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W dniach 2-3 lip ca br. w War sza wie przed sta wi cie le
4707 ogro dów dział ko wych uczest ni czy li w XII Kra jo -
wym Zjeź dzie De le ga tów PZD. To by ło praw dzi we
świę to dział kow ców, któ re jest ko lej nym krze pią cym do -
wo dem na ist nie nie w PZD de mo kra cji. Przez dwa upal -
ne dni de le ga ci wy ko na li wie le do brej pra cy, któ ra 
z pew no ścią za owo cu je w ko lej nych la tach dzia łal no ści
PZD. Zgro ma dze ni na Zjeź dzie przed sta wi cie le dział -
kow ców pod su mo wa li do ko na nia ka den cji or ga nów kra -
jo wych i ca łe go PZD i stwier dzi li, że Kra jo wa Ra da
wy wią za ła się z po wie rzo ne go jej przez dział kow ców za -
da nia sku tecz ne go kie ro wa nia Związ kiem. Jed no gło śnie
za twier dzo no też spra woz da nie z dzia łal ność Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej 
w mi ja ją cej ka den cji.

Pod czas ob rad jed no myśl nie przy ję to sta tut, któ ry jest
od po wie dzią śro do wi ska dział ko we go na za rzu ty, ja kie
zgło sił or gan nad zo ru utrud nia jąc re je stra cję te go do ku -
men tu w KRS. Pre zen to wa ny sta tut zo stał wy so ko oce -
nio ny przez wszyst kich dział kow ców i de le ga tów.  Wie lu
pre le gen tów wy ra ża ło ocze ki wa nia, że za war te w nim
za pi sy bę dą do brze słu ży ły wszyst kim człon kom Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Pod czas dys ku sji de le ga -
ci pod kre śla li, że pro po no wa ne w sta tu cie prze pi sy
uwzględ nia ją wszel kie aspek ty no wej rze czy wi sto ści, 
w któ rej przy szło dział kow com funk cjo no wać. Wska zy -
wa no, że bez wąt pie nia sta tut ten po zwo li na roz wój no -
wych kie run ków dzia ła nia PZD, któ re są tak bar dzo
po trzeb ne i ocze ki wa ne przez ca łą spo łecz ność dział ko -
wą.

Zgro ma dze ni przed sta wi cie le ogro dów uchwa li li też
wie le istot nych i waż nych do ku men tów, w tym okre śli li
pro gram dzia łal no ści Związ ku w ko lej nej ka den cji, a tak -
że w de mo kra tycz nych wy bo rach wy ło ni li no we wła dze.
De le ga ci słusz nie do ce ni li wie lo let ni wkład w roz wój
ogrod nic twa dział ko we go do tych cza so we go Pre ze sa
PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go, a tak że je go nie złom ną,
wręcz he ro icz ną wal kę o po sza no wa nie i ochro nę praw
dział kow ców, ogro dów i al tan. Jed no gło śnie po wie rzy li
mu spra wo wa nie funk cji Pre ze sa Związ ku na ko lej ną ka -
den cję. Uczest ni cy Zjaz du wy bra li też 45 człon ków Kra -
jo wej Ra dy i 11 człon ków Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
na cze le z jej Prze wod ni czą ca Ma rią Fojt. 

Ob ra dy od by wa ły się pod ha słem „Ra zem z wo li dział -
kow ców”, co pod kre śli ło wy jąt ko wość te go Zjaz du, któ -
ry był uko ro no wa niem wy jąt ko wo cięż kiej pra cy dzia -
ła czy PZD w cią gu ostat nich czte rech lat, a któ ra za owo -
co wa ła nie zwy kłym wy ra zem so li dar no ści, jed no ści 
i przy wią za nia do Pol skie go Związ ku Dział kow ców, co
po twier dzi ły wy ni ki wal nych ze brań. Umoc nie ni tą po -

zy tyw ną we ry fi ka cją, ja ką wy mu si ła no wa usta wa 
o ROD, człon ko wie Związ ku da li wy raz swo jej wo li
kon ty nu owa nia dzia łal no ści w ogól no pol skim sto wa rzy -
sze niu ogro do wym PZD. Bo wiem tyl ko w sil nym
Związ ku dział kow cy wi dzą swo je szan se w wal ce z urzę-
d ni ka mi o swo je pra wa i prze trwa nie. W to czą cych się
dys ku sjach de le ga ci pod kre śla li, że gwa ran tem obro ny
jest zwar ta i so li dar na po sta wa wszyst kich dział kow-
ców oraz wspie ra nie sta tu to wych or ga nów kie ru ją cych
Związ kiem.

Na zjeź dzie go ści ło wie le zna mie ni tych oso bi sto ści na
cze le z Pre mier Ewą Ko pacz, wi ce pre mie rem Ja nu szem
Pie cho ciń skim, Pre mie rem Lesz kiem Mil le rem i Mar -
szał ka mi Jó ze fem Zy chem i Wan dą No wic ką. Obec ni
by li też po sło wie ze wszyst kich ugru po wań po li tycz -
nych, m.in. Ka zi mierz Smo liń ski (PiS), Bar tosz Kow -
nac ki (PiS), Zby szek Za bo row ski (SLD), prof. Ta de usz
Iwiń ski (SLD), Ta de usz To ma szew ski (SLD), Da riusz
Dzia dzio (PSL) oraz Piotr Zgo rzel ski (PSL), a tak że mar -
sza łek wo je wódz twa ma zo wiec kie go Adam Stru zik oraz
przed sta wi cie le mi ni sterstw, or ga ni za cji spo łecz nych 
i po li tycz nych w tym prze wod ni czą cy Unii Pra cy Wal de -
mar Wit kow ski oraz prze wod ni czą cy od dzia łu okrę go -
we go PZEiR w Byd gosz czy Zdzi sław Ty lic ki.

Pre mier Ewa Ko pacz w swo im wy stą pie niu przy po -
mnia ła wszyst kie swo je spo tka nia z re pre zen tan ta mi
PZD w cza sie pro ce do wa nia w Sej mie pierw sze go oby -
wa tel skie go pro jek tu – usta wy o ROD, a tak że dru gie go
pro jek tu no we li zu ją ce go pra wo bu dow la ne i usta wy po -
krew ne. Pre mier pod kre śla ła ro lę dzia ła czy PZD w obro -
nie in te re sów pol skich dział kow ców, ich nie złom ność 
i de ter mi na cję, któ rej sa ma do świad czy ła, i któ ra – w jej
opi nii – za słu gu je na sza cu nek i po dziw. Jak za zna czy ła
– tyl ko po przez wspól ną roz mo wę moż na dojść do
wspól nych kon klu zji tak, by za do wo lić każ dą ze stron.
Pre mier nie tyl ko do ce ni ła wkład PZD w obro nę ogro -
dów dział ko wych, ale też pod kre śli ła, jak waż ną ro lę peł -
ni Zwią zek dla ca łe go śro do wi ska dział ko we go. Pre mier
wspo mnia ła też, że wciąż cze ka na za pro sze nie od dział -
kow ców na wspól ne gril lo wa nie, bo chce le piej po znać
ogro dy dział ko we i ich użyt kow ni ków. W od po wie dzi
Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki za pro sił Pa nią Pre mier
na świę to Kra jo wych Dni Dział kow ca w Tcze wie, któ re
od bę dzie się 29 sierp nia br., Wspo mniał, że bę dzie to do -
sko na ła oka zja nie tyl ko do wspól ne go gril lo wa nia, ale
też spo tka nia z ty sią ca mi dział kow ców, któ rzy bę dą
wów czas zgro ma dze ni na swo im świę cie.

Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Adam Stru -
zik po gra tu lo wał PZD de ter mi na cji i wy trwa ło ści 
w obro nie ogro dów dział ko wych. Na rę ce Pre ze sa PZD
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wrę czył me dal Pro Ma so via, ja ko po dzię ko wa nie za
owoc ną współ pra cę PZD z sa mo rzą da mi, któ ra przy czy -
ni ła się do roz wo ju wo je wódz twa ma zo wiec kie go. 

Po li ty cy w wie lu po chleb nych sło wach wy ra ża li się 
o PZD, ogro dach i współ pra cy z dzia ła cza mi Związ ku.
Wi ce pre mier Pie cho ciń ski wska zy wał, że ruch dział ko -
wy sku pio ny wo kół PZD to fe no men, a Mar sza łek Wan -
da No wic ka na zwa ła go „do brem na ro do wym”. Szef
So ju szu Le szek Mil ler za pro po no wał, by ogro dy dział -
ko we mia ły kon sty tu cyj ną ochro nę, a po seł Zby szek Za -
bo row ski ape lo wał, by dział kow cy utrzy ma li tę jed ność
i mo bi li za cję, bo jak wska zu ją do tych cza so we do świad -
cze nia, ma ona ogrom ną war tość. W licz nych wy stą pie -
niach po li ty cy pod kre śla li, że bez wąt pie nia to nie ko niec
ata ków, któ re są prze pro wa dza ne na PZD i ogro dy dział -
ko we. Po sło wie za pew nia li, że – tak jak do tej po ry – bę -
dą zde cy do wa nie wy stę po wać prze ciw ko każ de mu
dzia ła niu, któ re zmie rza do li kwi da cji ogro dów, Związ -
ku i uszczu ple nia praw dział kow ców. 

La ta 2011-2015 by ły ogrom nie pra co wi te, a Zwią zek 
i dział kow cy od no to wa li licz ne suk ce sy. Nie po zo sta ło
to nie za uwa żo ne. Wie lu de le ga tów pod kre śla ło, że ten
trud ny czas uda ło się prze trwać tyl ko dzię ki jed no ści 
i so li dar no ści dział kow ców zrze szo nych w PZD. Zjazd
był też przede wszyst kim do sko na łą oka zją do dys ku sji
na naj waż niej sze te ma ty do ty czą ce za rów no mi nio nej
ka den cji, jak i przy szło ści Związ ku. De le ga ci pod kre śla -
li, że są dum ni z ogro dów i do tych cza so wych osią gnięć
Związ ku. Owoc ne dys ku sje po zwo li ły po znać opi nię
dział kow ców na wie le spraw, a tak że wska zać kie run ki
dzia ła nia na naj bliż sze 5 lat. W opi nii Pre ze sa PZD dys -
ku sje te by ły w pe wien spo sób uzu peł nie niem pro gra mu,
któ ry przy go to wał PZD na ko lej ną ka den cję.

Zgod nie i bez ja kich kol wiek za strze żeń przy ję to pro -
gra m Związ ku na następne 4 lata. Prio ry te tem po zo sta je
dal sze wdra ża nie w ży cie za pi sów usta wy o ROD 
z 13 grud nia 2013 ro ku i uchwa lo ne go na jej pod sta wie

sta tu tu. W dal szym cią gu waż nym ce lem dzia ła nia po -
zo sta je spra wa re gu la cji sta nów praw nych grun tów
ROD. PZD bę dzie rów nież nad zo ro wać mo ni to ro wa nie
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go w gmi nach
– tak, by wła dze sa mo rzą do we nie po mi ja ły w nich ogro -
dów i nie zmie rza ły do ich li kwi da cji.  Mi mo wy wal cze -
nia ko rzyst ne go pra wa, chro nią ce go in te re sy pol skie go
ru chu dział ko we go, Zwią zek na dal mu si bro nić dział -
kow ców przed naj po waż niej szy mi za groże nia mi – prze-
de wszyst kim kon se kwen cja mi bra ku usta wy re pry wa -
ty za cyj nej i wy ni ka ją cy mi z te go rosz cze nia mi. Pod kre -
ślo no, że ogro dy mu szą się roz wi jać i do sto so wy wać
swój cha rak ter do zmie nia ją ce go się oto cze nia i ocze ki -
wań użyt kow ni ków. Jed nym z głów nych za dań, ja kie
stoi przez PZD, okrę ga mi i za rzą da mi ROD bę dzie  po -
zy ski wa nie do ta cji z fun du szy UE. De le gaci w naj istot -
niej szych spra wach przy ję li sta no wi ska i ape le.

Zjazd był nie zwy kle waż nym wy da rze niem dla
wszyst kich struk tur PZD. Po ka zał si łę wspól no ty lu dzi
po łą czo nych ideą wal ki o prze trwa nie i roz wój ogro dów
dział ko wych w Pol sce. Nikt z obec nych na sa li de le ga -
tów nie miał wąt pli wo ści, że był on po trzeb ny, a ob szer -
ne i dłu gie wie lo wąt ko we dys ku sje po zwo li ły wy pra -
co wać kie run ki dzia ła nia PZD i uchwa lić do bry i ocze -
ki wa ny przez wszyst kich pro gram na ko lej ną ka den cję. 

Zjazd był do sko na le przy go to wa ny or ga ni za cyj nie 
i me ry to rycz nie. De le ga ci pod kre śla li przy ja zną at mos -
fe rę, ja ka to wa rzy szy ła tym ob ra dom, a jed no cze śnie peł -
ną ra do sne go ocze ki wa nia i opty mi zmu, ja kie przy nio sło
uchwa le nie sta tu tu, co ro dzi na dzie ję na spo koj ną pra cę
wszyst kich struk tur związ ko wych, bez to wa rzy szą ce go
po czu cia za gro że nia. 

„Ra zem mo że my wię cej” – z pew no ścią te sło wa wy -
ra żo ne przez wi ce pre mie ra Pie cho ciń skie go na dłu go po -
zo sta ną nie tyl ko w ser cach de le ga tów obec nych na 
XII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów, ale też w każ dym, ko -
mu za le ży na do bru ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
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11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie
prawomocności obrad.

12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie

absolutorium ustępującej Krajowej Radzie PZD.
14. Ustalenie liczby członków:

– Krajowej Rady,
– Krajowej Komisji Rewizyjnej,

15. Wybory:
– Krajowej Rady,
– Krajowej Komisji Rewizyjnej,

16. Sprawozdanie Komisji Statutowej.
17. Uchwalenie statutu PZD.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – pod-

jęcie uchwał.
19. Zakończenie obrad Zjazdu.

1. Otwarcie obrad Zjazdu przez Prezesa PZD.
2. Wybór przewodniczących Zjazdu.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza Zjazdu i Prezydium Zjazdu.
5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zjazdu.
6. Wybór Komisji:

– Mandatowej
– Statutowej
– Wyborczej
– Uchwał i Wniosków.

7. Referat programowy.
8. Projekt statutu PZD.
9. Ocena działalności Krajowej Rady za okres kadencji

dokonana przez Krajową Komisję Rewizyjną.
10. Działalność Krajowej Komisji Rozjemczej w okre-

sie kadencji.

I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Porzàdek obrad

Porządek obrad
XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

w dniach 2 i 3 lipca 2015 r.

Przewodniczący Zjazdu: Tadeusz Jarzębak; Izabela Ożegalska

Prezydium Zjazdu:

1. Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD
2. Tadeusz Jarzębak (Szczecin) – Przewodniczący Zjazdu
3. Izabela Ożegalska (Łódzki) – Przewodnicząca Zjazdu
4. Barbara Korolczuk (Wrocław) – Sekretarz Zjazdu
5. Maria Fojt (Piła) – Przewodnicząca K. K. Rewizyjnej
6. Olga Ochrymiuk (Podlaski) – Przewodnicząca K. K. Rozjemczej
7. Emilia Borkowska – Prezes Zarządu ROD „Rakowiec”, Warszawa
8. Czesław Smoczyński – Prezes OZ PZD w Gdańsku

2. Składy organów Zjazdu
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KOMISJE ZJAZDOWE

Komisja Mandatowa
1. Piotr Wilms – Gorzów Wlkp.
Przewodniczący
2. Joanna Kamrowska – Śląski

Sekretarz
3. Jerzy Bańka – Słupsk
4. Antonina Boroń – Opolski
5. Edward Galus – Świętokrzyski

6. Jan Gwóźdź – Zielona Góra
7. Antoni Molka – Legnica
8. Jan Molo – Mazowiecki
9. Stanisław Suszek – Koszalin
10. Adam Więcławik – Częstochowa 
11. Stefan Żyła – Podkarpacki

Komisja Statutowa
1. Józef Romanowski – Szczecin

Przewodniczący
2. Zofia Mierniczek – Małopolski

Sekretarz
3. Jerzy Adamski – Łódzki
4. Alfons Blachura – Śląski
5. Zygmunt Kacprzak – Mazowiecki

6. Jerzy Karpiński – Wrocław
7. Robert Klimaszewski – Poznań
8. Barbara Kokot – Bydgoszcz
9. Henryk Malik – Sudecki
10.Zbigniew Markuszewski – Lublin
11.Roman Żurkowski – Opolski

Komisja Wyborcza
1. Zdzisław Śliwa – Poznań

Przewodniczący
2. Bogusław Dąbrowski – Gdańsk

Sekretarz
3. Piotr Gadzikowski – Toruńsko-Włocławski
4. Zbigniew Kołodziejczak – Warmińsko-Mazurski
5. Barbara Korolczuk – Wrocław

6. Józef Noski – Śląski
7. Daniel Paciukanis – Podlaski 
8. Czesław Skonecki – Szczecin
9. Maria Stypułkowska – Łódzki
10. Urszula Walusiak – Bydgoszcz
11. Stanisław Zawadka – Mazowiecki

Komisja Uchwał i Wniosków
1. Janusz Moszkowski – Wrocław

Przewodniczący
2. Ewa Błachut – Małopolski

Sekretarz
3. Witold Błachowicz – Mazowiecki
4. Andrzej Bojko – Podlaski
5. Sylwester Chęciński – Poznań
6. Halina Gaj-Godyńska – Lublin
7. Maria Klimków – Sudecki

8. Tadeusz Kosowski – Śląski
9. Joanna Mikołajczyk – Zielona Góra
10. omasz Olkuski – Szczecin
11. Marian Praczyk – Piła
12. Czesław Smoczyński – Gdańsk
13. Agnieszka Sycz – Podkarpacki
14. Jerzy Wdowczyk – Kalisz
15. Zygmunt Wójcik – Elbląg 
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Sza now ni De le ga ci !
Sza now ni Go ście !
Koń czy my dzi siaj naj krót szą w na szym Związ ku ka -

den cję, bo trwa ła tyl ko trzy i pół ro ku, ale by ła to ka den -
cja wy jąt ko wa w ca łej hi sto rii ru chu ogrod nic twa dział-
ko we go w na szym kra ju. 

