie ją w da nym ogro dzie.
Mu si jed nak, zgod nie z § 151 ust. 1 sta tu tu PZD,
uwzględ nić 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. Zgod nie z Uchwa łą Nr 4/XXIII/2014
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 11 grud nia 2014 r. w spra -
wie okre śle nia wy so ko ści i po dzia łu środ ków z par ty cy -
pa cji, par ty cy pa cja zo sta ła okre ślo na w wy so ko ści 7 gr
za m² dział ki. Po dział środ ków z ty tu łu par ty cy pa cji zo -
stał usta lo ny na stę pu ją co:

• jed nost ka te re no wa PZD – 65%,
• jed nost ka kra jo wa PZD – 35%.
Kra jo wa Ra da PZD z czę ści par ty cy pa cji przy na leż nej

jed no st ce kra jo wej PZD prze zna czy 15% na Fun dusz
Obro ny ROD.

Za rząd ROD przy go to wu jąc na wal ne ze bra nie pro jekt
uchwa ły w spra wie wy so ko ści opła ty ogro do wej i ter mi nu
jej wno sze nia, bę dzie brał pod uwa gę to, co zo sta ło już
uchwa lo ne i po zo sta ło w ROD, a więc skład kę człon kow ską.

20. Składka członkowska a opłata na zarzàdzanie 
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W do dat ku, wal ne ze bra nie – zgod nie z § 151 ust. 2
sta tu tu PZD – 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, a więc
mo że ob ni żyć opła tę ogro do wą dla tych dział kow ców,
któ rzy bę dąc człon ka mi PZD, uisz cza ją skład kę człon -
kow ską. W ten spo sób zo sta ną zrów na ni w po no szo nych
opła tach człon ko wie PZD i nie -człon ko wie. 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 fi nan so wym, któ re dział kow cy

po no szą z in ne go ty tu łu. Dla te go też wal ne ze bra nie mo -
że ob ni żyć dla człon ków PZD opła tę ogro do wą o np. 
6 zł z ty tu łu skład ki człon kow skiej.

Z po wyż sze go ja sno wy ni ka, iż opła ty w 2015 r. nie
wzro sną, a je dy nie zmie ni się ich cha rak ter, po dział 
i prze zna cze nie. Dział kow com, któ rzy oba wia li się wzro -
stu opłat, po wyż sze wy ja śnie nia po win ny roz wiać wąt -
pli wo ści i  uzmy sło wić, że opła ty nie wzro sną. 

Ane ta Łu ka sze wicz
Kra jo wa Ra da PZD

21. Ogrody w miastach. Czy sà potrzebne? 

Mi nio ne dwa la ta po ka za ły dział kow com w na szym
kra ju, jak wie le osób pa trzy na ogro dy dział ko we nie -
przy chyl nym okiem i jak wie lu lu dzi wi dzi w nich je dy -
nie oka zję do za ro bie nia du żych pie nię dzy. 

Ogro dy dział ko we są tra dy cyj nym ele men tem kra jo -
bra zu pol skich miast od po nad 100 lat. Naj star szym jest
ROD „Ką pie le sło necz ne” w Gru dzią dzu, za ło żo ny 
w 1897 roku. 

W cza sach kry zy su nad rzęd nym ce lem ist nie nia ogro -

dów by ła pro duk cja żyw no ści. Jesz cze w 1987 r. we dług
da nych GUS na dział kach wy pro du ko wa no łącz nie 
700 tys. ton wa rzyw i owo ców, 3,5 tys. ton mię sa kró li -
cze go i ku rze go oraz kil ka set ton mio du. Dziś nie ho du -
je się w ogro dach kur i kró li ków. Dział ka nie słu ży
jed nak tyl ko ce lom re kre acji i wy po czyn ku, a choć ska -
la pro duk cji wa rzyw i owo ców zmniej szy ła się, to jed nak
na dal jest to nie oce nio na po moc dla mniej za moż nych
ro dzin. 
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Eko -mar chew ka z cen trum mia sta 

Gwał tow ny roz wój urba ni sty ki w cią gu mi nio nych kil -
ku dzie się ciu lat spo wo do wał, że wie le ogro dów, któ re
nie gdyś znaj do wa ły się na obrze żach miast, dziś znaj du -
je się w ich gra ni cach. Ogro dów w mia stach nie jest jed -
nak tak wie le, jak pró bu je się to wmó wić spo łe czeń stwu.
W ska li mia sta ROD nie prze kra cza ją 5 proc. po wierzch -
ni, prak tycz nie znaj du ją się po za ści słym cen trum miast. 

Tym cza sem z me dial nych za fał szo wa nych prze ka zów
wy ła nia się ob raz, ja ko by dział kow cy wal czy li wy łącz -
nie o to, by ho do wać swo je eko lo gicz ne mar chew ki 
w sa mym cen trum pol skich miast. Nie któ rzy twier dzą
wręcz, że utrzy my wa nie ogro dów w śro do wi sku sil nie
ska żo nym spa li na mi jest nie ra cjo nal ne i na le ży je z ta -
kich miejsc usu wać. Tym cza sem jest wręcz od wrot nie 
– sku pi ska zie le ni chro nią mia sta przed ku mu la cją za -
nie czysz czeń, co wciąż udo wad nia ją na ukow cy. Ich zda -
niem, be to no we mia sta po zba wio ne zie lo nych en klaw

ta kich jak ogro dy dział ko we, to eko lo gicz na ka ta stro fa.
Drze wa nie tyl ko oczysz cza ją ska żo ne spa li na mi po wie -
trze, ale tak że po zwa la ją la tem ob ni żyć tem pe ra tu rę ca -
łe go oto cze nia na wet o kil ka stop ni. Za wy so kie tem-
pe ra tu ry oto cze nia zwięk sza ją czę stość ho spi ta li za cji,
po nie waż ta kie wa run ki sprzy ja ją cho ro bom ser ca i ukła -
du krą że nia. 

Pol ska nie ma się też czym szczy cić, je śli weź mie my
pod uwa gę sto pień za nie czysz cze nia 5 po wie trza w mia -
stach. Do naj bar dziej za nie czysz czo nych na le ży Kra ków,
któ ry w ska li rocz nej prze kra cza do pusz czal ne nor my
stę że nia szko dli wych py łów w po wie trzu. Jak by wbrew
wszel kiej lo gi ce, kra kow scy urzęd ni cy chcą wy kre ślić w
pla nach za go spo da ro wa nia mia sta nie licz ne te re ny zie lo -
ne, któ re jesz cze ra tu ją tam po wie trze, wśród nich jest
aż 20 ogro dów dział ko wych o łącz nej po wierzch ni bli -
sko 87 ha. 

Kam pa nia oszczerstw 

Fe sti wal, któ ry ma na ce lu znie chę ce nie miesz kań ców
miast do ogro dów, trwa. Uła twia go też wła dza, któ rej
ne ga tyw ny ob raz ogro dów w mia stach jest na rę kę. Po -
seł Ste fan Nie sio łow ski al ta ny dział kow ców pu blicz nie
na zwał „ob skur ny mi bu da mi” oraz „dom ka mi dla kra -
sno lud ków”. 

Za le d wie dwa la ta te mu son daż CBOS po ka zał, że ogro -
dy dział ko we są w spo łe czeń stwie do brze po strze ga ne 

i do ce nia ne, a 88 proc. Po la ków po pie ra ich dal sze ist nie -
nie. Od te go cza su kre owa nie ne ga tyw ne go ob ra zu pol -
skich ogro dów na bra ło tem pa. Czy ce lem tych dzia łań jest
po pro stu obrzy dze nie miesz kań com ogro dów i udo wad -
nia nie im na si łę, że ogro dy w mia stach nie są po trzeb ne,
a ich użyt kow ni cy to zwy kli pie nia cze i awan tur ni cy? 