Naj pierw był szok wy wo ła ny wy ro kiem Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, któ ry w lip cu 2012 ro ku za kwe stio no -
wał więk szość naj istot niej szych prze pi sów usta wy 
o ROD z 2005 roku. Jed nak nie za ła ma li śmy się, tyl ko
przy stą pi li śmy do re ali za cji sku tecz nej stra te gii obro ny
ogro dów i praw dział kow ców. Wy ko na li śmy i opu bli ko -
wa li śmy rze tel ną ana li zę praw ną wy ro ku, aby uspo ko ić
na stro je wy wo ła ne ka ta stro ficz ny mi wi zja mi nie któ rych
me diów. Na stęp nie na Nad zwy czaj nym Zjeź dzie po wo -
ła li śmy Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej i przy stą pi -
li śmy do zbie ra nia pod pi sów pod oby wa tel skim pro j-
ek tem usta wy o ROD. Pro jekt sa mi opra co wa li śmy, a je -
go po par cie prze szło naj śmiel sze ocze ki wa nia. Ze bra li -
śmy 924 ty sią ce pod pi sów w trzy je sien no -zi mo we mie-
sią ce! 

W tym miej scu trze ba od dać hołd tym wszyst kim, któ -
rzy za an ga żo wa li się w zbie ra nie pod pi sów i tym wszyst -
kim, któ rzy te pod pi sy po par cia zło ży li. 

W imie niu pol skich dział kow ców – Dzię ku je my.
Dział kow cy zna li za gro że nie – Try bu nał dał par la men -

to wi 18 mie się cy na uchwa le nie no wej usta wy o ogro -
dach, gdy by tak się nie sta ło stra ci li by swe pra wa do
dzia łek. Wy ra zy po par cia udzie li ło nam wów czas wie lu
sa mo rzą dow ców i po li ty ków, spo tka li śmy się też z wie -
lo ma wy ra za mi po par cia ze stro ny spo łe czeń stwa. To po -
par cie, przede wszyst kim dział kow ców, do da wa ło nam
wia ry i ener gii do wal ki, ja ka sta ła przed na mi. Do my śla -
li śmy się, że bę dzie cięż ko, ale nie my śle li śmy, że aż tak!
Do świad czy li śmy wszyst kie go, ale nie da li śmy za wy -
gra ną. Pro te sty w ca łym kra ju, ma ni fe sta cja w War sza -
wie i nasz upór da ły po żą da ny efekt. Ma my no wą
usta wę, uchwa lo ną w ostat niej chwi li, po nad po dzia ła -
mi po li tycz ny mi. Jest to nasz nie wąt pli wy suk ces. Obro -
ni li śmy ogro dy, obro ni li śmy dział kow ców, a by ło to
moż li we, bo ma my nasz Zwią zek zdol ny pod jąć się naj -
trud niej szych przed się wzięć dla do bra dział kow ców.
Jed ność dział kow ców sku pio na wo kół wspól nych ce lów
to klucz do suk ce su. Po raz ko lej ny ta jed ność da ła ocze -
ki wa ne wy ni ki. Pa mię taj my o tym, bo od daw na prze -

ciw ni cy ogro dów chcą li kwi da cji Związ ku, roz bi cia ru -
chu dział ko we go na ato my, by nie był zdol ny do wspól -
nej wal ki o swo je pra wa, o swo je ist nie nie. Spójrz my
wstecz - od 1990 ro ku, od słyn ne go pro jek tu 17 po słów
OKP o li kwi da cji ogro dów, sku tecz nie do dnia dzi siej -
sze go bro ni my ogro dów, ale dla te go sku tecz nie, bo je -
ste śmy sil ną i zin te gro wa ną ro dzi ną, z któ rą każ dy mu si
się li czyć.

Sku tecz ność na szych dzia łań po ka za li śmy przy ko lej -
nej ini cja ty wie oby wa tel skiej, tym ra zem w spra wie al -
tan. Znów spra wy mu sie li śmy wziąć w swo je rę ce. Po-
wo ła li śmy ko mi tet, opra co wa li śmy pro jekt usta wy zmie -
nia ją cy za pi sy pra wa bu dow la ne go, ze bra li śmy po nad
700 ty się cy pod pi sów, a Sejm w za sa dzie jed no myśl nie
uchwa lił zmia ny w pra wie, któ re uchro ni ły na sze al ta ny
od przy mu so wych roz bió rek.

Sza now ni De le ga ci !
Dro dzy Go ście !
Gdy no wa usta wa o ROD we szła w ży cie ode tchnę li -

śmy z ulgą, ale oczy wi ście nie da ne nam by ło re ali zo -
wać jej po sta no wień w spo ko ju. Rzecz nik Praw Oby-
wa tel skich i I Pre zes Są du Naj wyż sze go wciąż upar cie
kwe stio nu ją kon sty tu cyj ność nie któ rych za pi sów usta -
wy. Nie po do ba im się, że na dal ist nie je Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, że na dal więk szość ogro dów jest w PZD
i nie chce się wy łą czać.

Ci śnie się na usta py ta nie – dla cze go no we pra wo
dział ko we, uchwa lo ne pra wie jed no myśl nie przez pol -
ski Par la ment, od ra zu za czę ło być kwe stio no wa ne? Co
ta kie go jest w dział kow cach, że przy cią ga ją uwa gę
wszyst kich waż nych in sty tu cji w Pań stwie, któ re cią gle
coś kwe stio nu ją? Czy nie jest to przy pad kiem gra o miej -
skie grun ty, a ra czej o for tu ny, ja kie moż na by na tych
grun tach za ro bić? 

Na dro dze do tych for tun stoi Zwią zek, więc trze ba dą -
żyć do je go li kwi da cji lub mar gi na li za cji. Prze ciw ni cy
ogro dów li czy li na to, że pro blem roz wią że się pod czas
ze brań usta wo wych. Dziel nie po ma ga ły im w tym nie -
któ re me dia po da jąc in struk cję, jak się wy łą czyć z PZD.
Dział kow cy zde cy do wa li jed nak ina czej – 95% ogro dów
po zo sta ło w PZD. Zwią zek jesz cze ni gdy w hi sto rii nie
prze szedł ta kiej we ry fi ka cji. Oka za ło się, że dział kow cy
w spo sób świa do my i z peł nym prze ko na niem po sta wi -
li na wła sną or ga ni za cję – spraw dzo ną i sku tecz ną.

II. REFERATY 

1. Prezes Polskiego Zwiàzku Działkowców Eugeniusz Kondracki 

Re fe rat pro gra mo wy
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Dzię ku ję wszyst kim dział kow com za te waż ne dla
przy szło ści ru chu de cy zje, dzię ku ję wszyst kim człon kom
PZD, któ rych wciąż przy by wa, choć te raz nie trze ba być
człon kiem, aby mieć dział kę. 

Wa sze po zy tyw ne de cy zje to dla nas ha sło do jesz cze
in ten syw niej szej pra cy na rzecz dział kow ców i ogro dów.

Sza now ni De le ga ci !
W dniu dzi siej szym za my ka my pe wien etap wdra ża -

nia usta wy o ROD – uchwa li my sta tut. Za pla nu je my też
dzia ła nia na przy szłość przyj mu jąc pro gram Związ ku na
na stęp ną ka den cję. Głów ny cię żar dzia łań Związ ku wi -
nien być na kie ro wa ny na ogro dy. To jest oczy wi ste, bo to
wy ni ka z usta wy. Mo że nie wszy scy ma ją świa do mość,
jak ści śle w usta wie jest okre ślo na ro la sto wa rzy sze nia
ogro do we go – jest ono po wo ła ne wy łącz nie w ce lu za -
kła da nia i pro wa dze nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Pro wa dzi my ogro dy od lat, ma my w tym du że
do świad cze nie. Je ste śmy też naj więk szym sto wa rzy sze -
niem ogro do wym, a więc si łą rze czy bę dzie my roz wią -
zy wać pro ble my do ty czą ce wszyst kich ogro dów, tak że
tych, któ ry mi za rzą dza ją in ne sto wa rzy sze nia. Pierw szy
przy kład już ma my – z na szej ini cja ty wy w spra wie al -
tan sko rzy sta li wszy scy dział kow cy. Za pra sza my no we
sto wa rzy sze nia do współ pra cy, ma my wspól ne in te re sy 
– do bro dział kow ców i roz wój ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

Sza now ni De le ga ci !
Jed nym z naj waż niej szych za dań Związ ku po zo sta je

re ali za cja usta wy. Cho dzi o naj peł niej sze wdro że nie
funk cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re są urzą -
dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej. Na sze ogro dy nie są
sku pi skiem in dy wi du al nych dzia łek, ale zor ga ni zo wa ną
ca ło ścią peł nią cą waż ne funk cje spo łecz ne, re kre acyj ne,
in te gra cyj ne i eko lo gicz ne. Ma ją więc ogrom ny wa lor
so cjal ny, da jąc ko rzy ści nie tyl ko dział kow com, ale rów -
nież spo łecz no ściom lo kal nym. Mu si my o tym pa mię tać
pod czas wdra ża nia usta wy. Cho dzi o peł niej sze wy ko -
rzy sta nie po ten cja łu na szych ogro dów, o lep sze spo żyt -
ko wa nie moż li wo ści, ja kie ogro dy ofe ru ją spo łe czeń stwu
i mia stom. Jest to nie tyl ko sku tecz na me to da roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go, ale tak że spo sób na obro nę
ist nie nia ogro dów za gro żo nych li kwi da cja mi. Z te go
wzglę du Zwią zek mu si otwie rać ogro dy oraz pro pa go -
wać i roz wi jać w nich roz ma ite for my dzia łal no ści na
rzecz spo łecz no ści lo kal nych. Tak jak usta wa sze rzej
otwie ra ogro dy na po trze by oto cze nia, tak my sa mi, ja -
ko śro do wi sko, mu si my się bar dziej otwo rzyć na ca łe
spo łe czeń stwo. Ko niecz ne jest po głę bie nie współ pra cy
z sa mo rzą da mi lo kal ny mi i spo łecz no ścią miesz kań ców,
zwłasz cza na te re nie miast. W przy szło ści mu si my wy -
pra co wać no we for my dzia ła nia, aby ogro dy dział ko we
sta ły się jesz cze bar dziej atrak cyj ne i po trzeb ne. Ogro dy

otwar te, słu żą ce ja ko miej sce re kre acji dla ogó łu oko -
licz nych miesz kań ców, współ pra cu ją ce z wła dza mi i in -
ny mi or ga ni za cja mi spo łecz ny mi. Ta ka po win na być
przy szłość ogro dów. Jest to moż li we, o ile szer szą współ -
pra cę z na mi po dej mą sa mo rzą dy. 

Je ste śmy otwar ci na wspól ne dzia ła nie dla do bra spo -
łecz no ści lo kal nych!

Do sto so wa nie na szej dzia łal no ści i ogro dów do re ali -
za cji po wyż szych ce lów wy ma ga m. in. mo dy fi ka cji
prze pi sów związ ko wych. Do ty czy to zwłasz cza re gu la -
mi nu ROD, któ ry jest naj czę ściej sto so wa nym do ku men -
tem w ogro dach. Nor mu je on funk cjo no wa nie ogro du
dział ko we go, je go za go spo da ro wa nie, za sa dy użyt ko wa -
nia dział ki oraz ko rzy sta nia z te re nów ogól nych i in fra -
struk tu ry ogro do wej. Zna cze nie re gu la mi nu jest tym
więk sze, że obo wią zu je nie tyl ko dział kow ców, ale każ -
dą oso bę prze by wa ją cą na te re nie ROD. Dla te go też Kra -
jo wa Ra da roz po czę ła już pra ce nad tym waż nym
do ku men tem. Po wo ła ła spe cjal ną Ko mi sję ds. opra co -
wa nia re gu la mi nu ROD, któ ra zdą ży ła już roz pa trzyć
pierw szą część pro po zy cji, zgło szo nych z okrę gów 
i ogro dów oraz in dy wi du al nych dział kow ców. Wy ni kiem
do tych cza so wych prac jest opra co wa nie pro jek tu re gu la -
mi nu, któ ry zo stał skie ro wa ny do sze ro kiej kon sul ta cji 
z dział kow ca mi, za rzą da mi ROD i in ny mi or ga na mi
Związ ku. Z te go wzglę du wy da no spe cjal ną bro szu rę 
z pro jek tem w na kła dzie 20.000 eg zem pla rzy, któ ra tra -
fi ła do wszyst kich ROD. Za miesz czo no rów nież ten do -
ku ment na stro nie in ter ne to wej Kra jo wej Ra dy oraz
po szcze gól nych okrę go wych za rzą dów, gdzie jest do -
stęp ny dla wszyst kich za in te re so wa nych. W efek cie co -
raz licz niej wpły wa ją wnio ski i pro po zy cje. Wszyst kie
zo sta ną nie dłu go roz pa trzo ne. Dzię ki te mu za mie rza my
przy go to wać i uchwa lić do bry re gu la min, któ ry za pew -
ni spraw ne funk cjo no wa nie ROD, speł ni ocze ki wa nia
dział kow ców oraz spo łecz no ści lo kal nej.

Sza now ni De le ga ci !
Sza now ni Go ście !
Przed na mi sto ją no we wy zwa nia. Wie my, że ogro dy 

w mia stach mu szą się zmie niać. Spo łe czeń stwo w prze -
pro wa dza nych son da żach chce mieć ogro dy w mia stach,
ale też chce z nich ko rzy stać, nie ko niecz nie po przez
upra wę dział ki. Wnio sek jest ja sny - ogro dy mu szą być
otwar te dla spo łecz no ści miast. Nie wy star czy jed nak
otwo rzyć bra my, ogro dy trze ba przy sto so wać do no wych
funk cji, a więc ko niecz ne są in we sty cje. Ogro dy mo gą
speł niać róż ne funk cje: par ku, a więc spa ce ry i re kre acja,
moż na też udo stęp nić do my dział kow ca pla ców kom
oświa to wym, czy opie kuń czym. Moż na też sa me mu
przy go to wać i zre ali zo wać cie ka we za ję cia dla róż nych
grup spo łecz nych. W nie któ rych ogro dach w kra ju tak
się dzie je. Są or ga ni zo wa ne wcza sy dla se nio rów, zie lo -
ne szko ły i tym po dob ne for my. Ma my jed nak du żo
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więk sze moż li wo ści, tyl ko po trze ba środ ków na mo der -
ni za cję, wy po sa że nie, a przede wszyst kim po my słu, co
ofe ro wać miesz kań com. W tym za kre sie ko niecz na jest
współ pra ca z sa mo rzą dem lo kal nym. Zgod nie z na szą
usta wą sa mo rząd mo że na ta kie in we sty cje prze zna czać
środ ki, a co wię cej, mo że otrzy mać re fun da cję po nie sio -
nych wy dat ków ze Skar bu Pań stwa. 

Ma my jesz cze jed ną moż li wość, są to do ta cje unij ne.
Pol ska otrzy ma do 2020 r. po kaź ne środ ki z Unii Eu ro -
pej skiej, ale bę dą to ostat nie środ ki z Unii. Mu si my za -
tem wy ko rzy stać tę szan sę bo jest wie le pro gra mów, 
z któ rych mo gą sko rzy stać na sze ogro dy. Kra jo wa Ra da
już pod ję ła sze ro kie dzia ła nia in for ma cyj ne, ale trze ba
stwo rzyć w Związ ku jed no li ty i ska na li zo wa ny sys tem,
aby ob jąć nim ca ły kraj. Do te go po trzeb ni są lu dzie, któ -
rzy zna ją się na wy szu ki wa niu od po wied nich pro gra -
mów i przy go to wy wa niu wnio sków. Po trzeb na też jest
ak cja in for ma cyj na w ogro dach i wy zwo le nie ini cja tyw,
któ re po tem moż na re ali zo wać. I znów w tym za kre sie
po trzeb na jest ści sła współ pra ca z sa mo rzą dem gmin nym
i wo je wódz kim. Tam są spe cja li ści, tam są kon kret ne
pro gra my, tam wresz cie jest naj więk sza wie dza na ten
te mat. Te kon tak ty i współ pra ca bę dzie mia ła po dwój ny
wy miar, prze cież otwar cie ogro dów dla spo łe czeń stwa
to tak że wspa nia ła in we sty cja sa mo rzą du na rzecz spo -
łecz no ści lo kal nych.

Pa mię taj my jed nak, że ogro dy w mia stach po win ny
być ich wi zy tów ką. To dla nas du że wy zwa nie, bo wiem
ogro dy po win ny być czy ste, schlud ne, es te tycz ne i tęt -
nią ce ży ciem. Wte dy przy bę dzie nam so jusz ni ków, gdy
zaj dzie ko niecz ność ich obro ny. Bę dą się też sa me bro -
ni ły swym wy glą dem i funk cja mi. 

Mo że my za pew nić wspa nia ły roz wój ogro dów. Du żo
za le ży od nas sa mych, od na sze go za an ga żo wa nia, wie -
dzy i po świę ce nia. Speł nij my więc ocze ki wa nia dział -
kow ców i spo łe czeń stwa – daj my im pięk ne ogro dy.

Je śli chce my zmie niać ogro dy, to trze ba zmie niać
dział ki, je śli chce my zmie niać dział ki to mu si my dział -
kow com do star czać wie dzę, jak to ro bić. Nie oce nio ne są
w tym mie sięcz ni ki „dział ko wiec” i „Nasz Ogró dek”.
Po win ni śmy pro pa go wać te wy daw nic twa, bo z nich
dział ko wiec po wi nien czer pać po trzeb ną wie dzę.