Dział kow cy wciąż mu szą udo wad niać, że ogro dy 
w mia stach to nie prze szko da w dro dze do ich roz wo ju,



Nie ure gu lo wa ny stan praw ny grun tów ogro dów to pro -
blem, z któ rym PZD i dział kow cy zma ga ją się od wie lu
lat. Choć ogro dy dział ko we zaj mu ją w Pol sce po nad 
43,5 tys. ha, to aż jed na czwar ta (po nad 11 tys. ha ROD)
nie ma ure gu lo wa ne go sta tu su praw ne go. Nie jest to wi -
ną dział kow ców ani związ ku, bo wiem ogro dy two rzo ne
by ły w do brej wie rze i w peł ni za ufa nia do władz pu -
blicz nych i za kła dów pra cy, od któ rych PZD przy jął
grun ty, nie ma jąc wie dzy o wa dli wej do ku men ta cji for -
mal no -praw nej. 

Ni gdy nie do szło do sy tu acji, w któ rej dział kow cy sa -
mi, bez praw nie wtar gnę li by na ja kiś te ren, wy dzie la jąc i
roz da jąc so bie dział ki i po sta wi li tam al ta ny. Do pie ro po
la tach oka za ło się, że w wy ni ku błę dów urzęd ni czych
grun ty za ję te przez dział kow ców obar czo ne są wa da mi
praw ny mi. 

W przy pad ku wie lu ogro dów PZD otrzy mał je dy nie
szcząt ko we do ku men ty do ty czą ce praw do grun tów. Nie -
ste ty, uchy bie nia te ma ją nie ba ga tel ny wpływ na funk -
cjo no wa nie ogro dów. Le gal ność ist nie nia wie lu ROD
jest wciąż kwe stio no wa na. Na wet, gdy PZD ma moc ny

ty tuł do grun tu, po ja wia ją się pro ble my rosz czeń, a co
do pie ro, gdy ogród nie mo że wy le gi ty mo wać się od po -
wied ni mi do ku men ta mi. 

Ty tuł praw ny do grun tu ROD kwe stio nu ją przede
wszyst kim oso by pry wat ne, któ re po za wy da niem grun tu
do ma ga ją się od PZD i in dy wi du al nych dział kow ców za -
pła ty za bez u mow ne ko rzy sta nie. Rosz cze nia zgła sza ją nie
tyl ko by li wła ści cie le wy własz cze ni z róż nych po wo dów
przez pań stwo i ich spad ko bier cy, któ rzy upa tru ją w ogro -
dach dział ko wych szan sy na szyb kie i ła twe wzbo ga ce nie
się. Co raz czę ściej po ja wia ją się oso by, któ re ce lo wo od -
ku pu ją rosz cze nia, by wzbo ga cić się kosz tem dział kow -
ców. Ich bez względ ne dzia ła nia są skie ro wa ne bez po ś-
red nio w nie za moż nych ren ci stów i eme ry tów, któ rzy od
kil ku dzie się ciu lat użyt ku ją swo je dział ki. 

Ty tu ły praw ne do grun tów ROD pod wa ża ją rów nież
gmi ny i skarb pań stwa, któ re nie gdyś prze ka za ły grunt na
utwo rze nie ogro du, a te raz do ma ga ją się je go zwro tu. Tak
dzie je się m.in. w War sza wie, gdzie mia sto żą da wy da nia
te re nu wszę dzie tam, gdzie PZD nie ma ak tu praw ne go na
po twier dze nie ty tu łu praw ne go do grun tu ogro du. 

22. PZD chroni ogrody przed likwidacjà 

Ra tun kiem dla dział kow ców by ła usta wa o ROD 
z 13 grud nia 2013 r. Dzię ki niej sta ło się re al ne uzy ska -
nie przez PZD de cy zji, któ ra raz na za wsze za koń czy ła -

by spo ry i osta tecz nie po twier dzi ła pra wo użyt ko wa nia
PZD do grun tu ROD. W tym wzglę dzie szcze gól ną ro lę
peł ni art. 76, któ ry stwo rzył re al ną moż li wość ure gu lo -

Świa teł ko w tu ne lu 

ale miej sce przy ja zne miesz kań com, któ re jest ży cio daj -
ną oa zą na be to no wej pu sty ni. - Ogro dy dział ko we są
nie ro ze rwal ną czę ścią na szych miast. Dla te go trze ba
przede wszyst kim za sta na wiać się nad tym, jak je roz wi -
jać, a nie li kwi do wać – mó wił pre zes PZD, Eu ge niusz
Kon drac ki pod czas wio sen ne go se mi na rium na uko we go
na SGGW, któ re by ło po świę co ne przy szło ści ogro dów
dział ko wych w mia stach. 

Co wię cej, li kwi da cja nie ozna cza, że w ich miej sce
po wsta ną ja kie kol wiek in we sty cje po pra wia ją ce ja kość

ży cia miesz kań ców miast. Naj lep szym te go przy kła dem
jest War sza wa, w któ rej ogro dy zaj mu ją w 1,2 tys. ha po -
wierzch ni. Nie ste ty, ich dal sze ist nie nie stoi pod du żym
zna kiem za py ta nia. War sza wa ma już bo wiem spre cy zo -
wa ne pla ny w za go spo da ro wa niu prze strzen nym, któ re
za kła da ją, że w miej scach ogro dów po wstać ma „bu dow -
nic two miesz ka nio we” lub „stre fa prze my sło wa”, a nie
„zie leń dział ko wa” czy par ki, jak to się ma rzy urba ni -
stom i in nym eks per tom wy po wia da ją cym się na ła mach
me diów. 

Ogro dy to nie „prze ży tek” 

Nie łudź my się za tem - li kwi da cja ogro dów na rzecz
roz wo ju mia sta to zwy kłe po pu li stycz ne ha sła. Cho dzi
wy łącz nie o to, by „ktoś” mógł na tym zro bić nie zły in -
te res. Dzi ka i nie okieł zna na pa zer ność, ja ką wy ka zu ją
de we lo pe rzy i nie któ re wła dze miast wzglę dem te re nów
ogro dów dział ko wych, na pew no nie słu ży miesz kań com
tych miast. War to jed nak zwró cić uwa gę na nie za prze -
czal ny fakt - dział kow cy ni gdy nie by li prze ciw ni roz -
wo jo wi miast, bo prze cież sa mi są ich miesz kań ca mi.
Po mi mo licz nych prób li kwi da cji, w Pol sce na dal ist nie -

je bli sko 5 tys. ROD, na któ rych jest pra wie mi lion dzia -
łek. Sza cu je się, że z człon ka mi naj bliż szej ro dzi ny dział -
kow ców, z dzia łek ko rzy sta pra wie 4 mln osób, w tym
tak że in sty tu cje oświa to we, so cjal ne i spo łecz ne. 

Ogro dy to nie „prze ży tek”. W za chod nich pań stwach
Eu ro py dział ki uzna wa ne są za szczyt roz wo ju i przy ja -
zne go trak to wa nia swo ich miesz kań ców. Czy i w Pol sce
uzna my kie dyś ogro dy za spo łecz ne do bro? Oby sta ło
się to za nim mia sta wy rzu cą je ze swo ich map i gra nic. 

(AH)
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wa nia sta nu praw ne go znacz nej czę ści ogro dów dział ko -
wych oraz de fi ni tyw ne go po twier dze nia le gal no ści ich
funk cjo no wa nia. PZD zy ska ło wiec moż li wość uzy ska -
nia ty tu łu praw ne go do grun tu w po sta ci użyt ko wa nia na
za sa dzie swo iste go „za sie dze nia”. Ar ty kuł do ty czy jed -
nak tyl ko tych ogro dów, któ re speł nia ją okre ślo ne usta -
wą wa run ki. Naj waż niej szym jest, by da ny grunt był
wła sno ścią jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go bądź
skar bu pań stwa, a dział kow cy zaj mo wa li go przy naj -
mniej przez 30 lat. 