Sza now ni De le ga ci !
W ubie głej ka den cji pod ję li śmy po raz pierw szy w hi -

sto rii Związ ku ini cja ty wę wy da wa nia na szej okre so wej
ga ze ty. „Zie lo na Rzecz po spo li ta” to wia do mo ści, pro ble -
my dział kow ców, ogro dów i Związ ku. Pi sa na przy stęp -
nym ję zy kiem i wy da wa na w ma so wym na kła dzie bo
jest to każ do ra zo wo 200 ty się cy eg zem pla rzy. Kra jo wa
Ra da bie rze wszyst kie kosz ty na sie bie, bo uwa ża, że jest
to jed na z naj lep szych form in for mo wa nia na szych dział -
kow ców o naj waż niej szych dla nich spra wach. Mu si my
pa mię tać, że Zwią zek jest tam, w ogro dach. Tam mu si

być wie dza o spra wach Związ ku i za da niem struk tur
Związ ku jest tę wie dzę do star czyć. 

O tym, że Zwią zek jest w ogro dach ni ko go na tej sa li
nie mu szę prze ko ny wać. Prze cież że by się tu zna leźć
każ dy z nas mu siał być naj pierw wy bra ny w ogro dzie.
Każ dy mu siał tam za cząć, tam zdo być za ufa nie i man dat
dział kow ców, bo tam, w ogro dach jest źró dło na szej de -
mo kra cji związ ko wej, któ rej wy ni kiem jest dzi siej szy
Zjazd.

Sza now ni De le ga ci !
Jed nym z naj waż niej szych wy zwań sto ją cych przed

Związ kiem by ło i - nie ste ty jest na dal – ure gu lo wa nie
sy tu acji praw nej ROD. Po mi mo wie lo let nich wy sił ków,
wciąż, bli sko 1/3 ogro dów, nie ma praw ujaw nio nych 
w księ gach wie czy stych. Win nym te go sta nu nie jest
Zwią zek, ani tym bar dziej dział kow cy. Co wię cej, je go
źró dło nie le ży na wet w pra wie. Po 1996r. prak tycz nie
każ dy z ROD mógł bo wiem mieć ten pro ces za so bą.
Klu czem by ło na sta wie nie władz. Nic in ne go nie wy ja -
śni fak tu, że w Zie lo nej gó rze, Pi le czy El blą gu bli sko
100% ogro dów jest ujaw nio nych w księ gach wie czy -
stych, a np. War sza wie, Kra ko wie, czy Ło dzi, od se tek
ten jest bli ski ze ru. Przy kra praw da jest ta ka, że urzęd ni -
cy zro bi li tam bar dzo du żo, by za blo ko wać pro ces ma ją -
cy fun da men tal ne znacz nie dla bez pie czeń stwa dział -
kow ców. 

Nie ste ty, wie le wska zu je na to, że po dob nie mo że być
w przy szło ści. Prze pi sy przej ścio we usta wy o ROD spro -
wa dza ją kwe stię na by cia przez dział kow ców praw do
pro stej de cy zji ad mi ni stra cyj nej. Nie ste ty, wie my już, że
nie któ rzy wło da rze miast – np. w Kra ko wie i Rze szo wie
– pró bu ją wy ko rzy stać oka zję i się gnąć do kie sze ni dział -
kow ców. W in nych  – np. War sza wie i Wro cła wiu – po -
stę po wa nia są tor pe do wa ne przez sa mo wo lę urzęd ni ków.
Dla każ de go jest oczy wi ste, że ich żą da nia o uzu peł nie -
nie do ku men ta cji nie ma ją żad nych pod staw praw nych,
a słu żą tyl ko za pre tekst dla zwło ki w wy da niu de cy zji
po zy tyw nej dla dział kow ców. Fakt, że ob struk cja nie
spo ty ka się z re ak cją ich prze ło żo nych, ka że po sta wić
py ta nie, czy dzia ła nia te nie są przy pad kiem zgod ne z
ich wo lą? 

Dla te go nie moż na wy klu czyć, że po mi mo do brej usta -
wy, dro ga do po twier dze nia praw do grun tów ROD, bę -
dzie wy ma ga ła pro wa dze nia spo rów są do wych. W nich,
tak jak do tych czas, dział kow cy bę dą zda ni wy łącz nie na
sa mych sie bie, czy li swój Zwią zek. To na nas, ja ko ich
przed sta wi cie lach, bę dzie spo czy wał cię żar re ali za cji
dzia łań i wy bra na na tym Zjeź dzie no wa Kra jo wa Ra da
mu si za dbać, by Zwią zek był przy go to wa ny do nich od
stro ny or ga ni za cyj nej i me ry to rycz nej. 

W kon tek ście praw do te re nów ROD nie moż na rów -
nież prze mil czeć kwe stii rosz czeń re pry wa ty za cyj nych.
Dział kow cy sta no wią jed ną z naj licz niej szych grup od -
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czu wa ją cych ten pro ble mem. Już dziś do ty ka prze szło
30 000 ro dzin dział ko wych, a zja wi sko na ra sta. W spra -
wach ogro dów, ni czym w so czew ce, sku pia ją się też pa -
to lo gie re pry wa ty za cji w wy da niu pol skim. W me diach
roi się od przy kła dów bez pra wia dzie ją ce go się przy oka -
zji na pra wia nia krzywd z mi nio nej epo ki. Los dział kow -
ców jest iden tycz ny z lo sem lo ka to rów z „od zy ska nych”
ka mie nic. Od zy ska nych w cu dzy sło wie, bo w rze czy wi -
sto ści naj czę ściej tra fia ją one w rę ce wy spe cja li zo wa -
nych grup, że by nie po wie dzieć ma fii urzęd ni czo 
– biz ne so wych, sku pu ją cych za bez cen rosz cze nia i
przej mu ją cych nie ru cho mo ści. Pro ce der ten, to czą cy się
przy bier nej po sta wie, a więc de fac to ak cep ta cji pań -
stwa, przy no si zy ski li czo ne już w mi liar dach. Nic więc
dziw ne go, że nie ma w nim miej sca na sen ty men ty.
Dział kow cy, jak lo ka to rzy, trak to wa ni są przez no wych
wła ści cie li jak rze czy. Bez par do no wo usu wa ni, bez oglą -
da nia się na pra wa gwa ran to wa ne w usta wie przy li kwi -
da cji ogro dów. 

Win nym te go sta nu rze czy jest za nie cha nie usta wo -
daw cy. Już chy ba nikt, kto oce nia pro blem obiek tyw nie,
nie ma wąt pli wo ści, że brak usta wy re pry wa ty za cyj nej
stwo rzył grunt dla nad użyć, a trwa ją cy pro ce der ma nie -
wie le wspól ne go z na pra wia niem krzywd. Rów nież 
w śro do wi sku dział kow ców od dłuż sze go cza su po ja wia -
ją się gło sy, że Zwią zek po wi nien ak tyw nie włą czyć się
w sta ra nia o usta wę re pry wa ty za cyj ną. Usta wę, któ ra
odej dzie od zwro tów w na tu rze. Usta wę, któ ra opar ta 
o za sa dę so li da ry zmu, uwzględ ni ca ło kształt oko licz no -
ści i po ło ży kres po strze ga niu pro ble mu wy łącz nie z per -
spek ty wy zgła sza ją cych rosz cze nia. 

Uwa żam, że doj rze li śmy do te go, by kwe stia ta zna la -
zła się w pro gra mie dzia łań Związ ku i sta ła się przed -
mio tem szcze gól ne go za an ga żo wa nia. Prze ma wia ją za
tym do świad cze nia, któ re wska zu ją, że bez usta wy re -
pry wa ty za cyj nej prak tycz nie każ dy ogród mo że oka zać
się za gro żo ny rosz cze nia mi. Ale rów nie waż nym ar gu -
men tem jest to, że dział kow com ja ko jed nej z nie licz -
nych grup spo łecz nych w Pol sce, uda ło się za cho wać
jed ność. Da je nam ona po ten cjał spo łecz ny, któ ry po zwa -
la wie rzyć w suk ces. To po par cie spo łecz ne prze ko na ło
po li ty ków do jed no myśl no ści w spra wie usta wy chro nią -
cej ogro dy przed ma so wą li kwi da cją. Wie rzę, że tak sa -
mo sku tecz nie po zwo li ono włą czyć się w de ba tę o re-
pry wa ty za cji i prze ła mać trwa ją cą od ćwierć wie ku nie -
chęć do po waż ne go za ję cia się pro ble mem. Nie chęć, któ -
rej owo cem jest peł za ją ca, „dzi ka” re pry wa ty za cja, 
w któ rej pra wo sprzy ja sil niej szym, a zwłasz cza bar dziej
bez względ nym i po zba wio nym skru pu łów, któ ra w prak -
ty ce nie ma nic wspól ne go z na pra wia niem krzywd, bo
for tu ny zbi ja ją na niej tzw. ob rot ni biz nes me ni, wzbo ga -
ca ją cy się kosz tem ma jąt ku pu blicz ne go i krzyw dy zwy -
kłych oby wa te li, wśród któ rych są dział kow cy.

Sza now ni De le ga ci ! 
Oczy wi ście, aby spro stać tym wszyst kim wy zwa niom,

ko niecz ne jest za cho wa nie przez Zwią zek spraw no ści 
w dzia ła niu. Na sze suk ce sy z ostat niej ka den cji nie mo -
gą nas uśpić. Za ufa nie, ja kim zo sta li śmy ob da rze ni przez
dział kow ców, któ rzy w de mo kra tycz nych gło so wa niach
w 95 % ogro dów zde cy do wa li, że chcą po zo stać w ogól -
no pol skiej struk tu rze, nie jest po da ro wa ne na za wsze.
Wręcz prze ciw nie, usta wa da je im moż li wość zwe ry fi ko -
wa nia tej de cy zji. 

Nie ma my się też co łu dzić. Krę gi, któ re zro bi ły tak
wie le, by roz bić jed ność na sze go śro do wi ska, nie po rzu -
ci ły tej idei. Wie dzą, że ich marsz do ce lu, ja kim jest
prze ję cie te re nów ogro dów na ko mer cję, blo ku je prze -
szko da w po sta ci sil nej or ga ni za cji sku tecz nie sto ją cej
na stra ży praw dział kow ców. Dla te go są go to we zro bić
wszyst ko, by znisz czyć PZD. A że ma ją ku te mu środ ki,
zwłasz cza fi nan so we, nie mu szę chy ba ni ko go z tu obec -
nych prze ko ny wać.

Dla te go bę dzie my mu sie li uczy nić wszyst ko, by dział -
kow cy na dal iden ty fi ko wa li się ze Związ kiem, czu li się
je go czę ścią. Aby tak się sta ło na sza or ga ni za cja mu si
funk cjo no wać tak, by wy czu wać ich po trze by i je za spo -
ka jać. Ale, co rów nie waż ne, do cie rać do dział kow ców 
z in for ma cją o ko rzy ściach pły ną cych z te go, że ich
ogród jest ele men tem więk szej struk tu ry.  

Słu żyć te mu ma ją m.in. zmia ny za pro po no wa ne w no -
wym sta tu cie, nad któ rym dzi siaj ma my gło so wać. Dzię -
ki sze ro kim kon sul ta cjom nad tym do ku men tem, je stem
głę bo ko prze ko na ny, że za pro po no wa ne w nim roz wią -
za nia, go dzą ce na szą wie lo let nią tra dy cję, z wy mo ga mi
sta wia ny mi przez no wą usta wę oraz po stu la ta mi zgła -
sza ny mi z ogro dów, od po wia da ją na po trze by dział kow -
ców. Co wię cej, po mni do świad czeń po ubie gło rocz nym
zjeź dzie, po sta ra li śmy się, aby je go pro jekt tra fił rów -
nież do or ga nu nad zo ru. Dzię ki te mu, że go pod da li śmy
kon sul ta cjom z przed sta wi cie la mi Pre zy den ta m. st. War -
sza wy, uwzględ nia on wszel kie uwa gi or ga nu nad zo ru, 
a co za tym idzie, nie po wi nien bu dzić kon tro wer sji 
w trak cie po stę po wa nia re je stro we go.  

Jed nak, aby no wy sta tut za dzia łał, ko niecz ne jest rów -
nież je go wdro że nie. Mu si my prze pro wa dzić sze ro ką
kam pa nię edu ka cyj ną w ogro dach. Na Kra jo wej Ra dzie
i okrę gach spo cznie cię żar opra co wa nia ma te ria łów in -
for ma cyj nych i prze pro wa dze nia szko leń dzia ła czy ogro -
do wych, któ rzy ma ją sto so wać go w co dzien nej pra cy.
Wszyst ko po to, aby przej ście do no wej rze czy wi sto ści
praw nej nie za kłó ci ło bie żą ce go funk cjo no wa nia ROD. 

Sta tut to oczy wi ście tyl ko je den z aspek tów zmian 
w ob słu dze ROD i dział kow ców przez Zwią zek. W nad -
cho dzą cej ka den cji po win ni śmy opra co wać i wdro żyć
wie le dzia łań, o któ rych wie my, że są ocze ki wa ne, a któ -
rych w ostat nim, nie zwy kle burz li wym okre sie, nie by -
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li śmy już w sta nie pod jąć, gdyż po chła nia ła nas wal ką 
o za cho wa nie pod sta wo wych praw dział kow ców, tj. 
o usta wę. Miej my na dzie ję, że te raz bę dzie my mo gli sku -
pić się na rze czach bar dziej przy ziem nych. W dal szym
cią gu nie za ła twio na po zo sta je kwe stia pro gra mu fi nan so -
wo - księ go we go dla ROD. Zmia ny wy ma ga struk tu ra
służb praw nych w PZD, zwłasz cza w sy tu acji za koń cze -
nia by tu ko mi sji roz jem czych. Po win ni śmy tak że po wró -
cić do źró deł. Dzia łal ność edu ka cyj na w za kre sie
ogrod nic twa i eko lo gii to dzie dzi ny, w któ rych po win ni -
śmy za ofe ro wać dział kow com i ogro dom zde cy do wa nie
wię cej. Zwłasz cza, że ist nie je moż li wość po zy ska nia na
to środ ków z fun du szy eu ro pej skich. Mam też na dzie ję
na re ne sans spo łecz nej służ by in struk tor skiej. Jej człon -
ko wie, w ra mach nie mal że do bro są siedz kiej po mo cy ma -
ją moż li wość do tar cia z wie dzą do sze ro kiej rze szy
dział kow ców. War to sil niej wes przeć dzia łal no ści pro -
spo łecz ną w ogro dach. Do ty czy to rów nież ini cja tyw
któ rych be ne fi cjen ta mi nie są wy łącz nie dział kow cy, ale
szer sze spek trum spo łecz no ści lo kal nych. Mu si my pro -
mo wać otwie ra nie ogro dów na po trze by oto cze nia, nie
tyl ko po przez otwie ra nie ich bram, to oczy wi ście też 
– ale rów nież po przez po dej mo wa nie wspól nych dzia łań
i ini cja tyw ze śro do wi skiem ze wnętrz nym. Sa mo rzą dy
lo kal ne, or ga ni za cje po za rzą do we, szko ły i przed szko la,
to na si na tu ral ni part ne rzy do wspól nych dzia łań. Wresz -
cie, po win ni śmy po ło żyć na cisk na pro mo cję. Już te raz
ma my się czym po chwa lić, ale nie ste ty – mó wiąc ko lo -
kwial nie – dzi siaj sa mo zro bie nie cze goś po ży tecz ne go
już nie wy star cza, sztu ką jest bo wiem to sprze dać, czy li
do trzeć do ogó łu z in for ma cją o po żyt kach, któ re spo łe -
czeń stwo czer pie z ist nie nia ogro dów. 

Oczy wi ście re ali za cja tych ce lów nie na stą pi z dnia na
dzień. Cze ka nas du żo pra cy, nie za wsze ła twej. Wie rzę
jed nak, że Zwią zek, czy li lu dzie dzia ła ją cy w na szej or -
ga ni za cji, są w sta nie jej po do łać. Że po ten cjał na sze go
sto wa rzy sze nia, je go ka pi tał ludz ki, po zwo li osią gnąć nam
suk ces, czy li uzna nie ze stro ny ogó łu dział kow ców, a co
za tym idzie, za cho wa nie jed no ści pol skie go ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go. Jed no ści, któ ra – je stem głę bo ko
prze ko na ny – dla za cho wa nia praw dział kow ców i prze -
trwa nia ogro dów jest rów nie waż na, jak za pi sy usta wy. 

Dro dzy De le ga ci !
Dro dzy Go ście !
Na sze do świad cze nia uczą, że w nad cho dzą cej ka den -

cji Zwią zek na dal bę dzie mu siał zwie rać sze re gi, in te -
gro wać śro do wi sko dział ko we w obro nie praw dział-
kow ców i pol skich ogro dów. Zwięk sze nie sku tecz no ści
tych dzia łań wy ma ga od nas ak tyw niej sze go udzia łu 
w de ba tach i pro ce sach de cy zyj nych. Dla te go ogro dy 
i Zwią zek mu szą być bar dziej wi docz ni i po zy tyw nie od -
bie ra ni przez wła dze i spo łe czeń stwo. Mu si my mieć
więk szy wpływ na de cy zje, któ re nas do ty czą. Ko niecz -

ne jest więk sze za an ga żo wa nie w spra wy pu blicz ne. Jest
to nie zbęd ne, aby za cho wać na sze ogro dy, a nie tyl ko
bier nie cze kać na zmia ny. Suk ces na szych dwóch pro -
jek tów oby wa tel skich po ka zu je, co mo że my osią gnąć,
gdy zjed no cze ni bie rze my spra wy w swo je rę ce. Dla te -
go nasz Zwią zek po wi nien jesz cze ak tyw niej uczest ni -
czyć w ży ciu pu blicz nym. Wszę dzie tam gdzie są ogro dy
dział ko we, Zwią zek mu si być ak tyw ny w ży ciu pu blicz -
nym i an ga żo wać się w re ali za cję spraw waż nych i dla
dział kow ców i dla spo łe czeń stwa. 

W tym kon tek ście nie zwy kle istot ne bę dą zbli ża ją ce się
wy bo ry par la men tar ne. Mu si my się bo wiem li czyć z tym,
że – tak jak po przed nio – od po słów i se na to rów na stęp -
nej ka den cji bę dą za le żeć lo sy mi lio na dział ko wych ro -
dzin. Dla te go też dzi siaj kwe stią za sad ni czą dla przy-
szło ści ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce jest na le ży ta
re pre zen ta cja na sze go śro do wi ska w Sej mie i Se na cie.
Staw ką jest ist nie nie i roz wój ogro dów i ru chu dział ko -
we go.

Wspie ra jąc kon kret ne ugru po wa nia i lu dzi po win ni -
śmy kie ro wać się za sa dą, że mu szą uwzględ niać w swo -
ich pro gra mach in te re sy oraz pra wa dział kow ców.
Po par cie to nie mo że być jed nak bez kry tycz ne, ale mu -
si być po prze dzo ne na le ży tą oce ną ugru po wa nia oraz
kan dy da ta przez pry zmat je go do ko nań na rzecz dział -
kow ców i ogro dów. Cho dzi o gło so wa nie na kan dy da -
tów, któ rzy da ją gwa ran cję obro ny pod sta wo wych
in te re sów dział kow ców i ich or ga ni za cji. Po pie raj my lu -
dzi nie na pod sta wie ich obiet nic i de kla ra cji, ale we dług
rze czy wi stych do ko nań. Wy bierz my lu dzi, któ rzy w
ostat niej ka den cji bro ni li ogro dów i dział kow ców, któ -
rzy swo im za an ga żo wa niem udo wod ni li, że bę dą rów -
nież w ko lej nej ka den cji wal czyć o pra wa dział kow ców
i Związ ku. W szcze gól no ści pa mię taj my o tych par la -
men ta rzy stach, dzię ki któ rym uda ło się prze for so wać do -
brą usta wę o ROD. Li czy my, że ta cy wła śnie lu dzie
zo sta ną wy bra ni. 
Że by jed nak tak się sta ło my – ja ko dział kow cy – mu -

si my po trak to wać swój udział w wy bo rach i nasz od da -
ny głos ja ko for mę obro ny war to ści i idei ru chu dział -
ko we go. Dla te go mu si my za ma ni fe sto wać na sze po glą -
dy, mu si my za de mon stro wać kla sie po li tycz nej po ten -
cjał, si łę oraz praw dzi we ocze ki wa nia pol skich dział-
kow ców!

Sza now ni De le ga ci, 
Dro dzy Go ście!
W prze ka za nych dziś ma te ria łach spra woz daw czych

sta ra li śmy się za wrzeć in for ma cję o na szym do rob ku 
z ostat nich lat. Mam jed nak świa do mość, że nie zdo ła li -
śmy uka zać w nich wszyst kich osią gnięć i tru du lu dzi
Związ ku. Dla te go za Wa szym po śred nic twem, pra gnę
jesz cze raz prze ka zać dzie siąt kom ty się cy spo łecz nych
dzia ła czy go rą ce po dzię ko wa nia za wy si łek wnie sio ny
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w suk ces na szej wspól nej spra wy, czy li za cho wa nie praw
dział kow ców i prze trwa nie ogro dów. 

Jed no cze śnie, tą sa ma dro gą, chciał bym skie ro wać do
nich we zwa nie o dal szą pra cę na rzecz Związ ku. Ha sło
Zjaz du – „Ra zem z wo li dział kow ców” – uka zu je nam
bo wiem dwie istot ne praw dy. Pierw szą, że nasz wspól ny
wy si łek zo stał do ce nio ny w naj pięk niej szy z moż li wych
spo so bów. Dział kow cy, opo wia da jąc się gre mial nie za
po zo sta niem ich ogro dów w PZD, udzie li li Związ ko wi
swo iste go ab so lu to rium. Ale i dru gą, że spo czę ła na nas
ol brzy mia od po wie dzial ność. Mi lion pol skich ro dzin, 
z wła snej, nie przy mu szo nej wo li, po wie rzył Związ ko wi
swo je spra wy. Bo dział kow cy wie rzą, że tak jak do tych -
czas, Zwią zek bę dzie sku tecz nie stał na stra ży ich praw
i za pew ni im moż li wość re ali za cji pa sji, ja ką są dla nich
dział ki. 

Dla te go przed sta wia jąc w imie niu ustę pu ją cej Kra jo -
wej Ra dy pro po zy cję pro gra mu dzia ła nia na na stęp ną ka -
den cję, czu ję się zo bo wią za ny pod kre ślić, że je go
re ali za cja bę dzie wy ma ga ła wy sił ku i po świę ceń. Ale
zna jąc za an ga żo wa nie lu dzi Związ ku, głę bo ko wie rzę,
że wspól nie po do ła my tym wy zwa niom. Głę bo ko wie -
rzę, że po raz ko lej ny nasz naj więk szy ka pi tał, czy li lu -
dzie two rzą cy na sze sto wa rzy sze nie, oka że się w peł ni
wy star cza ją cy do po ko na nia sto ją cych przed na mi  wy -
zwań. 

Wie rzę w suk ces, bo wiem naj le piej, że to co osią gnę -
li śmy w ostat nich la tach, osią gnę li śmy wła śnie dzię ki
Wam i ty siąc om lu dzi z ogro dów, któ rych re pre zen tu je -

cie z ra cji man da tu uzy ska ne go w de mo kra tycz nych wy -
bo rach. Dwie oby wa tel skie usta wy, gwa ran tu ją ce fun da -
men tal ne pra wa dział kow ców. Zmia na na sta wie nia do
ogro dów dział ko wych w spo łe czeń stwie – sen su ich ist -
nie nia nikt po waż ny już nie kwe stio nu je. Wresz cie prze -
ła ma nie ne ga tyw nych ste reo ty pów na te mat na sze go
Związ ku. Bo nie dość, że nie po zwo li li śmy spro wa dzić
się do ro li pa ria sa ży cia pu blicz ne go, w ja kiej nie któ rzy
już nas wi dzie li, to spra wi li śmy, że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców zno wu jest uzna wa ny za po wa ża ne go part -
ne ra spo łecz ne go, któ re go po stu la ty spo ty ka ją się z uwa -
gą naj waż niej szych uczest ni ków ży cia pu blicz ne go 
w Pol sce. 

Te nie za prze czal ne osią gnię cia, któ re są na szym wspól -
nym do rob kiem by ły moż li we dzię ki za an ga żo wa niu dzie -
sią tek ty się cy spo łecz nych dzia ła czy w ogro dach i okrę-
gach. To oni są ci chy mi bo ha te ra mi, któ rzy nie dla za -
szczy tów i ko rzy ści ma jąt ko wych, ale dla sa tys fak cji i po -
czu cia speł nie nia swej mi sji, co dzien ną pra cą na rzecz
ogro dów i swych są sia dów, naj bar dziej przy czy ni li  się do
osią gnięć Związ ku. Dla te go dzię ku jąc im, jed no cze śnie
ape lu ję o ich dal szy wy si łek. Bo wiem, że ich pra ca i po -
świę ce nie bę dą nie zbęd ne, aby Zwią zek w dal szym cią gu
z po wo dze niem re ali zo wał je go mi sję, któ rej ce lem by ło,
jest i bę dzie do bro dział kow ców i ich ogro dów. 

Sza now ni De le ga ci! 
Dzię ku ję za uwa gę i ży czę owoc nych oraz po ży tecz -

nych ob rad. 

Sza now ni De le ga ci!
Sza now ny Pa nie Pre ze sie Pol skie go Związ ku

Dział kow ców!
Sza now ne Pre zy dium Zjaz du! 
Sza now ni go ście Zjaz du!
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku

Dział kow ców wy bra na przez IX Kra jo wy Zjazd De le ga -
tów PZD od by wa ją cy się w dniach 16-17 grud nia 2011 r.,
swo je pi sem ne spra woz da nie z dzia łal no ści za la ta 2012-
2015 przed ło ży ła De le ga tom na dzi siej szy Zjazd. Spra -
woz da nie to zo sta ło przy ję te przez Kra jo wą Ko mi sję na
po sie dze niu w dniu 3 czerw ca 2015 ro ku.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w swej dzia łal no ści
opie ra ła się na prze pi sach Usta wy o ROD, wy mo gach
sta tu tu PZD, pro gra mie dzia łal no ści Pol skie go Związ ku
Dział kow ców przy ję tym przez IX Kra jo wy Zjazd De le -
ga tów PZD oraz za sa da mi za war ty mi w prze pi sach
związ ko wych. 

Pod sta wo wym za da niem Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej PZD, ja ko or ga nu nie za leż ne go i sa mo rząd ne go
Związ ku zgod nie z za pi sa mi Sta tu tu PZD i Uchwa łą 
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD by ła dzia łal ność
kon tro l na spra wo wa na nad dzia łal no ścią sta tu to wą i fi -
nan so wą Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w okre sie spra woz -
daw czym pra co wa ła w opar ciu o uchwa lo ne pla ny pra -
cy, któ re obej mo wa ły zgod nie ze Sta tu tem PZD
do ko ny wa nie kon tro li w Kra jo wej Ra dzie PZD, Okrę -
go wych Za rzą dach i Okrę go wych Ko mi sjach Re wi zyj -
nych PZD. 

Prze pro wa dza li śmy rów nież kon tro le dzia łal no ści or -
ga nów okrę go wych i ogro do wych PZD na wnio sek Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD oraz w wy ni ku wpływa-
ją cych do Ko mi sji i Kra jo wej Ra dy PZD skarg od człon -
ków Związ ku na nie pra wi dło wo ści w za rzą dza niu okrę -
ga mi oraz ogro da mi. 

2. Przewodniczàca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt
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W mi ja ją cej ka den cji Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na
PZD na wnio sek Pre zy dium KR PZD kon tro lo wa ła
Okrę go we Za rzą dy PZD oraz Okrę go we Ko mi sje Re wi -
zyj ne PZD z po wo du ra żą ce go nieprze strze ga nia przez
wy mie nio ne or ga ny okrę go we w swej dzia łal no ści prze -
pi sów Związ ku.  

Sza now ni De le ga ci!
Z upo waż nie nia i w imie niu człon ków Kra jo wej Ko mi -

sji Re wi zyj nej PZD w swo im wy stą pie niu przed sta wię
oce nę dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w okre sie ka den cji 2012-2015.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że Kra -
jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców zre ali zo -
wa ła pro gram dzia ła nia na ka den cję 2012-2015 uchwa-
lo ny przez IX Kra jo wy Zjaz du De le ga tów PZD.

War to jed nak pa mię tać, że ta upły wa ją ca ka den cja zdo -
mi no wa na by ła cią głą wal ką o ro dzin ne ogro dy dział ko -
we po bar dzo nie ko rzyst nym orze cze niu Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 ro ku w spra wie
usta wy o ROD z 2005 ro ku na wnio sek Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go.  

Ta kiej ka den cji w 136-let niej hi sto rii ru chu ogrod ni-
c twa dział ko we go w Pol sce oraz w 34-let niej dzia łal no -
ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców jesz cze nie by ło.
Był to czas per ma nent nej wal ki o ogro dy dział ko we, 
a przede wszyst kim o naj waż niej szy dla ogro dów, dział -
kow ców i Związ ku akt praw ny – usta wę o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. 

To ka den cja re kor do wej ak tyw no ści Kra jo wej Ra dy
PZD i dział kow ców oraz wszyst kich jed no stek or ga ni -
za cyj nych PZD bę dą cą re ak cją na każ dą ini cja ty wę or ga -
nów na sze go pań stwa za gra ża ją cą ogro dom dział ko wym
i dział kow com. A by ło ich wie le w okre sie spra woz daw -
czym. Wszyst kie ini cja ty wy i za gro że nia zo sta ły opi sa -
ne szcze gó ło wo w spra woz da niu Kra jo wej Ra dy PZD za
okres ka den cji. 

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że z po -
wo du wy stą pie nia ty lu za gro żeń dla ogro dów i dział kow -
ców Kra jo wa Ra da PZD wspól nie z dział kow ca mi,
sa mo rzą da mi ROD i OZ PZD, ko mi sja mi sta tu to wy mi
Związ ku przy ogrom nym wspar ciu sa mo rzą dów te ry to -
rial nych wy ko na ła ogrom ną pra cę, któ ra za owo co wa ła
uchwa le niem ustaw oby wa tel skich – usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych oraz zmia ny w usta wie
Pra wo bu dow la ne, w któ rej osta tecz nie ure gu lo wa no
praw nie spra wę al tan ogro do wych oraz pod pi sa niem po -
ro zu mie nia po mię dzy Pol skim Związ kiem Dział kow ców
i Związ kiem Miast Pol skich w spra wie dal szej współ -
pra cy na rzecz roz wo ju ogro dów dział ko wych z po sza -
no wa niem in te re sów miast i ich miesz kań ców. 

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD z ubo le wa niem
stwier dza, że za an ga żo wa nie w obro nę usta wy o ROD 
– naj waż niej sze go ak tu praw ne go gwa ran tu ją ce go ist -

nie nie ogro dów dział ko wych i ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce oraz w spra wie zmian w usta wie pra -
wo Bu dow la ne, któ re za po bie gły roz biór ce wie lu ty się cy
al tan ogro do wych, przez Okrę go we Za rzą dy PZD i ko -
mi sje sta tu to we ROD i OZ PZD by ło róż ne i nie za wsze
za da wa la ją ce.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że dzia -
ła nia zmie rza ją ce do za gwa ran to wa nia praw ne go po -
rząd ku w ro dzin nych ogro dach dział ko wych wy ma ga ły
w okre sie spra woz daw czym od Kra jo wej Ra dy PZD po -
dej mo wa nia wie lu do dat ko wych dzia łań oraz ogrom nej
dys cy pli ny fi nan so wej.

Stwier dza my, że Kra jo wa Ra da PZD swo ją dzia łal ność
sta tu to wą re ali zo wa ła zgod nie ze Sta tu tem PZD, usta wą
o ROD oraz w opar ciu o za twier dza ne każ de go ro ku pla -
na mi pra cy.

Sza now ni De le ga ci!
Kra jo wa Ra da PZD do ko ny wa ła na bie żą co ana li zy sy -

tu acji praw nej dział kow ców i ogro dów oraz od by ła
zwięk szo ną ilo ści ze brań Kra jo wej Ra dy PZD i je go Pre -
zy dium.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD oce nia bar dzo wy -
so ko dzia łal ność Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców Eu ge niu sza Kon drac kie go i Biu ra Kra jo wej Ra dy
PZD. Rad cy praw ni i praw ni cy Związ ku w oce nie na szej
Ko mi sji przy go to wa li naj waż niej sze ak ty praw ne zwią -
za ne z pro jek ta mi oby wa tel ski mi usta wy o ROD i usta -
wy Pra wo bu dow la ne. Spo rzą dza li ana li zy praw ne do-
ty czą ce wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i je go skut -
ków dla dział kow ców i ogro dów oraz do pro jek tów usta -
wy o ROD opra co wa ne przez ugru po wa nia po li tycz ne
re pre zen to wa ne w Sej mie RP tej ka den cji. Opra co wa li
pro jekt Sta tu tu Sto wa rzy sze nia Ogro do we go PZD. 

Dzię ki tym do ku men tom wszyst kie jed nost ki or ga ni za -
cyj ne Związ ku i dział kow cy mo gli wal czyć na ar gu men -
ty o po par cie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD
spo ty ka jąc się z par la men ta rzy sta mi i wła dza mi sa mo -
rzą do wym.

Rad cy praw ni Kra jo wej Ra dy peł ni li spo łecz nie funk -
cje Peł no moc ni ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Oby wa tel skiej.
Re pre zen to wa li nas dział kow ców ra zem z Pre ze sem
Związ ku i przed sta wi cie la mi Kra jo wej Ra dy PZD z ca -
łe go kra ju pod czas spo tkań z Pre mie rem RP, par la men -
ta rzy sta mi, Prze wod ni czą cy mi Klu bów Par la men tar -
nych. Po za tym re pre zen to wa li ogro dy w są dach w spra -
wach rosz czeń do grun tów ROD.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że w tej
ka den cji wy ko na no w Związ ku wie le ba dań te ma tycz -
nych z za kre su go spo dar ki grun ta mi. Re ali zo wa no re -
jestr ROD i ak tu ali zo wa no w nim do ku men ta cję praw ną
każ de go ogro du. Zba da no stan rosz czeń do grun tów oraz
spraw są do wych pro wa dzo nych w tych spra wach. Ska la
rosz czeń do grun tów zaj mo wa nych przez ogro dy jest
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wiel kim za gro że niem fi nan so wym dla Związ ku.
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD uzna je za za sad ną

de cy zję Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie utwo rze nia Fun -
du szu Obro ny ROD, któ re go środ ki słu żą wy łącz nie fi -
nan so wa niu kosz tów po stę po wań są do wych i ad mi ni -
stra cyj nych zwią za nych z rosz cze nia mi do grun tów
ROD oraz ewen tu al nych od szko do wań, ja kie są za są dza -
ne wo bec Związ ku z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia 
z nie ru cho mo ści.

Sza now ni De le ga ci!
Kra jo wa Ra da PZD w mi ja ją cej ka den cji dzia łal ność

fi nan so wą pro wa dzi ła zgod nie z prze pi sa mi za war ty mi
w Usta wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip -
ca 2005 ro ku i Usta wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych z 13 grud nia 2013 ro ku, Sta tu cie PZD, Za kła-
do wym Pla nie Kont PZD, uchwa ła mi pro gra mo wy mi
Kra jo wej Ra dy PZD oraz prze pi sa mi po wszech nie obo -
wią zu ją cy mi.

Zgod nie z prze pi sa mi Sta tu tu PZD pre li mi na rze oraz
spra woz da nia fi nan so we Kra jo wej Ra dy oraz Związ ku
każ de go ro ku ka den cji pod le ga ły ba da niu przez Kra jo wą
Ko mi sję Re wi zyj ną PZD.