In nym wa run kiem jest to, by w dniu wej ścia w ży cie
usta wy ogród znaj do wał się w miej sco wym pla nie za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go lub po sia dał lo ka li za cję
sta łą al bo stał się ogro dem sta łym na mo cy usta wy o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych z 1981 r. Po zy tyw -
nym aspek tem jest to, że ROD mu si speł niać jed ną z tych
prze sła nek, a nie wszyst kie rów no cze śnie. 

PZD, wy prze dza jąc dzia ła nia gmin i sa mo rzą dów, któ -
re mo gły by sko rzy stać z szan sy na li kwi da cję ogro dów,

sta ra się chro nić i za bez pie czać ogro dy. Dla te go od po -
nad 10 mie się cy trwa ją in ten syw ne dzia ła nia, któ rych ce -
lem jest po twier dza nie praw do grun tów za ję tych przez
ROD. W dzia ła nia te włą czy ły się wszyst kie jed nost ki
or ga ni za cyj ne PZD, czy li za rzą dy ROD, okrę go we za -
rzą dy oraz Kra jo wa Ra da PZD. Zwią zek zło żył kil ka set
wnio sków o re gu la cje sta nu praw ne go do 612 ROD 
o łącz nej po wierzch ni po nad 4 144 ha, co sta no wi bli sko
40 proc. po wierzch ni ROD pod le ga ją cej re gu la cji. Ko lej -
ne wnio ski są w przy go to wa niu. 

Gmi ny i skarb pań stwa wy da ły de cy zje po twier dza ją ce
pra wo użyt ko wa nia PZD w sto sun ku do 34 ROD o po -
wierzch ni 160 ha. Ko lej ne de cy zje są w trak cie re ali za cji.
Przy go to wa nie do ku men ta cji każ de go ogro du jest bar dzo
trud ne i cza so chłon ne, czę sto wią że się z ko niecz no ścią
po zy ska nia wie lu in for ma cji i do ku men tów oraz spo rzą -
dze niem skom pli ko wa ne go uza sad nie nia. Z ko lei gmi ny
mu szą sy tu ację zba dać we wła snym za kre sie, by po twier -
dzić za sad ność wnio sków i przy znać pra wo do grun tu. 

War to ko rzy stać z szan sy 

Nie któ re or ga ny sa mo rzą do we bły ska wicz nie po twier -
dzi ły de cy zja mi ty tuł praw ny PZD do grun tu ROD, po -
wo łu jąc się na ja sny stan praw ny grun tu i kla row ne za pi sy
z usta wy o ROD. Nie bez zna cze nia po zo sta wał fakt, że na
tym te re nie ogród funk cjo no wał od dzie sią tek lat oraz zo -
stał prze ję ty i za go spo da ro wa ny przez zwią zek i dział kow -
ców w do brej wie rze. Do ty czy to nie tyl ko ma łych
miej sco wo ści, ale tak że miast. Po zy tyw ne de cy zje re gu lu -
ją ce sta tus praw ny ROD wy da ły rów nież więk sze gmi ny,
ta kie jak Lu blin, Ko sza lin, Bia ły stok czy Ko ło brzeg. 

Nie wia do mo jesz cze, jak za koń czą się spra wy o re gu -
la cje sta nu praw ne go ROD na pod sta wie art. 76 w naj -
więk szych me tro po liach, w War sza wie, Wro cła wiu,
Po zna niu, Szcze ci nie czy Byd gosz czy. W mia stach tych
wpły nę ło du żo wnio sków, ale wciąż cze ka ją one na wy -

da nie de cy zji. Szcze gól nie trud na jest sy tu acja w War -
sza wie, gdzie na ure gu lo wa nie cze ka 99 ROD o po -
wierzch ni 678 ha. 

Ogro dy, któ re bo ry ka ją się z tym pro ble mem i są za in -
te re so wa ne ure gu lo wa niem sta nu praw ne go swo je go
ogro du oraz de fi ni tyw nym po twier dze niem le gal no ści
je go funk cjo no wa nia, mo gą zgło sić się do okrę go wych
za rzą dów PZD. Czę sto bo wiem to sa mi dział kow cy naj -
le piej zna ją prze szłość swo ich ogro dów i są w sta nie po -
móc w po twier dze niu le gal no ści ich ist nie nia. War to
ko rzy stać z szan sy, któ rą stwo rzy ła dział kow com i ogro -
dom usta wa o ROD. Zwią zek ma na dzie ję, że dzię ki do -
brej współ pra cy z gmi na mi i ze skar bem pań stwa uda mu
się sku tecz nie po twier dzić le gal ność po zo sta łych te re -
nów ogro dów dział ko wych. 

(AH)

23. Informacja o zmianie wysokoÊci odsetek ustawowych

Ra da Mi ni strów roz po rzą dze niem z dnia 16 grud nia
2014 r. w spra wie wy so ko ści od se tek usta wo wych (Dz.
U. z dnia 2014 r. poz. Nr 1858) ob ni ży ła wy so kość od -
se tek usta wo wych do 8% w sto sun ku rocz nym. No wa

staw ka  obo wią zu je od 23 grud nia 2014 r. i od te go dnia
na le ży ją sto so wać. 

Wcze śniej  – od 15 grud nia 2008 r. do 22 grud nia 2014 r.
– obo wią zy wa ły od set ki usta wo we w wy so ko ści 13%.

(ZRS)

24. Kolejny sukces działkowców. Sejm uchwalił ustaw´ w sprawie altan

Te go w hi sto rii pro jek tów oby wa tel skich nie do ko nał
do tąd nikt in ny. Pol ski Zwią zek Dział kow ców ko lej ny
raz nie tyl ko bar dzo sta ran nie przy go to wał ini cja ty wę
oby wa tel ską, ale rów nież wspól nie z dział kow ca mi ze -

brał pod nią kil ka set ty się cy gło sów i po raz dru gi zjed -
no czył wo kół dział ko wej spra wy po słów wszyst kich
ugru po wań. 6 lu te go br. Sejm nie mal że jed no gło śnie
uchwa lił usta wę, któ ra za bez pie cza al ta ny dział ko we



przed roz biór ką. Pro jekt oby wa tel ski dział kow ców po -
par ło w su mie 436 po słów. Nikt nie był prze ciw ny, 
a 3 po słów wstrzy ma ło się od gło su. Par la men ta rzy ści
wsłu cha li się w głos oby wa te li i speł ni li ocze ki wa nia
spo łecz ne. Te raz usta wa tra fi pod ob ra dy Se na tu, któ ry
ma 30 dni na je go roz pa trze nie. Choć to jesz cze nie ko -
niec ścież ki le gi sla cyj nej tej usta wy, to już te raz ty sią ce
dział kow ców w ca łej Pol sce z na dzie ją ocze ku je na po -

zy tyw ną de cy zję se na to rów, a po tem pod pis pre zy den ta
pod usta wą. Je śli bo wiem usta wę za twier dzi Se nat, to
ostat nim eta pem jej uchwa le nia bę dzie pod pis Pre zy den -
ta. Bro ni sław Ko mo row ski bę dzie miał na to aż 21 dni.
To ozna cza, że te go rocz na wio sna przy nie sie dział kow -
com spo kój i wy tchnie nie po wie lu mie sią cach nie pew -
no ści, co do lo sów dział ko wych al tan.