Stwier dza my, że pla ny pra cy i pre li mi na rze fi nan so we
za bez pie cza ją ce środ ki na re ali za cję za dań by ły pod sta -
wą do uru cha mia nia środ ków fi nan so wych w każ dym
ro ku ka den cji. 

Zda rze nia fi nan so we Kra jo wej Ra dy PZD by ły ewi -
den cjo no wa ne zgod nie z za sa da mi ra chun ko wo ści za -
war ty mi w Za kła do wym Pla nie Kont PZD.

Księ go wa nie ope ra cji fi nan so wych od by wa ło się na
pod sta wie do wo dów źró dło wych, zgod nie z wy żej wy -
mie nio ny mi prze pi sa mi, w spo sób rze tel ny i ja sny przed -
sta wia jąc sy tu ację fi nan so wą Kra jo wej Ra dy PZD.

Sy tu acja fi nan so wa Kra jo wej Ra dy PZD w okre sie mi -
ja ją cej ka den cji zo sta ła szcze gó ło wo przed sta wio na 
w spra woz da niu przed ło żo nym Zjaz do wi przez Kra jo wą
Ra dę PZD.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD opie ra jąc się o zwe -
ry fi ko wa ne da ne i zba da ne spra woz da nia fi nan so we 
w po szcze gól nych la tach stwier dza, że sy tu acja fi nan so -
wa jest do bra, a Kra jo wa Ra da PZD pro wa dzi ła bar dzo
oszczęd ną go spo dar kę fi nan so wą.

Dzia łal ność Kra jo wej Ra dy PZD w każ dym ro ku upły -
wa ją cej ka den cji za my ka ła się wy ni kiem fi nan so wym
do dat nim.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w trak cie do ko ny -
wa nych kon tro li nie stwier dzi ła po no sze nia nie uza sad -
nio nych kosz tów.

W la tach 2012-2013 Kra jo wa Ra da PZD udzie li ła 
z Fun du szu Roz wo ju bę dą ce go w jej dys po zy cji do ta cji
na in we sty cje i re mon ty w ROD w łącz nej kwo cie 
52 500 zło tych.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że wo -

bec na ra sta ją cych rosz czeń osób trze cich do grun tów zaj -
mo wa nych przez ROD Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła 
w 2014 ro ku trud ną, lecz słusz ną de cy zję wzmoc nie nia
Fun du szu Obro ny ROD środ ka mi fi nan so wy mi po cho -
dzą cy mi z Fun du szu Roz wo ju.

Re ali zo wa ne przez Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we za -
da nia in we sty cyj ne zmie rza ją ce do wy po sa ża nia ich 
w in fra struk tu rę po pra wia ją cą ich funk cjo nal ność i bez -
pie czeń stwo oraz do pro wa dza ją ce do uno wo cze śnia nia
za go spo da ro wa nia ogro dów są w znacz nym stop niu
wspiera ne przez Okrę go we Za rzą dy. Za zna czyć trze ba
tak że, że kosz ty tych mo der ni za cji za sad ni czo są po no -
szo ne przez sa mych dział kow ców, bo wiem nie ist nie ją
już za kła dy pra cy wcze śniej fi nan su ją ce te za da nia. Nie -
licz ne ogro dy są wspie ra ne do ta cja mi przez sa mo rzą dy
te ry to rial ne.  

Kra jo wa Ra da PZD wy cho dząc na prze ciw po trze bom
dział kow ców, w okre sie mi ja ją cej ka den cji, stwo rzy ła
sze reg istot nych ak tów praw nych ma ją cych na ce lu po -
moc ogro dom w roz wo ju i uno wo cze śnia niu sta nu za go -
spo da ro wa nia ROD.

Kra jo wa Ra da PZD udzie la ła ogro dom po ży czek 
z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD na re ali zo wa ne in -
we sty cje w wy so ko ści 893,59 ty się cy zło tych oraz do ta -
cje dla ogro dów do tknię tych skut ka mi klęsk ży wio-
ło wych z Fun du szu na Usu wa nie Klęsk Ży wio ło wych 
w ROD w wy so ko ści: 230,15 ty się cy zło tych.

Wszyst kie Fun du sze Związ ku by ły, co ro ku kon tro lo -
wa ne przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną PZD, któ ra nie
stwier dzi ła żad nych uchy bień w ich wy ko rzy sta niu.  

Kra jo wa Ra da PZD w tej trud nej ka den cji ze wzglę du
na ko niecz ność pro wa dze nia obro ny dział kow ców 
i ogro dów pro wa dzi ła dzia łal ność kon kur so wą, oświa to -
wą oraz in for ma cyj no-me dial ną.  Wy po sa ża ła ro dzin ne
ogro dy dział ko we w ma te ria ły nie zbęd ne do pra wi dło -
we go za rzą dza nia ogro da mi.    

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Kra jo wa Ko mi sja Re wi -
zyj na PZD stwier dza, że dzia łal ność sta tu to wo -or ga ni -
za cyj na Kra jo wej Ra dy i jej Pre zy dium by ła wła ści wa,
zgod na ze Sta tu tem PZD i Uchwa ła mi ostat nie go 
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD.

Zgod nie ze Sta tu tem Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku
Dział kow ców sta wia wnio sek do XII Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów PZD o:

– za twier dze nie spra woz da nia Kra jo wej Ra dy PZD 
z dzia łal no ści w la tach 2012-2015,

– udzie le nie ustę pu ją cej Kra jo wej Ra dzie PZD ab so -
lu to rium.

Jed no cze śnie Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD skła -
da sło wa uzna nia człon kom Kra jo wej Ra dy PZD z Pre -
ze sem Eu ge niu szem Kon drac kim na cze le za ich
oso bi sty wkład pra cy dla do bra człon ków Związ ku,
ogro dów i dział kow ców.
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Sło wa po dzię ko wa nia kie ru je my tak że do pra cow ni -
ków biu ra Kra jo wej Ra dy, któ rzy z za an ga żo wa niem
przy go to wy wa li ma te ria ły dla po trzeb człon ków Kra jo -
wej Ra dy PZD i je go Pre zy dium.

Sza now ni De le ga ci, 
Pol ski Zwią zek Dział kow ców  to dział kow cy i sa mo -

rzą dy SO PZD, to ogro dy dział ko we, pięk ne za go spo da -
ro wa ne, o któ re wszy scy  wal czy li śmy.

W imie niu Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej dzię ku ję

wszyst kim Pol skim Dział kow com, wszyst kim dzia ła -
czom sa mo rzą dów ROD i Okrę go wych Za rzą dów PZD,
Ko mi sjom Sta tu to wym za pra cę na rzecz ogro dów,
Związ ku i dział kow ców.   

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD ży czy no wo wy bra -
nym człon kom sta tu to wych or ga nów kon ty nu owa nia
dzia łal no ści w zgo dzie z obo wią zu ją cym pra wem związ -
ko wym i po wszech nie obo wią zu ją cym dla do bra człon -
ków na sze go Związ ku.

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy,
Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Wy so kie Pre zy dium,
Pa nie i Pa no wie De le ga ci,
Sza now ni za pro sze ni go ście.
Spra woz da nie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD za

okres ka den cji 2012–2015  zo sta ło do rę czo ne de le ga tom
wraz z in ny mi ma te ria ła mi zjaz do wy mi. Dla te go też 
w dzi siej szym wy stą pie niu zwró cę uwa gę tyl ko na kwe -
stie, któ re mia ły ogrom ny wpływ na ilość i ja kość roz po -
zna wa nych spo rów w po stę po wa niu roz jem czym, jak też
na kształ to wa nie wi ze run ku Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD, w ka den cji ob ję tej
spra woz da niem, obo wiąz ki sta tu to we wy ko ny wa ła 
w skła dzie 13 oso bo wym. 

Z tre ści spra woz da nia z dzia łal no ści Kra jo wej Ko mi -
sji Roz jem czej wy ni ka, że ilość skarg roz po zna wa nych
przez Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą w try bie nad zwy -
czaj nym z ro ku na rok wzra sta. W okre sie po przed niej
ka den cji tj. w la tach 200–2011 Kra jo wa Ko mi sja Roz -
jem cza roz po zna ła w try bie nad zwy czaj nym 124 skar gi
wte dy gdy w okre sie mi ja ją cej ka den cji wpły nę ło 133
spra wy. 

Do ko nu jąc pod su mo wa nia dzia łal no ści Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej PZD za okres ka den cji  za sad nym jest
przy wo ła nie obo wią zu ją ce go w tym okre sie sta tu tu PZD
i re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD.
Nor my praw ne za war te w tych ak tach nada ły szcze gól -
ne zna cze nie ko mi sjom roz jem czym. Usta no wio ny 
w prze pi sach  trój sz cze blo wy roz jem czy tryb po stę po -
wa nia umoż li wiał skar żą cym sku tecz ne do cho dze nie ich
praw we wnątrz Związ ku jak rów nież za bez pie czał do -
cho dze nie praw przed są da mi po wszech ny mi po wy czer -
pa niu po stę po wa nia we wnątrz związ ko we go.

Ist nie nie spo rów w tak ogrom nej or ga ni za cji ja ką jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, zrze sza ją cy po nad mi lio -
no wą rze szę użyt kow ni ków dzia łek – jest nie unik nio ne.

Nie bu dzą cym wąt pli wo ści jest, że jed ną z przy czyn
wzro stu ilo ści skarg wnie sio nych w ka den cji ob ję tej
spra woz da niem by ły nie usta ją ce ata ki z róż nych stron,
ce lem któ rych by ło do pro wa dze nie do pa ra li żu i de struk -
cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Istot ną za tem ro lę
w roz wią zy wa niu za ist nia łych spo rów od gry wa ły ko mi -
sje roz jem cze ROD, któ re obok roz pa try wa nia od wo łań
dział kow ców od uchwał za rzą dów ROD w spra wach do -
ty czą cych wy mie rza nia kar po rząd ko wych lub po zba -
wie nia pra wa użyt ko wa nia dział ki i wy da wa nia w tym
za kre sie orze czeń, pro wa dzi ły po stę po wa nia me dia cyj ne
w spo rach po mię dzy użyt kow ni ka mi dzia łek po wsta łych
na tle ko rzy sta nia z dzia łek i urzą dzeń ogro du, a tak że
po wsta łe wsku tek na ru sza nia za sad współ ży cia spo łecz -
ne go. Ugo dy za war te w po stę po wa niu me dia cyj nym -
zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tym okre sie prze pi sa mi
związ ko wy mi – nie pod le ga ły za skar że niu i obo wią zy -
wa ły stro ny chy ba, że za war ta ugo da by ła sprzecz na 
z pra wem po wszech nie obo wią zu ją cym, po sta no wie nia -
mi sta tu tu PZD lub re gu la mi nem ROD. Nie waż ność
ugo dy stwier dza na by ła w po stę po wa niu od wo ław czym
przez okrę go we ko mi sje roz jem cze PZD.

W okre sie ka den cji prze pi sy za war te w obo wią zu ją -
cym sta tu cie PZD sta no wi ły o upraw nie niach Prze wod -
ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD do
wno sze nia skarg w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej PZD na pra wo moc ne orze cze nia
ko mi sji roz jem czych koń czą ce po stę po wa nie w spra wie,
do spra wo wa nia nad zwy czaj nej kon tro li pra wo moc nych
orze czeń ko mi sji roz jem czych, do spra wo wa nia nad zo -
ru nad dzia łal no ścią ko mi sji roz jem czych niż sze go stop -
nia, do do ko ny wa nia wy kład ni prze pi sów re gu la mi nu
po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych i do skła da nia spra -
woz dań ze swo jej dzia łal no ści na Kra jo wym Zjeź dzie
De le ga tów.

Wszczę cie kon tro li nad zwy czaj nej pra wo moc ne go
orze cze nia roz jem cze go na stę po wa ło w da cie wnie sie -
nia po da nia przez stro nę po stę po wa nia do Pre ze sa PZD
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lub do Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej.
Uzna nie po da nia za uza sad nio ne i wnie sie nie skar gi nad -
zwy czaj nej do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej wstrzy my -
wa ło wy ko na nie za skar żo ne go orze cze nia. Wnie sio ne
skar gi roz pa try wa ne by ły przez Kra jo wą Ko mi sję Roz -
jem czą na po sie dze niach nie jaw nych w ze spo łach
orzecz ni czych pię cio oso bo wych na pod sta wie do wo dów
znaj du ją cych się w ak tach spra wy zgro ma dzo nych przez
stro ny w po stę po wa niu roz jem czym. Roz pa tru jąc skar gę
nad zwy czaj ną ze spo ły orzecz ni cze KKR do ko ny wa li
szcze gó ło wych ba dań ma te ria łu do wo do we go zgro ma -
dzo ne go w spra wie pod ką tem prze strze ga nia i sto so wa -
nia  przez ko mi sje roz jem cze obo wią zu ją cej pro ce du ry
związ ko wej i pra wi dło wo ści wy da wa nych  orze czeń
oraz ba dań me ry to rycz nych uchwał, po le ga ją cych na
oce nie przy czy no wo ści i zgod no ści z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi skar żo nych uchwał za rzą dów ROD w kwe stii
wy mie rze nia ka ry po rząd ko wej lub po zba wie nia człon -
ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

W okre sie ob ję tym spra woz da niem Kra jo wa Ko mi sja
Roz jem cza od by ła 17 po sie dzeń orzecz ni czych, w to ku
któ rych roz pa try wa ne by ły skar gi wnie sio ne w try bie
nad zwy czaj nym  bądź to przez Pre ze sa PZD bądź przez
Prze wod ni czą cą KKR.

Na 133 wnie sio ne spra wy, Prze wod ni czą ca KKR, po
do ko na niu szcze gó ło wej ana li zy do ku men ta cji zgro ma -
dzo nej w ak tach spra wy, 35 spra wom od mó wi ła wnie -
sie nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym z uwa gi na nie
stwier dze nie na ru sze nia obo wią zu ją cych prze pi sów we -
wnątrz związ ko wych przez ko mi sje roz jem cze i przez za -
rzą dy ROD przy po dej mo wa niu skar żo nych de cy zji. 
W 65 spra wach Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza żą da ła do -
dat ko wych wy ja śnień i na de sła nia do dat ko wej do ku men -
ta cji i  po szcze gó ło wej ana li zie pod ję te zo sta ły de cy zje
o od mo wie wszczę cia po stę po wa nia w try bie nad zwy -
czaj nym z uwa gi na nie wła ści wość Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej do roz po zna nia spraw. W 22 spra wach KKR
uzna ła skar gi za za sad ne i uchy li ła skar żo ne orze cze nia
roz jem cze oraz skar żo ne uchwa ły za rzą dów ROD i prze -
ka za ła spra wy do po now ne go roz po zna nia, wska zu jąc
na ra żą ce na ru sze nie przez ko mi sje roz jem cze obo wią zu -
ją cej pro ce du ry okre ślo nej w re gu la mi nie po stę po wa nia
ko mi sji roz jem czych PZD oraz ra żą ce na ru sze nie przez
za rzą dy ROD  norm praw nych obo wią zu ją cych w PZD.
Naj częst szym na ru sze niem przez za rzą dy ROD prze pi -
sów obo wią zu ją cej pro ce du ry by ło: nie za wia da mia nie
użyt kow ni ków dzia łek o ter mi nie po sie dze nia za rzą du
ROD, na któ rym roz po zna wa na by ła ich spra wa, a przez
to unie moż li wie nie im zło że nia wy ja śnień, brak wy ma -
ga ne go prze pi sa mi pro to ko łu z po sie dze nia za rzą du
ROD, pod pi sy wa nie uchwał tyl ko przez jed ne go człon -
ka za rzą du ROD (wy móg – dwa pod pi sy, w tym pod pis
pre ze sa za rzą du lub je go za stęp cy oraz se kre ta rza lub in -
ne go człon ka za rzą du), nie spo rzą dza nie uchwał do ty -

czą cych in dy wi du al nych człon ków Związ ku ja ko od ręb -
nych do ku men tów dla każ dej spra wy, nie do rę cza nie za -
in te re so wa nym pod ję tych uchwał. W 3 spra wach Kra -
jo wa Ko mi sja Roz jem cza uchy li ła skar żo ne orze cze nia
roz jem cze prze ka zu jąc: 2 spra wy okrę go wym ko mi sjom
roz jem czym do po now ne go roz po zna nia oraz 1 spra wę
ko mi sji roz jem czej ROD.  Naj częst szą przy czy ną tych
uchy leń by ło ra żą ce na ru sze nie przez ko mi sje roz jem cze
obo wią zu ją cej pro ce du ry roz jem czej, po le ga ją ce na 
– mię dzy in ny mi – na bra ku we zwa nia stron na po sie -
dze nie ko mi sji, bra ku wy ma ga ne go pro to ko łu z po sie -
dze nia ze spo łu orze ka ją ce go ko mi sji roz jem czej, błęd ne
spo rzą dze nie orze cze nia po przez nie wska za nie da nych
do ty czą cych imion i na zwisk człon ków ze spo łu orze ka -
ją ce go i pro to ko lan ta, nie wska za nie stron po stę po wa nia
oraz błęd ne sfor mu ło wa nie sen ten cji orze cze nia. Uchy -
la jąc skar żo ne orze cze nia Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza
w spo sób bar dzo szcze gó ło wy uza sad nia ła przy czy ny
wska zu jąc pod sta wy praw ne pod ję cia ta kich de cy zji.
Wska zy wa ła przy tym na uchy bie nia na tu ry praw nej za -
ist nia łe bądź to w cza sie po dej mo wa nia uchwał przez za -
rzą dy ROD, bądź tez w cza sie po stę po wa nia roz jem -
cze go, ak cen tu jąc pra wi dło wość spo rzą dza nia do ku men -
ta cji kon kret ne go zda rze nia bę dą ce go przed mio tem pod -
ję tej uchwa ły oraz wska zu jąc na obo wią zek bez wzglę-
d ne go prze strze ga nia pro ce du ry i norm pra wa ma te rial -
ne go obo wią zu ją ce go w PZD, de cy du ją ce go o sku tecz -
no ści pod ję tych uchwał. Na dal zda rza ły się przy pad ki
nie za bez pie cze nia przez za rząd ROD do ku men ta cji mo -
gą cej sta no wić nie pod wa żal ną pod sta wę do  za sto so wa -
nia w sto sun ku do użyt kow ni ka dział ki okre ślo nych
sta tu tem sank cji. Brak do wo dów w spra wie bądź do wo -
dy bu dzą ce wąt pli wo ści czę sto sta no wi ły pod sta wę do
uchy le nia skar żo nych uchwał, a przez to uzna nia ta kich
uchwał za bez sku tecz ne. Pra wi dło we do kumen to wa nie
zda rzeń bę dzie rów nież jed ną z prze sła nek wy ka za nia
za sad no ści pod ję tych uchwał w po stę po wa niu są do wym.
Na le ży wska zać, że moc orze czeń Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej, z bar dzo szcze gó ło wym uzasad nie niem, pu -
bli ko wa na by ła w Biu le ty nach PZD.