Al ta ny za gro żo ne przez wy rok NSA

Po dob nie jak po przed ni pro jekt oby wa tel ski dział kow -
ców, tak że i ten jest wy ni kiem in ten syw nych prac, dłu -
gich dys ku sji, jak i ana liz sej mo wych. Je go naj waż-
niej szym ce lem by ło do sto so wa nie słow ni ko wej de fi ni -
cji al ta ny, ja ką po słu żył się NSA, do obo wią zu ją cej od
dzie sią tek lat rze czy wi sto ści. Usta wo daw ca zmie nia jąc
ko lej ne ak ty praw ne, w tym i pra wo bu dow la ne, mo dy -
fi ko wał do pusz czal ną po wierzch nię al ta nek i ich wy so -
kość. Ni gdy jed nak nie okre ślał ich kon struk cji i ma -
te ria łów, z ja kich mia ły by być wy ko na ne. Jak się oka za -
ło, wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z po cząt -
ku ubie głe go ro ku, sku tecz nie za chwiał sta bil no ścią al tan
dział ko wych. Wy da ne orze cze nie spro wa dzi ło nie mal
każ dy z „dział ko wych dom ków” do po zio mu sa mo wo li
bu dow la nej z uwa gi na je go kon struk cję. NSA w swo im
orze cze niu po dał de fi ni cję al ta ny po słu gu jąc się słow ni -
kiem ję zy ka pol skie go. W ska li ca łe go kra ju pro blem ten
do tknął ok. 900 tys. dział kow ców, któ rzy po sia da ją na
swo ich dział kach bu dyn ki zwa ne al ta na mi. I choć bar -
dzo trud no by ło do szu kać się w tym orze cze niu pier -
wiast ka zdro we go roz sąd ku, to za rzut do pusz cze nia się
sa mo wo li bu dow la nej mógł do ty czyć każ dej z tych osób.
Co wię cej Nad zór Bu dow la ny po słu gu jąc się tą sa mą de -
fi ni cją, co NSA, za czął wy da wać na ka zy roz bió rek nie -
któ rych al tan. Tym sa mym po czy nio na przez NSA
wy kład nia prze pi sów, wpi sa ła się w ka ta log tych wszyst -
kich wy stą pień, ja kie od no si ły się i na dal od no szą w stro -
nę dział kow ców, ogro dów i PZD. Trud no więc nie
oprzeć się wra że niu, że ten atak na dział ko we al ta ny jest
ko lej ną pró bą na sta wio ną na per spek ty wicz ną li kwi da -
cję ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Wy star czy tyl ko
wspo mnieć, jak sto so wa nie tej sa mej, co NSA de fi ni cji
al ta ny, wpły nę ło by na przy pad ki li kwi da cji ogro dów
dział ko wych. Uzna nie al ta ny za sa mo wo lę bu dow la ną
za ni ży ło by war tość wy pła ca ne go od szko do wa nia, któ re
w ta kim wy pad ku sta ło by się je dy nie sym bo licz ne, gdyż
z kwo ty tej wy łą czo no by za dość uczy nie nie za kosz ty
po nie sio ne na wy bu do wa nie al ta ny. Nie trud no so bie wy -
obra zić ma so we li kwi da cje ogro dów z uwa gi na zni ko -
me kosz ta ta kiej ope ra cji. Co wię cej, jak in formo wa -

li śmy kil ka ty go dni te mu na ła mach ty go dni ka, orze cze -
nie NSA uru cho mi ło sze reg in nych dzia łań skie ro wa -
nych prze ciw ko dział kow com. Wła dze miast uzna jąc, że
bu dyn ki w ROD nie speł nia ją kry te riów al ta ny zgod nej
z wy kład nią NSA, ka za ły od pro wa dzać po dat ki od tych
nie ru cho mo ści. W ogro dach jak grzy by po desz czu za -
czę li po ja wiać się urzęd ni cy po dat ko wi, któ rzy za ję li się
kon tro lo wa niem al tan ce lem stwier dze nia ich nie zgod -
no ści z pra wem, a co za tym idzie – wy rwa nia z dział ko -
wej kie sze ni pie nię dzy. 

Przez okres 10 mie się cy od da ty wy da nia przez NSA
wy ro ku, ża den upraw nio ny or gan wła dzy pu blicz nej nie
pod jął ini cja ty wy usta wo daw czej w spra wie no we li za cji
pra wa bu dow la ne go. Dla te go za ini cjo wa ny przez PZD,
a opra co wa ny i zgło szo ny przez Ko mi tet Ini cja ty wy
Usta wo daw czej „Stop Roz biór kom Al tan” pro jekt usta -
wy o zmia nie usta wy Pra wo bu dow la ne i in nych ustaw
stał się je dy ną na dzie ją na oca le nie dział ko wych dom -
ków, któ re słu żą dział kow com przede wszyst kim do wy -
po czyn ku, ochro ny przed słoń cem i desz czem oraz
za bez pie cze nia na rzę dzi ogrod ni czych przed kra dzie żą.
Pro jekt po par ła ogrom na rze sza pol skich dział kow ców,
któ ra po raz dru gi po ka za ła swo ją jed ność i nie zwy kłą
mo bi li za cję zbie ra jąc po nad 700 tys. pod pi sów pod pro -
jek tem tej usta wy. Na biur ka Pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
Mar szał ka Sej mu, a tak że po słów i se na to rów tra fi ło kil -
ka ty się cy zbio ro wych li stów, w któ rych dział kow cy
pod kre śla li, jak waż na jest zmia na pra wa i ochro na dział -
ko wych al tan. W od po wie dzi na ma so we li sty od dział -
kow ców, jak rów nież in ten syw ne za bie gi PZD pro jekt
ten po par ła Pre mier Ewa Ko pacz, któ ra spo tka ła się w
tej spra wie z Pre ze sem Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Eu ge niu szem Kon drac kim i z peł no moc ni ka mi Ko mi te -
tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej „Stop Roz biór kom Al tan”
mec. Bar tło mie jem Pie chem i mec. To ma szem Ter lec -
kim. Dzię ki po par ciu Pre mier Ko pacz pro jekt uda ło się
skie ro wać do pierw sze go czy ta nia już pod ko niec ro ku,
a dal sze pra ce le gi sla cyj ne uda ło się za koń czyć w prze -
cią gu nie speł na dwóch mie się cy. 
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Nie bę dzie le ga li za cji dział ko wych re zy den cji

Pod czas dru gie go czy ta nia usta wy w Sej mie po ja wi ła
się dość nie ocze ki wa na i ku rio zal na pro po zy cja. Po seł
Zby szek Za bo row ski z SLD za pro po no wał, by do usta -
wy do dać ar ty kuł, któ ry po zwo lił by za le ga li zo wać każ -
dy bu dy nek wznie sio ny na te re nie ROD - nie za leż nie od
wy mia rów, pa ra me trów czy ich cha rak te ru. Jak pod kre -
śla mec. Bar tło miej Piech z Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej „Stop roz biór kom al tan!”: de cy zja o wy klu-
cze niu le ga li za cji tzw. al tan po nadnor ma tyw nych by ła
świa do mą de cy zją pro jek to daw ców i nie wąt pli wie umoż -
li wi ła uzy ska nie sze ro kie go po par cia spo łecz ne go dział -
kow ców, któ rych przy tła cza ją ca więk szość dzia ła
zgod nie z pra wem i po tę pia przy pad ki je go ła ma nia.
Usank cjo no wa nie przy pad ków ła ma nia pra wa w ogro -
dach dział ko wych to te mat, któ ry nie ustan nie po wra ca
za spra wą nie któ rych śro do wisk dą żą cych do le ga li za cji

bez pra wia. Dą że nia te by ły dość moc no wi docz ne pod -
czas prac nad obec nie obo wią zu ją cą usta wą o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w 2013 ro ku. Wów czas
spra wie dli wość spo łecz na i po sza no wa nie pra wa wy gra -
ły, ale nie za do wo le ni z usta wy wciąż nie usta ją w swo -
ich dą że niach i pró bu ją prze ko nać do słusz no ści swo jej
idei po słów sta no wią cych pra wo. Wy da je się jed nak, że
pro pa go wa nie idei bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go
na dział kach jest dość nie bez piecz nym pre ce den sem,
gdyż wów czas je dy nie nie wiel ki krok bę dzie dzie lił
ogro dy dział ko we od prze kształ ce nia je w osie dla miesz -
ka nio we. Jak wów czas mia ły by się do te go za pi sy o za -
ka zie za miesz ki wa nia w ROD czy pro wa dze nia tam
dzia łal no ści go spo dar czej? Osta tecz nie pod czas gło so -
wa nia 13 po słów z Ko mi sji In fra struk tu ry opo wie dzia ło
się prze ciw ko tej po praw ce.

Al ta na to nie ażu ro wa wia ta

Wszyst ko wska zu je na to, że naj póź niej za nie wie le po -
nad dwa mie sią ce dział kow cy bę dą mo gli ode tchnąć 
z ulgą. Bo wiem ich al ta ny nie bę dą mu sia ły mieć ażu ro -
wych ścian, jak su ge ro wał NSA, a za al ta nę uzna ny bę -
dzie każ dy wol no sto ją cy bu dy nek re kre acyj no -wy -
po czyn ko wy lub in ny obiekt  bu dow la ny speł nia ją cy ta ką
funk cję, po ło żo ny na te re nie dział ki w ro dzin nym ogro -
dzie dział ko wym, o po wierzch ni za bu do wy do 35 m oraz
o wy so ko ści do 5 m przy da chach stro mych i 4 m przy da -
chach  pła skich, przy czym do po wierzch ni za bu do wy nie
wli cza się ta ra su, we ran dy lub gan ku, o ile ich łącz na po -
wierzch nia nie prze kra cza 12 m. 

Wpro wa dza jąc ocze ki wa ne przez śro do wi sko dział ko -
we zmia ny w usta wie Pra wo bu dow la ne, a tak że w usta -
wach po krew nych, po sło wie przy wró cą za chwia ne przez
wy rok NSA po czu cie bez pie czeń stwa ty siąc om pol skich
dział kow ców, któ rzy do tej po ry bu do wa li na swo ich
dział kach al ta ny w opar ciu o ist nie ją ce Pra wo bu dow la -

ne, a któ re oka za ło się nie wy star cza ją ce. Suk ces dru gie -
go pro jek tu oby wa tel skie go dział kow ców po ka zu je, że
zrze sze ni w PZD użyt kow ni cy dzia łek są sil ną gru pą
spo łecz ną, z któ rą wła dza usta wo daw cza mo że kon struk -
tyw nie współ dzia łać i li czyć na ich wspar cie. Dział kow -
cy są wzo ro wym przy kła dem ist nie nia spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. 

Od 1999 r., czy li od usta no wie nia usta wy o ini cja ty -
wie oby wa tel skiej, do dnia dzi siej sze go za ini cjo wa no
nie wie le po nad 100 oby wa tel skich ini cja tyw usta wo daw -
czych. Tyl ko nie speł na po ło wie przy pad ków uda ło się
speł nić wszyst kie wy mo gi for mal ne i pro jek ty tych
ustaw zo sta ły skie ro wa ne do pierw sze go czy ta nia. Za le -
d wie kil ka na ście z nich sta ło się obo wią zu ją cym pra -
wem. Na tle tych da nych dwa pro jek ty oby wa tel skie
dział kow ców po ka zu ją, że chcieć to móc, a si ła tkwi w
jed no ści śro do wi ska pol skich dział kow ców zrze szo nych
pod egi dą PZD.

(AH)

W 2015 r. koń czy się ka den cja wszyst kich or ga nów
PZD od ogro dów, po przez okrę gi na or ga nach kra jo wych
koń cząc. W nor mal nym ukła dzie zjazd kra jo wy od by -
wał by się za pew ne w koń cu li sto pa da lub na po cząt ku
grud nia. Jed nak jak to już jest w na szym Związ ku, sy tu -
acja nad zwy czaj na zmu sza nas do prze pro wa dze nia tej
kam pa nii w ca łym Związ ku w cią gu oko ło 5 mie się cy.
Pierw szy etap to wal ne ze bra nia spra woz daw czo-wy bor -
cze, wy bo ry or ga nów ogro do wych i de le ga tów na okrę -
go wy zjazd. 

Że by roz po cząć ten pierw szy etap naj pierw OZ mu szą
pod jąć uchwa ły okre śla ją ce klucz wy bor czy na swo im
te re nie. Obo wiąz ki okrę gów są wy szcze gól nio ne w wy -
tycz nych. Zwra cam jed nak uwa gę na sa mo przy go to wa -
nie wal nych ze brań ze stro ny okrę gów, a więc usta le nie
ze spo łu do ob słu gi, prze szko le nie te go ze spo łu, od by cie
na rad z pre ze sa mi za rzą dów ROD i wresz cie usta le nie
ka len da rza wal nych ze brań i przy pi sa nie każ de go ze bra -
nia kon kret ne mu ob słu gu ją ce mu. 

Zgod nie z uchwa łą Kra jo wej Ra dy waż na jest dys cy -

25. Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PZD
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pli na ter mi no wa, a więc wal ne do koń ca kwiet nia br. 
Już te raz trze ba za cząć przy go to wa nia do okrę go wych

zjaz dów. Nie trze ba cze kać na za koń cze nie wal nych ze -
brań tyl ko już moż na przy go to wy wać spra woz da nie za
ka den cję, pro po zy cje do pro gra mu. Zna jąc licz bę de le ga -
tów moż na rów nież roz po cząć przy go to wa nia lo gi stycz ne.

Okrę go we zjaz dy bę dą mu siał się od być do 15 czerw -
ca. Za wia do mie nia mu szą być wy sła ne do de le ga tów na
14 dni wcze śniej. Wy ni ka z te go, że od za koń cze nia wal -
nych ze brań do od by cia okrę go we go zjaz du bę dzie bar -
dzo ma ło cza su. Po trzeb na jest ogrom na dys cy pli na np.
w prze ka zy wa niu ma te ria łów po wal nym ze bra niu. Je śli
bę dzie się to od by wa ło na za sa dach sta tu to wych, za rząd
ma 14 dni po wal nym, że by przy słać an kie ty de le ga tów.
W przy pad ku ze brań od by wa nych w koń cu kwiet nia jest
to zbyt dłu gi ter min. W za sa dzie an kie ty de le ga tów na
okrę go wy zjazd po win na za bie rać oso ba ob słu gu ją ca
wal ne ze bra nie z ra mie nia okrę gu.

Po dob nie rzecz się ma z okrę go wy mi zjaz da mi. 
W krót kim cza sie mu si się od być 26 zjaz dów okrę go -
wych i na tych miast an kie ty mu szą tra fić do Kra jo wej Ra -
dy. Kra jo wa Ra da też ma 14 dni na wy sła nie za pro szeń
do wszyst kich de le ga tów, a przyj mu jąc ter min zjaz du na
ko niec pierw szej de ka dy lip ca, mu szą one wyjść z KR
w oko li cach 20 czerw ca. Kto bę dzie ro bił zjazd okrę go -
wy w ostat nim moż li wym ter mi nie, czy li 15 czerw ca
mu si na tych miast, naj le piej ku rie rem do star czyć an kie ty
de le ga tów do KR PZD.

Pro szę mieć tak że na uwa dze wy mo gi for mal ne, do
któ rych mo że mieć za strze że nia or gan nad zo ru, czy
KRS, a więc wy bo ry i od by wa ne zjaz dy mu szą być bar -
dzo do brze udo ku men to wa ne, tak że wy sy ła nie za pro -
szeń, wy bo ry i wresz cie sa me an kie ty de le ga tów na
wszyst kich szcze blach. Je śli ktoś ma dwa imio na, to
wszę dzie ma ją być dwa imio na, je śli ma być PESEL, to
ma być PESEL, a nie nu mer do wo du oso bi ste go.

II Wal ne ze bra nia spra woz daw czo-wy bor cze

Zwra cam na to uwa gę już dzi siaj, bo za sa da szcze gól -
nej ostroż no ści i pil no wa nia szcze gó łów mu si obo wią -
zy wać przez ca łą kam pa nię spra woz daw czo-wy bor czą.