Ko lej ne 8 skarg wnie sio ne w try bie nad zwy czaj nym,
któ re wpły nę ły w ostat nim okre sie, nie zo sta ły roz po zna -
ne przez Kra jo wą Ko mi sje Roz jem czą ze wzglę du na to,
że pion roz jem czy dzia ła ją cy w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców prze stał funk cjo no wać z uwa gi na brak umo co -
wa nia praw ne go w no wych prze pi sach uchwa lo nych
przez Nad zwy czaj ny Kra jo wy De le ga tów PZD w dniu
23.X.2014 r.

Jed nym z za dań pod ję tych przez Kra jo wą Ko mi sję
Roz jem czą by ły szko le nia prze wod ni czą cych okrę go -
wych ko mi sji roz jem czych. W okre sie ob ję tym spra woz -
da niem KKR prze pro wa dzi ła 4 dwu dnio we na ra dy szko-
le nio we. Szko le nia  te zna czą co wpły nę ły na po pra wę
po stę po wań roz jem czych i wy da wa nia pra wi dło wych,
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szcze gó ło wo uza sad nio nych orze czeń, co mia ło bez po -
śred ni wpływ na zwięk sze nie ilo ści od mów  wnie sie nia
skar gi w try bie nad zwy czaj nym. 

Mi ja ją ca ka den cja or ga nów PZD by ła jed ną z naj trud -
niej szych ka den cji w ca łej hi sto rii PZD. War to przy po -
mnieć, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców znaj do wał się 
i na dal znaj du je się pod nie usta ją cym ata kiem i dzia ła -
nia mi wręcz wro gi mi, na sta wio ny mi na de struk cję
Związ ku. Ogrom nym suk ce sem PZD w tym okre sie by -
ło przy go to wa nie, a na stęp nie obro na oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD skut ku ją ca uchwa le niem tej że
usta wy przez Sejm RP w dniu 13.XII.2013 r. Suk ces ten
to efekt ogrom ne go za an ga żo wa nia i wy sił ku dział kow -
ców i or ga nów PZD. Eu fo ria dział kow ców nie trwa ła
dłu go, al bo wiem już w krót kim okre sie po wej ściu w ży -
cie no wej usta wy Pre zy dent Mia sta Sto łecz ne go War sza -
wy, w ra mach nad zo ru, za ne go wa ła sta tut PZD uchwa-
lo ny w dniu 23.X.2014 r. przez Nad zwy czaj ny Kra jo wy
Zjazd De le ga tów, po dej mu jąc środ ki wy mu sza ją ce na
PZD okre ślo ne dzia ła nia przed roz strzy gnię ciem przez
Sąd spra wy do ty czą cej re je stra cji sta tu tu. W mię dzy cza -
sie PZD pod jął ko lej ną wal kę sku tecz nie do pro wa dza jąc
do uchwa le nia no we go pra wa chro nią ce go przed roz -
biór ka mi po nad 900 ty się cy al tan. Ogrom ny wy si łek 
i za an ga żo wa nie dział kow ców i or ga nów PZD w tym
Kra jo wej Ra dy PZD, w sku tecz ną obro nę tych przed się -
wzięć – jest nie do oce nie nia. Na le ży wska zać, że rów -
nież i  człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD,
z uwa gi na wy da rze nia ja kie mia ły miej sce w okre sie
spra woz daw czym, czyn nie włą cza li się do obro ny usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz do ochro -
ny praw na by tych przez dział kow ców, po przez ape le,
sta no wi ska i li sty prze sy ła ne pod ad re sem władz cen tral -
nych i sej mo wych klu bów par la men tar nych. 

Mi mo tak nie sprzy ja ją cych wa run ków Kra jo wa Ko -
mi sja Roz jem cza wy ko ny wa ła swo je obo wiąz ki w spo -
sób pra wi dło wy, w zgo dzie z obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi i w za kre ślo nych ter mi nach. Rów nież współ pra ca,
w tym tak trud nym okre sie, Kra jo wej Ra dy PZD z Kra -
jo wą Ko mi sją Roz jem czą by ła pra wi dło wa i nie bu dzi ła
za strze żeń. O pra wi dło wej współ pra cy świad czy – mię -
dzy in ny mi – fakt  za pra sza nia Prze wod ni czą cej KKR 
i jej uczest ni cze nia we wszyst kich po sie dze niach Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD oraz po sie dze niach ple nar -
nych Kra jo wej Ra dy. Rów nież Pre zes Kra jo wej Ra dy
PZD Pan Eu ge niusz Kon drac ki był za pra sza ny i każ do -
ra zo wo brał udział w na ra dach szko le nio wych or ga ni zo -

wa nych przez Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą, in for mu jąc
uczest ni ków na ra dy o bie żą cej sy tu acji ist nie ją cej w PZD
jak tez o za da niach i pro ble mach Kra jo wej Ra dy PZD.

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD ma jąc na uwa dze
nie usta ją ce ata ki ze wszyst kich stron oraz dzia ła nia
wręcz wro gie, na sta wio ne na de struk cję Związ ku jak też
po ja wia ją ce się za gro że nia prze ję cia ogro dów dział ko -
wych, wy stę pu je z ape lem do wszyst kich dział kow ców
o za cho wa nie in te gral no ści i jed no ści dział kow ców dla
sku tecz nej obro ny ogro dów dział ko wych i Związ ku oraz
czyn ne go uczest nic twa w dzia ła niach po dej mo wa nych
przez  Pol ski Zwią zek Dział kow ców bę dą cy gwa ran tem
po myśl ne go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce, sku tecz nie de ma sku ją cym wszel kie po bud ki i rze -
czy wi ste in ten cje twór ców sto wa rzy szeń, któ rych ce lem
jest wy pro wa dze nie ogro dów ze struk tur PZD pod po -
zo rem nie re al ne go, w ak tu al nym sta nie praw nym,
uwłasz cze nia dział kow ców.

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej ser decz nie
dzię ku ją wszyst kim człon kom ko mi sji roz jem czych
ROD, człon kom okrę go wych ko mi sji roz jem czych, za -
rzą dom ROD oraz okrę go wym za rzą dom PZD za
ogrom ne za an ga żo wa nie w roz wią zy wa niu bar dzo trud -
nych pro ble mów. Szcze gól ne po dzię ko wa nia Kra jo wa
Ko mi sja Roz jem cza skła da Pre ze so wi Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu,
Kra jo wej Ra dzie PZD i jej Pre zy dium oraz pra cow ni -
kom  biu ro wym Kra jo wej Ra dy za bar dzo do brą współ -
pra cę oraz za stwo rze nie opty mal nych wa run ków do
pra cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej. Ze swej stro ny, ja -
ko Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej pra -
gnę ser decz nie po dzię ko wać ko le żan kom i ko le gom
człon kom Kra jo wej Ko mi sji  Roz jem czej PZD za ak tyw -
ny udział w ze spo łach orze ka ją cych i w roz pa try wa niu
skarg w try bie nad zwy czaj nym oraz za ogrom ne za an -
ga żo wa nie w wy ko ny wa niu bar dzo trud nych obo wiąz -
ków orzecz ni czych. Wszy scy człon ko wie Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej po sia da ją ogrom ną wie dzę w za kre -
sie sto so wa nia norm praw nych obo wią zu ją cych w PZD
i orze ka nia. Cią żą ce na nich obo wiąz ki orzecz ni cze wy -
ko ny wa li wzo ro wo, w zgo dzie z obo wią zu ją cy mi w PZD
nor ma mi praw ny mi.

De le ga tom na dzi siej szy Zjazd ży czę owoc nych ob rad
oraz wy bra nia no wych władz spo śród naj bar dziej za an -
ga żo wa nych spo łecz ni ków na szej związ ko wej or ga ni za -
cji. No wo wy bra nym wła dzom ży czę zdro wia i sa mych
suk ce sów w pra cy związ ko wej. 
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Na XII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD ob ra du -
ją cym w dniu 2 lip ca 2015 r. w War sza wie wy bra no Ko -
mi sję Man da to wą, któ ra wy bra ła ze swe go gro na:

Prze wod ni czą ce go Piotr Wilms
Se kre ta rza Jo an na Kam row ska
Li sta obec no ści na po sie dze niu Ko mi sji sta no wi za -

łącz nik do ni niej sze go pro to ko łu.
Ko mi sja Man da to wa na pod sta wie li sty obec no ści de -

le ga tów stwier dzi ła, że na wy bra nych na okrę go wych
zjaz dach de le ga tów PZD 273 de le ga tów w XII Kra jo -

wym Zjeź dzie De le ga tów PZD uczest ni czy 263 de le ga -
tów, co sta no wi 96,3%.

Na pod sta wie an kiet de le ga tów Ko mi sja Man da to wa
stwier dza pra wo moc ność wy bo ru de le ga tów na XII Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów PZD.

Ko mi sja Man da to wa stwier dza, że XII Kra jo wy Zjazd
De le ga tów PZD w War sza wie jest pra wo moc ny, mo że
po dej mo wać uchwa ły oraz wy bie rać or ga ny kra jo we
Związ ku.

Li sta obec no ści na XII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów
PZD sta no wi za łącz nik do ni niej sze go pro to ko łu.

III. SPRAWOZDANIE KOMISJI MANDATOWEJ

PROTOKÓL 
KOMISJI MANDATOWEJ

XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 2 lip ca 2015 r.

War sza wa, dnia 2 lip ca 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI MANDATOWEJ
/-/Piotr Wilms

SEKRETARZ KOMISJI MANDATOWEJ
/-/Jo an na Kam row ska

IV. WYSTÑPIENIA GOÂCI ZJAZDU 

Pa nie Mar szał ku,
Pa no wie Po sło wie, 
Pa nie Pre ze sie
i – po zwo lę so bie na odro bi nę po ufa ło ści – Moi
Dro dzy. 
Przy je cha łam tu taj, bo do sta łam za pro sze nie. Tym bar -

dziej sko rzy sta łam z te go za pro sze nia, bo za pra sza li
mnie przy ja cie le. To co po wie dział Pan Pre zes jest praw -
dą. Spo ty ka li śmy się dość in ten syw nie, ostat nio na wet
na dział kach. Ale dla cze go o tym mó wię? Bo od tych
spo tkań du żo za le ża ło, a przede wszyst kim za le ża ło od
Was. Od tych spo łecz ni ków, któ rzy roz po czę li ini cja ty -
wę. Pew nie wszy scy, któ rzy są dzi siaj na sa li do brze zna -
ją jej ty tuł: „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”. Ja wiem,
że by ły pro ble my. By li ta cy co mó wi li, że nie uda się

zna leźć ta kiej de fi ni cji dział ki, któ ra bę dzie zbież na 
z wy ro kiem Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go. I oka -
za ło się, że je śli bar dzo czło wiek chce, bar dzo jest za an -
ga żo wa ny i bar dzo mu za le ży na tym co ro bi, to wszys-
t ko jest moż li we. Wam i nam, po słom, bar dzo się chcia -
ło roz wią zać Wasz pro blem. Ten pro blem zo stał roz wią -
za ny i od kwiet nia obo wią zu je no wa usta wa, któ ra mó wi,
że dzi siaj al tan ka to ta bu dow la, któ ra ma od po wied nie
pa ra me try, któ rej w świe tle dzi siej sze go pra wa nie trze -
ba roz bie rać. Dzię ki wspól nej ini cja ty wie obro ni li śmy
bli sko 900 000 obiek tów. To jest rzecz nie sły cha na. 

Pa mię tam za an ga żo wa nie Pa na Pre ze sa i lu dzi, któ rzy
przy cho dzi li z Pa nem Pre ze sem do mnie, kie dy jesz cze
by łam Mar szał kiem Sej mu. Ale naj bar dziej przy po mi -
nam so bie spo tka nie, któ re mia ło miej sce w li sto pa dzie

Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów 
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po przed nie go ro ku. Jak Pań stwo wie cie 1 paź dzier ni ka
ob ję łam urząd Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, wy gła sza łam
swo je expo se. Ale już w li sto pa dzie mie li śmy pierw sze
ro bo cze spo tka nie, do wa sze go pro jek tu oby wa tel skie go
wnie śli śmy po praw ki, któ re po par li po sło wie w Par la -
men cie. A więc usta wa, któ ra obec nie obo wią zu je, jest
usta wą, któ ra mam na dzie ję na chwi lę obec ną i przy tych
wy zwa niach XXI wie ku speł nia ocze ki wa nia Pań stwa, a
przy naj mniej więk szo ści. Ale jest jesz cze jed na do bra
wia do mość, otóż Pol ski Par la ment w ostat nim cza sie
zno we li zo wał Pra wo bu dow la ne. Dzię ki cze mu wszyst -
kie re mon ty i te wszyst kie bu dow le, któ re po wsta ną,
oczy wi ście w ra mach tej de fi ni cji, któ ra jest za pi sa na w
usta wie, nie mu szą być już zgła sza ne, nie mu szą mieć
po zwo le nia na bu do wę, to też jest uła twie nie dla Was,
ja ko tych, któ rzy chcą in we sto wać na swo ich dział kach. 

Dzi siaj jest wiel kie Wa sze świę to, to jest XII Kra jo wy
Zjazd De le ga tów. Jest tu Pań stwa po nad 270 osób, je ste -
ście z ca łej Pol ski. Wszyst kich bar dzo ser decz nie po zdra -
wiam. Wiem, że pod wa szą opie ką jest nie mal 5 000
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 5 000 wy da wać by
się mo gło, że to jest ma ło, ale je śli po li czyć na ilość dzia -
łek, to jest po nad 880 000 dzia łek. Jest was po nad mi -

lion, a z ro dzi na mi kil ka mi lio nów. To Wy tam re ali -
zu je cie swo je pa sje, po tra fi cie ze so bą roz ma wiać, za -
wią zu ją się nie kie dy przy jaź nie. Kie dy usia dłam tu taj
przy sto le pre zy dial nym, mój są siad z mo jej pra wej stro -
ny po wie dział: „Naj waż niej sze, że by lu dzie po tra fi li ze
so bą roz ma wiać”, bo je śli po tra fią to doj dą do mniej lub
bar dziej owoc nych kon klu zji, któ re za do wo lą jed ną 
i dru gą stro nę. A więc to co się dzie je na dział kach, a
więc i in te gra cja, i ro dzą ce się przy jaź nie niech to wa rzy -
szą Wam przez na stęp ne la ta. Ale w tych wa ka cyj nych
mo men tach niech bę dą dla Was wy jąt ko wo sym pa tycz -
ne. Mam na dzie ję, i tę mo ją na dzie ję ar ty ku ło wa łam, gdy
roz ma wia łam z Pre ze sem. Otóż na któ rymś spo tka niu,
je den z dział kow ców za pra szał mnie na gril la na dział ce
i cze kam na to za pro sze nie. Przy ja dę na te go gril la. 

Bar dzo się cie szę, że 30 kwiet nia we szły w ży cie zmia -
ny, któ re chro nią pol skie al ta ny, ży czę wszyst kim bar -
dzo owoc nych ob rad. Wiem, że dzi siaj bę dzie cie przyj -
mo wać sta tut, wiem, że by ły z tym per tur ba cje i wiem, że
29 czerw ca zo sta ły roz wia ne wszyst kie wąt pli wo ści 
i dzi siaj sfi na li zu je cie ten pro ces, a więc przyj mie cie sta -
tut PZD. Od po czy waj cie na tych swo ich dział kach, któ -
re są pięk ne jak ca ła Pol ska. Dzię ku ję bar dzo. 

Sza now ni De le ga ci, 
Sza now ny Pa nie Pre ze sie PZD, 
Pa nie Pre mie rze, Pa nie i Pa no wie Po sło wie, Mi-
ni stro wie, 
Sza now ni Pań stwo. 
Z wiel ką uwa gą wy słu cha łem re fe ra tu Pa na Pre ze sa.