Na po czą tek uwa ga ge ne ral na – wal ne ze bra nie jest or -
ga nem PZD, a więc sto wa rzy sze nia ogro do we go za rzą -
dza ją ce go ogro dem. Z te go ty tu łu pra wo udzia łu 
w wal nym ma ją wy łącz nie człon ko wie PZD. Nie moż na
za stę po wać człon ka PZD po przez peł no moc ni ka, ani 
w żad nej in nej for mie. Do pusz cze nie do udzia łu i gło so -
wa nia nie człon ków Związ ku (na wet współ mał żon ka lub
człon ków naj bli żej ro dzi ny) mo że być wy ko rzy sty wa ne
przy kwe stio no wa niu uchwa lo nych opłat.

Za pro szo ny wi nien być każ dy czło nek PZD w ROD.
Po wi nien otrzy mać osob ne imien ne za pro sze nie, na wet
wów czas, gdy są to współ mał żon ko wie. Za pro sze nie
mo że słu żyć pod czas wal ne go gło so wa nia.

Pod czas te go rocz nych wal nych ze brań spra woz daw -
czo-wy bor czych za cznie się prak tycz ne wdra ża nie w ży -
cie wie lu po sta no wień usta wy o ROD, a szcze gól nie
wi docz ne bę dzie to w przy pad ku opłat, ja kie wal ne bę -
dzie uchwa la ło. 

W sto sun ku do do tych cza so wej prak ty ki utrwa lo nej
przez po nad 30 lat – gdzie mie li śmy skład kę człon kow -
ską, ja ko pod sta wa fi nan so wa nia wszyst kich struk tur 
i usta la ną przez KR dla wszyst kich człon ków i opła tę na
rzecz ROD uchwa la ną przez wal ne na po trze by ROD.

Te raz wszyst ko się zmie ni ło. Pod sta wą utrzy ma nia
wszyst kich struk tur Związ ku jest opła ta ogro do wa w czę -
ści prze zna czo nej na za rzą dza nie. Kra jo wa Ra da usta li -
ła tyl ko wy so kość par ty cy pa cji każ de go dział kow ca w
kosz tach funk cjo no wa nia OZ i KR i jest to 7 gr od m2

dział ki. Każ dy za rząd bę dzie sam kal ku lo wał kosz ty
ogro do we i przed sta wiał pro po zy cje na wal nym ze bra -

niu. Wal ne uchwa la jąc część opła ty prze zna czo ną na za -
rzą dza nie ROD do li cza do te go 7 gr, któ re po tem za rząd
od pro wa dza do OZ.

Usta wa, a w ślad za nią sta tut okre śli ła wszyst kie opła -
ty, ja kie wno si dział ko wiec, ja ko opła ty ogro do we.
Zgod nie z usta wą, każ dy dział ko wiec ma obo wią zek
uczest ni cze nia w po kry wa niu kosz tów funk cjo no wa nia
ROD. W art. 33 ust. 2 usta wy wy mie nio ne są przy kła -
do we ro dza je kosz tów. Przy kła do we, bo uży to zwro tu
„w szcze gól no ści”, a więc ka ta log tych kosz tów nie jest
za mknię ty, ale też nie wszyst kie wy mie nio ne mu szą wy -
stę po wać w każ dym ogro dzie. Przy kła dem mo że być in -
we sty cja. Je śli w ogro dzie nie jest pro wa dzo na in we-
sty cja, ani za pla no wa na, dział ko wiec nie po no si z te go
ty tu łu kosz tów.

Usta wa uży wa też zwro tu „opła ty ogro do we”, a więc
wal ne nie mu si uchwa lić jed nej opła ty ogro do wej za wie -
ra ją cej wszyst kie skład ni ki – mo że, ale nie mu si. Na
przy kład, gdy w ROD nie wszy scy ma ją pod łą czo ny do
dział ki prąd, to moż na uchwa lić od dziel ną opła tę ogro -
do wą – opła tę ener ge tycz ną, bo bę dą nią ob cią że ni tyl ko
ci, któ rzy po sia da ją przy łą cze ener gii elek trycz nej. Po -
dob nie z wo dą, gdy jest od do staw cy ze wnętrz ne go.

Sa mo kon stru owa nie opła ty ogro do wej win no od by -
wać się we dług po dzia łu na ty tu ły wy mie nio ne w usta -
wie, bo ta kie też ma być roz li cze nie wy dat ków, ja kie
za rząd jest obo wią za ny udo stęp nić dział kow com nie
póź niej niż do 15 lip ca.

Oczy wi ście roz wią za nia wy ma ga spra wa świad czeń 
i na gród w ROD. Do tych czas skład kę, któ ra by ła pod -
sta wą fi nan so wa nia wszyst kich struk tur PZD, uchwa la -
ła Kraj ko wa Ra da i w związ ku z tym mia ła pra wo
uchwa lać, ile i na co moż na tę skład kę prze zna czać. 
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W obec nej sy tu acji te prze pi sy stra ci ły sens i pra wo by -
tu. Skład ka człon kow ska jest sym bo licz na 6 zł rocz nie
od człon ka i na wet w du żych ogro dach bę dzie to nie wiel -
ka su ma. 

Po nie waż są to wal ne ze bra nia koń czą ce ka den cję trze -
ba pa mię tać o sta łych obo wiąz kach, a więc o spra woz da -
niu me ry to rycz nym za rzą du z dzia łal no ści za okres
ka den cji, w tym z wy ko na nia pro gra mu przy ję te go 5 lat
te mu. Za rząd skła da spra woz da nie za ca łą ka den cję na -
wet wów czas, gdy do ko na no zmia ny za rzą du w trak cie
trwa nia ka den cji. Na le ży tak że uchwa lić pro gram dzia -
ła nia na ko lej ną ka den cję.

Ko lej na spra wa to ab so lu to rium dla za rzą du. Wnio sek
o udzie le nie ab so lu to rium win na zło żyć ko mi sja re wi -
zyj na ROD. Mo że też zło żyć wnio sek o nie udzie le nie
ab so lu to rium. De cy zja na le ży do dział kow ców. Sta tut nie
prze wi du je kon se kwen cji za nie udzie le nie ab so lu to rium,
a więc człon ko wie ustę pu ją ce go za rzą du mo gą kan dy -

do wać do or ga nów, a na wet na de le ga tów na okrę go wy
zjazd. Ale by ła by to już za trwa ża ją ca nie kon se kwen cja 
– ne ga tyw na oce na dzia łal no ści i po now ne wy bra nie.

Wy bo ry pod czas wal nych od by wa ją się jaw nie, chy ba
że więk szość prze gło su je taj ne wy bo ry. Przy jaw nych
wy bo rach człon ko wie ko mi sji wy bor czej mo gą brać
udział w wy bo rach, bo nie ma ją moż li wo ści wpły wa nia
na wy nik wy bo rów. Przy taj nych wy bo rach na le ży wy -
brać ko mi sje skru ta cyj ną i człon ko wie tej ko mi sji nie
mo gą brać udzia łu w wy bo rach.

No wym ele men tem jest ko niecz ność pro to ko lar ne go
prze ka za nia agend ogro du no wo wy bra ne mu za rzą do wi
ROD. Tak że ko mi sja re wi zyj na do ko nu je pro to ko lar ne go
prze ka za nia swo jej do ku men ta cji no wo wy bra nej ko mi -
sji. Te czyn no ści są nie za leż ne od skła du oso bo we go or -
ga nu. Na wet je śli po zo stał ten sam pre zes i więk szość
człon ków, to tak że trze ba spo rzą dzić pro to kół prze ka za nia.

(MP)
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9 lu te go Ga ze ta Wy bor cza na swo ich ła mach roz po -
czę ła cykl ar ty ku łów „Re pry wa ty za cja: kto ko rzy sta, a
kto pła ci” do ty czą cy rosz czeń do grun tów i nie ru cho mo -
ści. PZD szcze gól nie za in te re so wa ły te pu bli ka cje, po -
nie waż obec nie z ty tu łu rosz czeń to czy się kil ka set
po stę po wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych wo bec ogro -
dów dział ko wych na te re nie ca łe go kra ju. Do ty czy to na -
wet ogro dów, któ re po wsta ły jesz cze przed woj ną.

Z lek tu ry pły ną jed nak wnio ski, że pro blem rosz czeń

wo bec te re nów ogro dów dział ko wych jest za ma ło na -
gła śnia ny wśród dział kow ców. Za rów no przez Za rzą dy
ROD, jak i OZ. Dział kow cy po win ni być świa do mi, że
z po wo du rosz czeń za gro żo ny jest ma ją tek ich wła sny,
jak i Związ ku. Dla te go, aby przy bli żyć dział kow com ten
te mat, przy ta cza my po ni żej kil ka naj waż niej szych wąt -
ków po ru sza nych w ar ty ku łach i in for ma cji o sta nie rosz -
czeń wo bec ogro dów.

26. Reprywatyzacja – koszmar działkowców

Czy usta wa re pry wa ty za cyj na jest po trzeb na?

sa mej War sza wie sza cu je się, że nie za spo ko jo nych rosz -
czeń jest oko ło 12 ty się cy na mak sy mal ną kwo tę 28 mi -
liar dów zło tych.

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich bi je na alarm. To ostat -
ni mo ment na uchwa le nie usta wy re pry wa ty za cyj nej, że -
by Skarb Pań stwa z unij ną po mo cą spro stał wy pła cie
od szko do wań. Kie dy stru mień pie nię dzy z Unii się skoń -
czy ta dro ga bę dzie już za mknię ta.

Śro do wi sko dział ko we w peł ni po pie ra sta no wi sko
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich prof. Ire ny Li po wicz.
Dział kow cy są prze ko na ni, że tyl ko szyb kie ure gu lo wa -
nie usta wo we kwe stii re pry wa ty za cji mo że ochro nić
przed krzyw dą ty sią ce oby wa te li i oca lić ogro dy dział ko -
we, któ re w tej sy tu acji są ła twym łu pem dla de we lo pe -
rów.

Od 25 lat wła dza nie po tra fi roz wią zać pro ble mu rosz -
czeń w War sza wie. Cier pią na tym zwy kli oby wa te le, w
tym spo łecz ność dział kow ców. Są dy co chwi lę orze ka ją
na ko rzyść spad ko bier ców, po zba wia jąc wie lu lu dzi nie -
ru cho mo ści użyt ko wa nych przez nich le gal nie od bli sko
70 lat. Swo ją opie sza ło ścią rząd sam strze la so bie w sto -
pę, bo w rę ce de kre tow ców prze cho dzą tak że nie ru cho -
mo ści użyt ko wa ne przez in sty tu cje pu blicz ne, m.in.
Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych.

W 2012 ro ku do ów cze sne go pre mie ra Do nal da Tu ska
o opra co wa nie usta wy re pry wa ty za cyj nej ape lo wa ła
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Wska zy wa ła ona, że
kosz ty in dy wi du al ne go roz wią zy wa nia spraw rosz czeń
przez są dy mo gą oka zać się wyż sze dla sa mo rzą du i
Skar bu Pań stwa niż ure gu lo wa nie tej kwe stii usta wą. W
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De kre tow cy to spad ko bier cy osób, któ re zo sta ły wy -
własz czo ne na mo cy de kre tu Bie ru ta z 1945 ro ku, któ ry
miał po móc w od bu do wie po wo jen nej War sza wy. Dziś
pra wa do tych ziem nie za wsze są w po sia da niu praw -
dzi wych spad ko bier ców. Część z nich zo sta ła wy ku pio -
na przez pry wat ne fir my. Na le ży za dać so bie py ta nie, czy
zwrot nie ru cho mo ści i wy pła ta re kom pen sat pry wat nym
przed się bior stwom (część z nich spe cja li zu je się wy łącz -
nie w po zy ski wa niu praw do rosz czeń) fak tycz ne na pra -

wia daw ne krzyw dy? A mo że wy rzą dza no we? Jed no -
cze śnie nie za bez pie cza jąc na le ży cie in te re su pu blicz ne -
go. Ab sur dem jest jed nak fakt, że cza sem sprze daż rosz -
czeń przy śpie sza wy eg ze kwo wa nie zwro tu nie ru cho -
mo ści. Tak sta ło się z Pa ła cem Błę kit nym w War sza wie.
Dziś co pią te rosz cze nie jest w rę kach osób, któ re wy -
ku pi ły do nie go pra wa, a w przy pad ku wy jąt ko wo atrak -
cyj nych te re nów do ty czy to aż 80% dzia łek.

Źró dło pro ble mu

Jak zro bić biz nes na de kre cie?

Nie po ko ją ce jest tak że zja wi sko po ja wia ją cych się na ryn -
ku nie ru cho mo ści tzw. ku ra to rów. Są to oso by, któ re wy -
szu ku ją w księ gach wie czy stych daw nych wła ści cie li,
któ rych obec ne miej sce po by tu jest nie zna ne. Ta ka oso ba
wy stę pu je z wnio skiem o usta no wie nie go ku ra to rem daw -
ne go wła ści cie la. Sąd, mi mo że jest zo bo wią za ny do za cho -
wa nia peł nej rze tel no ści, nie ba da szcze gó ło wo ta kich
wnio sków, a szko da. Zda rza się bo wiem, że daw ny wła ści -
ciel mu siał by mieć dzi siaj oko ło 130 lat, więc oczy wi stym
jest, że nie ży je, a usta no wie nie dla nie go ku ra to ra jest bez -

za sad ne. Wła śnie przez nie spraw dza nie ta kich in for ma cji
przez są dy wnio sko daw ca zo sta je ku ra to rem zgod nie z li te -
rą pra wa. Na stęp nie do ma ga się zwro tu nie ru cho mo ści, aby
po tem prze jąć nad nią opie kę i czer pać wy ni ka ją ce z te go
pro fi ty. Oczy wi ście, że jest to pró ba wy łu dze nia i są na to
od po wied nie pa ra gra fy, jed nak kto jest w sta nie to zwe ry -
fi ko wać je że li już na eta pie są do wym nikt te go nie spraw -
dza. Nie dzi wi więc po czu cie nie spra wie dli wo ści wśród
dział kow ców, sko ro ich zie mia mo gła by po słu żyć do za -
rob ku oszu stom.

Po cząt ki re pry wa ty za cji

Pierw sze zwro ty nie ru cho mo ści na stą pi ły w dru giej po ło -
wie lat 90. kie dy fo tel pre zy den ta War sza wy zaj mo wał Mar -
cin Świę cic ki. Wła dze mia sta od da wa ły wte dy pu ste pla ce
i ka mie ni ce. Jed nak ich lo ka to rów chro ni ły ów cze sne prze -
pi sy, któ re za po bie ga ły dra stycz nym pod wyż kom czyn szu.
Re gu łą by ło od ma wia nie zwro tu nie ru cho mo ści słu żą cych
ce lom pu blicz nym. Mia ło być to roz wią za nie rap tem na
chwi lę i przy śpie szyć pra ce nad wła ści wa usta wą. Sta ło się
jed nak ina czej.

Obec nie są dy od da ją daw nym wła ści cie lom wszyst kie
nie ru cho mo ści je śli ci udo ku men tu ją swo je pra wa do
nich. Dziś z rosz cze nia mi mu si się zmie rzyć na wet Mi -
ni ster stwo Kul tu ry, Uni wer sy tet War szaw ski i ZUS.
Ochro nie pod le ga ją je dy nie dro gi pu blicz ne i cmen ta rze.
W tym wy pad ku dział kow cy sta ją się dla władz mniej
waż ni i sa mi mu szą udo wod nić spo łecz ne ko rzy ści ist -
nie nia ogro dów dział ko wych. 