Chciał bym od nieść się do kil ku ele men tów wy mie nio -
nych w nim. Gra tu lu ję wy trwa ło ści, de ter mi na cji i głę bo -
kie go prze ko na nia, że ro bi cie rze czy do bre, god ne, war te
sza cun ku i bro ni cie ROD przez ostat nie 25 lat. God ny
po dzi wu jest wasz hart du cha. Ży je my w cza sach, kie dy
le piej roz wi nię te od nas kra je i le piej funk cjo nu ją ce de -
mo kra cje, na ro dy i pań stwa mó wią o in te li gent nym i no -
wo cze snym roz wo ju. W tym o roz wo ju miast. Dla te go,
że w dzi siej szych cza sach roz wój kon cen tru je się głow -
nie w prze strze ni miej skiej. Na stę pu ją pro ce sy urba ni za -
cji, a mia sta eu ro pej skie i świa to we są swo isty mi ośrod-
ka mi wzro stu go spo dar cze go, spo łecz ne go, Ale no wo -
cze sne spo łe czeń stwa dzi siaj mó wią, że mia sta nie mo -
gą być pu sty nia mi be to no wy mi, w któ rych lu dzie ży ją w
nie sprzy ja ją cych wa run kach. Dzi siej sze tzw. in te li gent -
ne mia sta to mia sta do bro sta nu zdro wot ne go, do bro sta -
nu przy rod ni cze go, to mia sta, w któ rych jest miej sce na
god ne ży cie. Dzi siej sza rze czy wi stość tzw. in te li gent ne -
go roz wo ju, nie tyl ko mó wi o no wych tech no lo giach, ale

mó wi o tym, że po win ni śmy żyć w czy stym śro do wi sku,
że po win ni śmy od dy chać czy stym po wie trzem, że po -
win ni śmy mieć pra wo do od po czyn ku, do tych pod sta -
wo wych ele men tów, któ rych czło wiek tak bar dzo po-
trze bu je. Dla te go tak wie le mó wi się o go spo dar ce ni -
sko emi syj nej, o po trze bie obec no ści bio róż no rod no ści 
w na szym ży ciu. I koń cząc ten wą tek po wiem tak, że 
w no wo cze śnie my ślą cych spo łe czeń stwach miej sce dla
ogro dów dział ko wych za wsze bę dzie i za wsze bę dzie
kli mat do te go, że by po wsta wa ły no we ogro dy. Dla te go
idea, któ ra w wy mia rze eu ro pej skim od po nad 100 lat
jest re ali zo wa na na bie ra te raz no wej war to ści. Dla te go,
tego o czym Pan Pre zes wspo mi nał, że to jest ob szar
pięk nej prze strze ni miej skiej po win ni ście da lej bro nić 
i kon ty nu ować. Rów nież to mo że być miej sce ak tyw no -
ści spo łecz nej, w tym ak tyw no ści wy ni ka ją cej choć by 
z fak tu, że no we funk cje na le żą się or ga ni za cjom po za -
rzą do wym. To jest kwe stia ak tyw no ści spo łecz nej, po -
moc ni czo ści, to jest też kwe stia roz wo ju no wych
ob sza rów w sto sun ku do słab szych, zwłasz cza tych, któ -
rym się go rzej ży je. My ślę, że tu jest dla Związ ku wiel -
ka ro la. Są do wy ko rzy sta nia oczy wi ście środ ki eu ro-
pej skie. Z tych 82,5 mld zł, o któ rych Pan Pre zes wspo -
mniał, po nad 37 mld to są pie nią dze w ge stii sa mo rzą -
dów wo je wódz twa, w ra mach re gio nal nych pro gra mów

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
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ope ra cyj nych. I wierz cie mi, że są tam pro jek ty i pro gra -
my, są tam moż li wo ści, z któ rych Zwią zek mo że i po wi -
nien sko rzy stać. Ja ko re pre zen tant Związ ku Wo je -
wództw RP i ja ko Mar sza łek naj więk sze go w Pol sce re -
gio nu de kla ru ję, że bę dzie my Wam w tym po ma ga li 
i pro szę o ak tyw ność. I że by w tym wy mia rze wy ko rzy -
sta nia środ ków szcze gól nie z fun du szu spo łecz ne go
Zwią zek był szcze gól nie ak tyw ny. Na ko niec chciał bym
nie tyl ko po dzię ko wać za ak tyw ność, za to że je ste ście 
w pew nym sen sie he ro sa mi obro ny tej pięk nej idei, ale
też Wam ży czyć od por no ści, przy ja ciół, zwłasz cza w
Pol skim Par la men cie, szcze gól nie w tym no wo wy bra -
nym, bo praw dzi wych przy ja ciół po zna je się w bie dzie,
ale jak by śmy prze ana li zo wa li osta nie 25 lat tak się dziw -
nie skła da, że co pe wien czas jak od ra dza ją cy się po twór
wy cho dzą te ten den cje do te go, że by zli kwi do wać ogro-
dy. Być mo że po wo dy by ły ta kie, że cho dzi ło o te prze -
strze nie w mia stach, któ re są bar dzo cen ne w sen sie ma -
te rial nym. Ale ży czę Wam, że by więk szość par la men ta-
rzy- stów w no wym par la men cie mia ła ele men tar ną wie -
dzę o ro li ogro dów w prze strze ni zie lo nych miast. Że by
mie li po czu cie od po wie dzial no ści za ro lę spo łecz ną, ja -
ką od gry wa PZD, ja ką od gry wa ją ogro dy dział ko we. Ży -
czę Wam, że by ście mie li zro zu mie nie w Pol skim Par-

la men cie, bo na przy kład w struk tu rach mię dzy na ro do -
wych ta kie zro zu mie nie jest i dzi wić się na le ży, że cza sem
wra ca ten den cja do wal ki ze Związ kiem. Chciał bym po -
dzię ko wać za Wasz wkład w roz wój na szych wo je wództw.
Bo prze cież to co bu du je my wspól nie, to jak zmie nia my
po zy tyw nie Oj czy znę, rze czy wi stość za le ży od nas
wszyst kich. To jest wy si łek po nad 1 000 000 ro dzin dział -
ko wych na co dzień funk cjo nu ją cych nie tyl ko w wy mia -
rze dzia łek, ale też w wy mia rze dnia co dzien ne go, 
w miej scach pra cy, w róż nych po ko le niach i na pew no
Wasz ol brzy mi wkład w roz wój na szych miast, na szej rze -
czy wi sto ści i w roz wój de mo kra cji jest nie zwy kle istot ny. 

Chciał bym po dzię ko wać Pa nu, Pa nie Pre ze sie oso bi -
ście i ca łej Kra jo wej Ra dzie w ten sym bo licz ny spo sób.
Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go ma moż li wość
wy róż nie nia za wy bit ne za słu gi dla roz wo ju wo je wódz -
twa osób lub in sty tu cji, któ re swo ją dzia łal no ścią przy -
czy ni ły się do po zy tyw nych zmian i osią gnięć. To jest
me dal Pro Ma zo via, czy li „Dla Ma zow sza”. 

Chciał bym wrę czyć ten me dal na Pa na rę ce z po dzię -
ko wa niem dla ca łe go Związ ku, bo choć to jest dla Ma -
zow sza, to niech to bę dzie sym bol po dzię ko wa nia za
Wasz wkład w uno wo cze śnia nie i no wo cze sny roz wój
na szej ko cha nej Oj czy zny.

Pa nie Pre ze sie,
Sza now ni Pań stwo, 
„Ra zem z wo li dział kow ców”, ale dzi siaj chcę tak że

Pań stwu, nie tyl ko so bie, za dać py ta nie. Co jest waż ne w
tym świe cie nie pew no ści, w tym świe cie, gdzie zło wy -
py cha do bro, gdzie nie sza nu je się czę sto do rob ku po -
przed nich po ko leń? Ci śnie mi się na usta, że ,,by cie ze
so bą dla sie bie ni gdy prze ciw ko so bie”. Ci śnie mi się na
usta od po wiedź: waż ne jest to, że by śmy każ de go dnia w
swo im oso bi stym dzia ła niu, in dy wi du al nym i zbio ro -
wym, po wta rza li so bie z ca łą mo cą spraw dzo ną praw dę
przez la ta, przez po ko le nia, że ra zem mo że my wię cej, że
bar dzo istot ne jest to, czy ma my do sie bie za ufa nie, czy
mię dzy na szym pań stwem, a na szy mi or ga ni za cja mi i in -
sty tu cja mi jest zro zu mie nie wa gi tych cza sów. Że pań -
stwo mu si być po moc ne, przy ja zne, a po li ty ka słu żyć
lu dziom, szu kać i pie lę gno wać w każ dym z nas to, co
do bre. Jest pe wien fe no men w ru chu dział ko wym, tak ja -
ki i w hi sto rycz nym 120-let nim Pol skim Stron nic twie
Lu do wym, że nie by ło Pol ski, a by li dział kow cy, jest
Pol ska i są dział kow cy. Przez po ko le nia ruch dział ko wy
po twier dzał po trze bę ist nie nia dla lu dzi, nie dla sie bie,
dla lu dzi. To nie jest tak, że or ga ni za cja stwo rzy ła się 
i każ da two rzy się sa ma. Two rzy się przez lu dzi, któ ry

ma ją ser ce do wspól ne go dzia ła nia. Two rzy się przez lu -
dzi, któ rzy wię cej da ją niż bio rą, przez lu dzi, któ rym się
chce chcieć w każ dym wy mia rze – spo łecz nym, no wa -
tor skim. Więc, je śli mam dzi siaj od po wie dzieć co dzi -
siaj jest naj waż niej sze mię dzy na mi Po la ka mi, to
od po wia dam, że naj waż niej sza jest wspól no ta: wspól -
nych war to ści, wspól ne go sza cun ku, wspól nych tra dy -
cji. Ale tak że nie po mi ja nie jed ne go: że pań stwo i je go
in sty tu cje mu szą być przy ja zne lu dziom, mu szą być
przy ja zne or ga ni za cjom, je śli ktoś my śli, że jest dro ga
na skró ty do lep szej Pol ski, w któ rej wła dza, każ da wła -
dza wie le piej, w któ rej wła dza wy py cha ak tyw ność oby -
wa tel ską i ka że raz na 4 la ta na sie bie za gło so wać a
wszyst kie pro ble my ma ja być roz wią za ne, to się my li. 

Lep sza Pol ska ni gdy nie po wsta je sa ma z sie bie. Lep -
szą Pol skę tak że w ru chu dział kow ców, tak że w or ga ni -
za cjach oby wa tel skich ro bią co raz lep si Po la cy, któ rzy
ro zu mie ją jak waż na jest so li dar ność po ko le nio wa, jak
waż na jest służ ba, jak, szcze gól nie w cza sach po ko ju,
waż ny jest pa trio tyzm ro zu mia ny ja ko zdol ność do
współ pra cy i współ dzia ła nia, do ta kie go co dzien ne go
słu że nia z po ko rą in nym lu dziom. I dla te go też z du mą 
i sa tys fak cją chcę po wie dzieć, że kie dy su mo wa li śmy te
25 pol skiej uda nej prze mia ny, to w tych la tach by ła tak -
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że wiel ka, twór cza, owoc na pra ca ru chu pol skich dział -
kow ców, Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Za da li śmy
so bie py ta nie: a dla cze go to ru chu dział kow ców i ogro -
dów trze ba bro nić w de mo kra tycz nej, oby wa tel skiej Pol -
sce? A ko mu za gra ża ją i prze szka dza ją? A kto chce
wy pchnąć z prze strze ni na szych wiel kich miast tych,
któ rzy są otwar ci, tych któ rzy bro nią prze strzeń pu blicz -
ną tych któ rzy da ją war tość do da ną, tych, któ rzy wy cią -
ga ją lu dzi sprzed te le wi zo rów i kie ru ją do ogród ków
dział ko wych, jak tu w są sied nim „Ra kow cu”. Dla cze go
cią gle jest ty le te go zła i nie zro zu mie nia, że oby wa tel -
ska Pol ska po trze bu je do bre go sa mo zor ga ni zo wa nia się
Po la ków? I dla te go Pa nie Pre ze sie, Sza now ni Pań stwo,
z ca łe go ser ca dzię ku ję Wam, że je ste ście. Z ca łe go ser -
ca dzię ku ję Wam, że po tra fi cie po wie dzieć NIE, kie dy
ro dzą się głu pie po my sły, któ re wska zu ją gdzieś tam ka -
wa łek zie mi i mó wią „tam mo że cie być”, a tu w War sza -
wie, czy tam na Ślą sku już nie, bo te grun ty są za cen ne
i dla te go nie mo gą słu żyć lu dziom. Te grun ty po win ny
słu żyć ko muś in ne mu.

Chcę jesz cze raz po dzię ko wać i po wie dzieć, cie szę się
że przez te 25 lat jest z na mi Jó zef Zych, czło wiek któ ry
za wsze, w pra cach nie tyl ko par la men tar nych, ale waż -
nych de cy zjach do ty ka ją cych spraw oby wa tel skich, jest
po stro nie oby wa te la, jest po stro nie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, jest po stro nie dział kow ców. Kie dy trze -
ba by ło przy go to wy wać wnio ski, kie dy trze ba by ło pi -
sać li sty otwar te, kie dy trze ba by ło w imie niu Wa szym
tam w par la men cie po wie dzieć „NIE”.

Nie go dzi my się na za własz cza nie Wa szej prze strze ni,
nie go dzi my się wy zu wa nie Was z Wa szej wła sno ści. I to
jest bar dzo waż ne, że spo tka li śmy się tu taj w po nad par -
tyj nym gro nie, bo są w Pol sce śro do wi ska po li tycz ne,
któ re ro zu mie ją, jak waż ny, nie tyl ko dla star sze go po ko -
le nia jest wła śnie ruch dział ko wy. Ja ką war to ścią do da -
ną dla pol skiej kul tu ry, bo wy ra sta my z kul tu ry, nie tyl ko
z Cho pi na, Mo niusz ki, ze spo łu Śląsk, czy Ma zow sze, ale
wy ra sta my rów nież z kul tu ry wza jem ne go by to wa nia ze
so bą, pój ścia w ży cie, sza cun ku, bu do wa nia au to ry te tu,
po mna ża nia Pol skie go do rob ku, a nie ska ka nia so bie do

gar dła. Jest ta ka scen ka, któ ra chciał bym Pań stwu opo -
wie dzieć. Jest mów ca, jak ja i są słu cha cze ta cy jak Pań -
stwo. Mów ca za da je py ta nie. Kto chce, że by świat
zmie niał się na lep sze? W od po wie dzi las rąk, bo każ dy
chce, że by świat zmie niał się na lep sze. Ale póź niej
mów ca za da je trud niej sze py ta nie: a kto sam chce zmie -
niać się na lep sze? Nikt ze słu cha czy nie pod niósł rę ki.
Sam to zna czy, że ma na sie bie wziąć wy si łek zmie nia -
nia świa ta na lep sze. Otóż ja Pań stwu dzię ku ję, bo je -
stem prze ko na ny, że każ dy na tej sa li i każ dy kto ma
dział kę, każ dy kto sie je i orze z na dzie ją, że zbie rze, każ -
dy, kto po tra fi się tym po dzie lić w każ dym wy mia rze,
zmie nia świat na lep sze. I za to Wam ser decz nie z ca łe -
go ser ca dzię ku ję. Ta kiej po sta wy nam po trze ba. Bo
gdzie, jak nie na wie lu z tych ty się cy dzia łek na uczy my
na sze dzie ci i wnu ki sza cun ku do zie mi, na uczy my sza -
cun ku do chle ba, na uczy my sza cun ku do pra cy, na uczy -
my sza cun ku do pol skiej wspól no ty. Bez te go nie bę dzie
Pol ski. Dla te go je ste ście tak waż nym ele men tem. Dla te -
go trze ba się prze ciw sta wiać, że by ja ka kol wiek wła dza
nie my śla ła, że w de mo kra tycz nej Eu ro pie i w de mo kra -
tycz nej Pol sce moż na na rzu cać z ze wnątrz Związ ko wi
co tyl ko się chce. Otóż nie. je ste ście au to no micz ni i sa -
mo dziel ni. Wa sza wo la jest w tej spra wie de cy du ją ca.
Dla te go cie szę się, że XII Zjazd PZD ma wła śnie to prze -
wod nie ha sło „Ra zem z wo li dział kow ców”. Bo ra zem
zna czy wię cej, bo ra zem to zna czy moc nej, bo ra zem to
zna czy wspól no ta.

Pa nie Pre ze sie, Pa nie i Pa no wie, 
spo tka my się już wkrót ce jak Pol ska dłu ga i sze ro ka,

bo bę dzie to już do słow nie mie siąc, czy pół to ra, na tych
do żyn kach dział ko wych, na tym świę cie plo nów. Niech
ni ko go nie za brak nie, niech bę dzie mię dzy na mi tak jak
do tąd przez te la ta sym pa tii, mi ło ści, so li dar no ści, życz -
li wo ści. Ta ka po sta wa jest na szą wspól ną od po wie dzią
na wy zwa nia cza su. Tyl ko ta ka po sta wa po zwo li prze -
mie ścić się przez ten czas wiel kich wy zwań i nie pew no -
ści. I te go nam, na szym wszyst kim ro dzi nom, Pol skiej
wspól no cie z ca łe go ser ca ży czę. 