Gieł da po my słów

Do dzi siaj nie zo sta ła ure gu lo wa na w usta wie spra wa
re pry wa ty za cji. Jed nak rok wy bor czy za wsze sprzy ja
wzmo żo nej ak tyw no ści po li ty ków. Po dob nie jest i tym
ra zem. Swo je pro po zy cje do ty czą ce re gu la cji kwe stii
ode bra ne go mie nia opra co wał Se nat, SLD oraz Twój

Ruch. Każ de z nich ma zgo ła od mien ne roz wią za nie pro -
ble mu. Uwa gę dział kow ców przy ku wa jed nak naj bar -
dziej pro jekt Se na tu, do któ re go swo je uwa gi zgło si ło
Zrze sze nie „De kre to wiec”, pro po nu jąc li kwi da cje
wszyst kich ROD w War sza wie.

Pro po zy cja Se na tu

Pro jekt Se na tu obec nie cze ka na pierw sze czy ta nie w
Sej mie. Nie jest to ści śle usta wa re pry wa ty za cyj na, ale
no we li za cja usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi i
usta wy Ko deks ro dzin ny i opie kuń czy. Pro po no wa ne
zmia ny ma ją uzdro wić obec ną sy tu ację. Ini cja to rem pro -
jek tu jest se na tor Alek san der Po ciej z PO i nie za leż ny
se na tor Ma rek Bor kow ski.

Se nac ki pro jekt za kła da, że nie bę dzie moż na sta rać się

o zwrot nie ru cho mo ści przy po mo cy ku ra to ra. Zo sta nie
wpro wa dzo ny tak że nad zór na sprze da żą rosz czeń, aby
ich ce na by ła ade kwat na do war to ści, a pań stwu zo sta nie
przy zna ne pra wo pier wo ku pu. Ogra ni czo ny zo sta nie
rów nież zwrot nie ru cho mo ści, na któ rych znaj du ją się
bu dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej. Po nad to nie bę dzie
moż na do ko ny wać zwro tów bu dyn ków, któ re po ło żo ne
są dziś tyl ko czę ścio wo na dział ce daw ne go wła ści cie la.
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Oprócz te go ma ją ulec wy ga sze niu wnio ski o zwrot, któ -
re zo sta ły zło żo ne tuż po woj nie, ale do tej po ry nie zo -
sta ły pod ję te wo bec nich żad ne czyn no ści.

Zrze sze nie „De kre to wiec”, któ re sku pia oso by po szko -

do wa ne skut ka mi de kre tu Bie ru ta, nie wy ra zi ło po par cia
dla te go pro jek tu. Se nat nie uwzględ nił bo wiem je go pro -
po zy cji roz wią za nia kwe stii rosz czeń.

Zrze sze nie „De kre to wiec”

Oko ło 69 ROD w War sza wie mo gło zo stać zli kwi do wa -
nych z ini cja ty wy Zrze sze nia „De kre to wiec”. Cho dzi o
oko ło 411 ha zie mi, któ re użyt ku je aż 18 ty się cy dział kow -
ców i ich ro dzin. W praw dzie 7 lu te go Ko mi sja Se nac ka
od rzu ci ła kon tro wer syj ną pro po zy cję Zrze sze nia, któ ra za -
kła da ła spła tę rosz czeń te re na mi ogro dów war szaw skich,
jed nak nie ozna cza to, że dział kow cy mo gą spać spo koj nie.
Ich dział ki wciąż po zo sta ją na za gro żo nych te re nach.

Po mysł Zrze sze nia „De kre tow ciec”  był szcze gól nie

do tkli wy dla dział kow ców. Nie prze wi dy wał on od szko -
do wa nia za na na sie nia i na sa dze nia na dział kach, po mi -
mo że gwa ran tu je to usta wa o ROD z 13 grud nia 2013
ro ku. Te re ny ogro dów war szaw skich mia ły zo stać sprze -
da ne, a tyl ko część z nich prze nie sio na po za gra ni ce mia -
sta. Zrze sze nie wi dzia ło w spie nię że niu dzia łek ROD
więk sze ko rzy ści dla War sza wy niż po zo sta wie nie tych
zie lo nych oaz sto li cy w użyt ko wa niu tak wie lu War sza -
wia ków. De we lo pe rzy już za cie ra li rę ce.

Ja ka przy szłość cze ka war szaw skie ogro dy?

Bez echa od bi ja ją się ape le dział kow ców, któ rzy prze -
ko nu ją, że zaj mo wa ne te re ny użyt ku ją w do brej wie rze
i prze ję li je od władz pań stwa w peł nym za ufa niu. W tej
sy tu acji brak po mo cy dział kow com w tej spra wie ze stro -
ny war szaw skich urzęd ni ków nie mo że być przy pad -
kiem. Obec na władz nie jest przy chyl na ogrod nic twu
dział ko we mu. Urzę do wi Mia sta War sza wy na rę kę jest

pro po zy cja li kwi da cji ogro dów, gdyż mia sto nie po sia da
środ ków na spła tę rosz czeń spad ko bier ców. Wpraw dzie
Se nat od rzu cił kon tro wer syj ne pro po zy cje Zrze sze nia
„De kre to wiec”, nie ozna cza to jed nak, że dział kow cy
mo gą się czuć bez piecz nie. Ogro dy wciąż mo gą zo stać
zli kwi do wa ne. Py ta nie tyl ko kie dy i na ja kich wa run -
kach?

PZD chce bro nić dział kow ców

Urząd Mia sta nie chce współ pra co wać w tej spra wie z
PZD. Nie ste ty, mi mo sta rań, PZD nie jest w sta nie uzy skać
od władz War sza wy pod sta wo wych in for ma cji, m.in. ja kich
kon kret nie ROD i dzia łek ewi den cyj nych do ty czą to czą ce
się po stę po wa nia de kre to we. Co wię cej, we dług sto łecz -
nych urzęd ni ków, PZD nie mo że być stro ną tych po stę po -
wań, po nie waż nie po sia da pra wa rze czo we go do grun tu.
Iro nią jest, że jed no cze śnie Pre zy dent War sza wy nie roz po -

zna je wnio sków z art. 76 usta wy o ROD o przy zna nie pra -
wa użyt ko wa nia PZD, któ re po zwo li ło by na uzy ska nie te -
go pra wa rze czo we go i ak tyw ną obro nę dział kow ców. To
błęd ne ko ło po zwa la są dzić, że urzęd ni kom za le ży, aby
dział kow cy po zo sta li bez żad nej ochro ny. Po mi mo tych
trud no ści PZD na dal bę dzie po dej mo wać dal sze wy sił ki 
w ich obro nie.

Ko mi sja War szaw ska

Jed nym z przy kła dów jest po wo ła nie Ko mi sji War -
szaw skiej, któ ra ma na ce lu roz wią zy wa nie trud nych
pro ble mów ogro dów war szaw skich. W jej skład wcho -
dzą dy rek to rzy wie lu wy dzia łów mia sta, przed sta wi cie -
le OZ Ma zo wiec kie go i dział kow cy z te re nu War sza wy.

Nie ste ty do tych cza so we pra ce w Ko mi sji nie po su wa ją
się do przo du z po wo du opie sza ło ści war szaw skich
urzęd ni ków, któ rzy nie po tra fią na wy zna czo ny czas
przy go to wać po trzeb nych in for ma cji i do ku men tów.

Rosz cze nia – pro blem wszyst kich dział kow ców

Pro blem rosz czeń nie do ty czy jed nak tyl ko War sza wy.
Na ter nie ca łe go kra ju jest ni mi ob ję tych po nad 300 ROD
o łącz nej po wierzch ni po nad 1100 ha. Przy tak du żych
kło po tach w spła ca niu rosz czeń przez wła dze sa mo rzą -
do we nie ma miej sca na skru pu ły. To tyl ko kwe stia cza -

su, gdy ko lej ne oso by wy cią gną rę kę po te re ny, na któ -
rych są po ło żo ne ogro dy, i to nie tyl ko war szaw skie. Hi -
sto ria już po ka za ła, że dział kow cy mu szą za cho wać
czuj ność. Dla te go tak waż ne jest, aby dział kow cy z ca -
łej Pol ski sta nę li w obro nie ogro dów.

Agniesz ka Drą żek
Biu ro Kra jo wej Ra dy PZD
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