Sza now na Pa ni prze wod ni czą ca!
Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Dro dzy Pań stwo!
Dro dzy Przy ja cie le! 
XII Zjazd Kra jo wy De le ga tów Pol skie go Związ ku

Dział kow ców, ale jak wspo mniał Pan Pre mier Pie cho -
ciń ski, tra dy cje ogro dów dział ko wych to prze szło sto lat.
Ogro dy się roz wi ja ły, roz wi ja ją na dal, ale pa ra dok sal nie
w nie pod le głej Rze czy po spo li tej cią gle mu si cie wal czyć

o swo je pra wa. Prze trwa li ście dwie woj ny świa to we.
Prze trwa li ście roz ma ite rzą dy. Dzi siaj w nie pod le głej
Rze czy po spo li tej po raz dru gi trze ba by ło po pra wiać pra -
wo po wy ro kach Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Trze ba by -
ło po pra wiać pra wo, a nie któ rzy w in te re sie de we lo-
pe rów, nie któ rych przed sta wi cie li wiel kich sa mo rzą dów
chcie li sko rzy stać z oka zji, że by zli kwi do wać Pol ski
Zwią zek Dział ko wy i że by zna cjo na li zo wać ma ją tek wy -
two rzo ny ze skła dek oraz sko mu na li zo wać to, cze go się
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nie da zna cjo na li zo wać. Wiem, że dzi siaj jest świę to, ale
przy po mi nam to na wszel ki wy pa dek. My ślę, że war to
pa mię tać druk sej mo wy nr 1240. Oczy wi ście za wsze w
Pol sce tak by ło, rów nież na tej sa li dzi siaj, że naj le piej
się wi ta mar no traw nych sy nów i sio stry. To jest bar dzo
po chrze ści jań sku. To jest bar dzo po pol sku. My ślę, że te
pol skie tra dy cje trze ba kul ty wo wać, wza jem nie so bie
wy ba cza jąc. Ja Wam w ogó le gra tu lu ję, że uda ło się w
par la men cie zbu do wać kon sen sus, mi mo ta kie go punk -
tu wyj ścia, któ rym był druk sej mo wy nr 1240 i że ten
mi lion pod pi sów, ta ca ła Wa sza pra ca, ma ni fe sta cje w
wo je wódz twach, w War sza wie prze ko na ły nie mal
wszyst kich par la men ta rzy stów, że ruch ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych to wiel ka war tość do da na, to zie lo ne
płu ca dla na szych miast i, że wy gra li śmy tę woj nę, ale
wy glą da na to, że ta woj na ni gdy się nie koń czy. Naj wię -
cej pro ble mów roz wią zu ją Ci, któ rzy sa mi naj wię cej
stwa rza ją: nad zór bu dow la ny w War sza wie – mie ście
sto łecz nym, nad zór nad Sto wa rzy sze niem Pol ski Zwią -
zek Dział ko wy w War sza wie. Pre mier mu si wal czyć o
Wa sze in te re sy z Pre zy den tem mia sta sto łecz ne go War -
sza wy i bro nić Was, że by nie zro bić Wam krzyw dy. Nie
wol no Wam zro bić krzyw dy. W ta kim ży dow skim dow -
ci pie jest mo wa o ko zie, któ rą się wpro wa dza do do mu,
a póź niej się wy pro wa dza. Ulga jest ogrom na i wszy scy

się cie szą. Chcia łem Wam ży czyć, że by nie da ło się już
żad nej ko zy wpro wa dzić na ro dzin ne ogro dy dział ko we.
Ży czę Wam też, że by ście utrzy ma li jed ność, no bo jak
hi sto ria wska zu je, jed ność jest bar dzo waż na. Dzi siaj jest
świet nie, dzi siaj się wszy scy ko cha my. W paź dzier ni ku
są wy bo ry par la men tar ne i wszy scy się ko cha my, ale
zno wu ko muś wpad nie coś do gło wy, więc na wszel ki
wy pa dek Pre zes Kon drac ki urzę du ją cy w War sza wie,
wszy scy pre ze si, ca ły ruch ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych trze ba trzy mać pod pa rą i w jed no ści, że by w ra -
zie ko lej ne go za gro że nia miał kto te wi ci zno wu rzu cić
z War sza wy, że trze ba bro nić ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Chciał bym też w imie niu władz So ju szu Le wi -
cy De mo kra tycz nej na rę ce Pa na Pre ze sa Kon drac kie go
po dzię ko wać za do tych cza so wą, z na sze go punk tu wi -
dze nia bar dzo do brą współ pra cę, ży czyć Wam sku tecz -
nej re je stra cji sta tu tu, bo dzi siaj je ste śmy w nie do cza sie, 
a to naj waż niej szy krok. Przyj mij cie ten sta tut, jak Pre -
zes pro sił, że by nie by ło zno wu pro ble mów. 
Ży czę Wam, że by w no wym Par la men cie wszy scy

mie li zro zu mie nie dla in te re sów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Ży czę też wszyst kim, że by pa mię ta li 
o praw dzi wych przy ja cio łach. Wszyst kie go naj lep sze go.
Je ste śmy z Wa mi. 

Pa nie Prze wod ni czą cy!
Pa nie Pre mie rze!
Ko le dzy Par la men ta rzy ści!
Pa nie i Pa no wie!
Mu szę przy znać, że w tej chwi li mam dwo ja kie od czu -

cia. Pierw sze: w od róż nie niu od mo ich przed mów ców,
mo gę po wie dzieć, że bro ni li śmy, a nie bro ni li ście, bo od
po cząt ku two rze nia usta wy i wal ki by łem ja ko dział ko -
wiec z Wa mi. Kie dy w 2005 ro ku przyj mo wa li śmy tę
usta wę, wte dy by łem wśród jej au to rów. Dziś mo gę za -
dać so bie py ta nie, jak to jest, że wte dy nie prze wi dzie li -
ście ty lu róż nych oko licz no ści, że po peł ni li ście błę dy
praw ne, jak to jest? Otóż Pa nie i Pa no wie, w tym cza sie
my śmy pa trzy li na jed ną rzecz: jak za gwa ran to wać czło -
wie ko wi to co on ma, co on zdo był i to co on po sia da.
Nie wcho dzi li śmy w niu an se kro pek, prze cin ków. Wte -
dy, oczy wi ście w ra mach kon sty tu cyj ne go usta wo daw -
stwa przy ję li śmy ta kie roz wią za nie. Trze ba pa mię tać też
o jed nej rze czy, to by ły zu peł nie in ne cza sy, jak dziś.
Two rze nie usta wy by ło zu peł nie w in nym okre sie. Bra -
li śmy pod uwa gę rów nież prze szłość i hi sto rię. Ni ko mu
z Nas, a szcze gól nie mi, nie przy cho dzi ło do gło wy, że
przyj dzie mo ment w pań stwie de mo kra tycz nym, że Ci,
któ rzy przede wszyst kim wy wal czy li ten ustrój de mo -

kra tycz ny bę dą po no sić naj więk sze stra ty i tak to jest.
Pa nie i Pa no wie chciał bym się od nieść do jed ne go za -
gad nie nia, bar dzo istot ne go, po ru szo ne go w re fe ra cie –
re pry wa ty za cji. By ły pro jek ty i był pro jekt przy go to wa -
ny przez Pol skie Stron nic two Lu do we. Był rów nież pro -
jekt prze pro wa dze nia wte dy re fe ren dum. Nic z te go nie
wy szło. Chcę po wie dzieć, od po wia da jąc na py ta nie Pa -
na Pre ze sa, że moż li we by ło to do re ali zo wa nia. Ja przy -
po mnę rok 2004, mia no wi cie, co się wte dy dzia ło:
po wier nic two pru skie wy stę po wa ło ma so wo z po zwa mi
prze ciw ko na szym zie miom za chod nim i pół noc nym.
Wte dy, w 2005 ro ku wi dząc ogrom ne za gro że nie za ini -
cjo wa łem spo tka nie pol skie go Pre zy dium Sej mu i Bun -
de sta gu w Słu bi cach. Wte dy po wstał pro blem, że u nas
w kra ju nie ure gu lo wa ne by ły pra wa wła sno ści. Sąd Naj -
wyż szy wy dał wy rok bar dzo kon tro wer syj ny, któ ry kry -
ty ko wa łem. Mia no wi cie, że Niem com, oby wa te lom,
je że li nie ure gu lo wa no praw po stro nie pol skiej, na le ży
się zwrot. Co wię cej, po szły dal sze orze cze nia do ty czą ce
moż li wo ści wzru sze nia pra wo moc nych de cy zji, któ re
by ły w tym cza sie krzyw dzą ce, trud ne. Trze ba przy znać,
że w od nie sie niu do pol skich oby wa te li ta za sa da po win -
na być prze strze ga na, ale nikt nie od wa żył się na to, że -
by po wie dzieć osta tecz nie i pró bo wać po nad par tyj nie
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do pro wa dzić do przy ję cia usta wy. Je że li dzi siaj sta je my
przed ta kim dy le ma tem, no to, czy jest moż li wość praw -
ne go ure gu lo wa nia. Jest, tyl ko po trze ba wo li. Znów, kie -
dy by ła Pa ni Pre mier, któ rą tak owa cyj nie wi ta li śmy i
prze ma wia ła, to ja my śla łem, że ma my roz wią za ne
wszyst kie pro ble my, ale kie dy po słu cha łem re fe ra tu Pa -
na Pre ze sa i zna jąc z prak ty ki, to co się dzie je, to wiem,
że sto imy przed ogrom nym pro ble mem. To są spra wy
nie roz wią za ne i wie my, że bę dą na dal pró by pod wa ża nia
pew nych roz wią zań. Jest tyl ko jed no py ta nie, kto to in -
sy nu uje? Kie dy ów cze sny Pan Pierw szy Pre zes Są du
Naj wyż sze go wy stą pił do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ja
mu pu blicz nie od po wie dzia łem: „Pa nie Pre ze sie są waż -
niej sze spra wy w są dow nic twie. By ło by bar dzo do brze,
gdy by Pan się za jął przede wszyst kim po zio mem orze ka -
nia przez są dy, a nie szu kał aku rat dziu ry zu peł nie gdzie
in dziej”. Chcę po wie dzieć, że na stęp ca, świę tej pa mię ci
Pan Pierw szy Pre zes Są du Dą brow ski, z któ rym po Wa -
szym kon gre sie pro wa dzi łem roz mo wy po dzie lał cał ko -
wi cie mój po gląd, tyl ko, że on nie mógł wy co fać 
z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, bo ta ki jest po rzą dek
praw ny. Chcę po wie dzieć rów nież, że wie lu sę dziów
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ma ten dy le mat. Jed na rzecz
jest do za uwa że nia, ewi dent na, w czym na le ży ocze ki -
wać po stę pu, otóż na po cząt ku Try bu nał Kon sty tu cyj ny
stał na sta no wi sku tyl ko ści śle li te ry pra wa. Nie brał pod
uwa gę uwa run ko wań spo łecz nych, eko no micz nych i go -

spo dar czych. Ostat nio ten den cja orzecz ni cza Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go się zmie ni ła, że przy orze ka niu o zgod -
no ści czy nie zgod no ści trze ba brać rów nież pod uwa gę
wa run ki, w ja kich two rzo no pra wo, po co two rzo no i ja -
kie są roz wią za nia i to jest ca ła na dzie ja. 

Pa nie i Pa no wie, fał szy wych pro ro ków by ło wie lu. Ja
się za sta na wiam nad jed ną rze czą, a mia no wi cie, jak to
by ło moż li we, że ci wszy scy, któ rzy ślu bo wa li, przy rze -
ka li, wska zy wa li, że są za Na ro dem, po cho dzą z Na ro du,
a tak trud no by ło prze ciw sta wić się pew nym ten den cjom.
Dziś trze ba po dzię ko wać wszyst kim par la men ta rzy stom,
któ rzy wresz cie zro zu mie li, że spra wą pod sta wo wą jest
spra wie dli wość spo łecz na, a w na szym ko dek sie cy wil -
nym jest art. 5, któ ry mó wi o za sa dach spra wie dli wo ści
i pod sta wo wej wy kład ni pra wa. To po wi nien być ele -
ment de cy du ją cy. Ja ogrom nie się cie szę, że dzi siaj są tu
przed sta wi cie le i po sło wie z wszyst kich opcji. Mam na -
dzie ję, że tak bę dzie, że te po stu la ty z Wa sze go Zjaz du 
i te wszyst kie pro ble my pod sta wo we, któ re nie po win ny
mieć miej sca, bo dziś po win ni śmy wspól nie za sta na wiać
się jak Wam po móc. Ja kie są pro ble my, któ re fi nan so wo,
or ga ni za cyj nie, czy w in ny spo sób roz wią zać, a nie za -
sta na wiać się, jak to my bę dzie my bro nić w przy szłym
okre sie. Oso bi ście i w imie niu ko le gów z Pol skie go
Stron nic twa Lu do we go mo gę za pew nić, my śmy ni gdy
sta no wi ska swe go nie zmie ni li i nie zmie ni my, bo by li -
śmy, je ste śmy i bę dzie my. 

Sza now ni Pań stwo, 
Wi tam wszyst kich 273 de le ga tów z 26 okrę gów. 

W tym szcze gól nie mi bli skich z War mii i Ma zur. Pa no -
wie Po sło wie i Mar szał ko wie. Gdy słu cham tej dys ku sji
mam wra że nie, że za chwi lę wy stą pi ktoś, kto jak w kon -
gre sie ame ry kań skim bę dzie mó wił bez prze rwy, by wa -
ły przy pad ki na wet 70 go dzin. Po sta wił mi Pan Po seł
Za bo row ski i Mar sza łek Zych ta kie py ta nie: sko ro jest
tak do brze, to jak mo gło dojść do te go, że by ło tak źle 
w ostat nich la tach? I Pol ski Zwią zek Dział kow ców przy -
po mi na mi mał żeń stwo po przej ściach. Ale nie po przej -
ściach spo wo do wa nych wła sny mi błę da mi, choć no bo dy
is per fect – nikt nie jest do sko na ły. Bo na gle oka zu je się,
że wszy scy chcie li do brze i wszy scy się li cy tu ją w tej do -
bro ci do Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Jest ta ki
dow cip ro syj ski. W sa mym Cen trum Mo skwy jest słyn -
na Re stau ra cja Kau kaz ka. I przy szli tam przed sta wi cie -
le 3 na ro dów Kau ka zu, któ rzy sły ną nie tyl ko z go ś-
cin no ści, ale też ze szczo dro bli wo ści. Za sie dli, wy pi li,
po roz ma wia li. Roz ma wia li o tym, kto z nich jest naj bar -
dziej szczo dro bli wym i ta kim, któ ry ro bi dla lu dzi naj -
wię cej. A po nie waż by ła zi ma, mróz na dwo rze, fu tra

wszy scy zo sta wi li w szat ni. Wy cho dzi Azer do szat ni,
da je nu me rek, wy cią ga 100 ru bli z kie sze ni i mó wi:
„Dzię ku ję, resz ty nie trze ba”. Za chwi lę wy cho dzi Or -
mia nin, wy cią ga 500 ru bli i mó wi: „Resz ty nie trze ba.”
Na ko niec wy cho dzi Gru zin, da je 1000 ru bli i mó wi:
„Fu tra nie trze ba”.

Słu cha jąc tu wszyst kich mów ców od no szę ta kie wra -
że nie wła śnie, że gdy by to spo tka nie nie by ło przed wy -
bo ra mi, nie mie li by ście ty lu go ści. Mó wię to ja ko oso ba,
któ ra nie raz by ła u Pań stwa na zjeź dzie. Ale to do brze,
bo trze ba z te go ko rzy stać dla wspól ne go do bra. Pierw -
szy ar ty kuł Kon sty tu cji mó wi: „Rzecz po spo li ta Pol ska
jest do brem wspól nym wszyst kich oby wa te li.” A arty -
kuł 2 mó wi: „Rzecz po spo li ta Pol ska jest de mo kra tycz -
nym pań stwem praw nym, urze czy wist nia ją cym za sa dy
spra wie dli wo ści spo łecz nej.” I tu są naj waż niej sze rze -
czy. Pol ska nie jest do koń ca ani pań stwem praw nym,
ani nie jest pań stwem, któ re kie ru je się za sa da mi spra -
wie dli wo ści spo łecz nej. To się zda rzy ło w ostat nim cza -
sie, je że li cho dzi o ruch dział kow ców. Prze cież ruch
dział ko wy ma tra dy cję po nad stu let nią. Kie dy słu cha łem
Pa na Pre mie ra Pie cho ciń skie go od nio słem wra że nie, że

Tadeusz Iwiƒski – Pose∏ SLD
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Pol ska ist nie je dzię ki PSL-owi. Na pew no wnie śli ście
wiel ki wkład Pa nie Pre mie rze, ale cho dzi o coś in ne go.
Pan Pre zes Kon drac ki mó wił, że są no we wy zwa nia.
Cza sy się zmie nia ją i my się w nich zmie nia my. Na le ży
po gra tu lo wać Związ ko wi, że rze czy wi ście po tra fił przez
do brą or ga ni za cję, przez gro ma dze nie eks per tów, wy -
daw nic twa uru cho mić wła ści wy opór prze ciw ko tym
dwóm po my słom dwu krot nie. Naj pierw, je śli cho dzi 
o li kwi da cję PZD i w ogó le o roz wa le nie Związ ku, 
a póź niej je że li cho dzi o al tan ki. I te go ty pu wy zwa nia
bę dą wy stę po wa ły. I to, że tyl ko 5% ROD po sta no wi ło
wy łą czyć się. To też po ka zu je układ sił. 

Dwie rze czy na ko niec: po pierw sze trans for ma cja 
w Pol sce, któ ra ma miej sce od po nad 25 lat jest w bi lan -
sie ko rzyst na. Ale nie jest to ob raz czar no -bia ły. Mó wię
ja ko przed sta wi ciel le wi cy. Jest tu dziś wie lu przed sta wi -
cie li ugru po wań le wi co wych i mam na dzie ję, że wy stą -
pi my nie dłu go ra zem. Otóż zwra ca no uwa gę na coś
in ne go, że jest wie le nie spra wie dli wo ści spo łecz nej 
w Pol sce. Jest wie lu lu dzi wy klu czo nych, sła bych, bied -
nych. Ruch dział ko wy, któ ry dziś dys po nu je pra wie 
44 000 ha o war to ści mi liar dów zło tych, to to jest po -
wód, dla któ re go jest czę sto ata ko wa ny. Tyl ko dla te go.
Szcze gól nie w du żych mia stach: w War sza wie, we Wro -

cła wiu, w Ło dzi, w Po zna niu, bo już nie tak bar dzo 
w Olsz ty nie, w Szczyt nie, czy gdzie in dziej, bo tam nie
ma ta kich za ku sów. I tu są naj więk sze pro ble my do roz -
wią za nia. Więc do brze, że do szło do okre ślo nej zbrod ni.
Po wiem tak, je den z naj wy bit niej szych pi sa rzy XX wie -
ku, An to nii Cze chow, miał ta kie ulu bio ne po wie dze nie,
że naj le piej lu dzi się po zna je w po dró ży, al bo przy grze
w sza chy. Mó wię to ja ko kie dyś pół za wo do wy sza chi sta
ju nior. Otóż w dzi siej szych cza sach naj le piej lu dzi po -
zna je się w trud nych mo men tach. A kie dy zo sta ła przy -
ję ta usta wa z 2005 r. Kto wte dy rzą dził? Nie kra sno lud ki
do pro wa dzi ły do wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
bo trze ba sza no wać pra wo. A Niem cy wpro wa dzi li kil ka
lat te mu po ję cie kre ty ni zmu praw ni cze go. I kto stwo rzył
pro ble my z 900 000 al ta nek, któ re trze ba by by ło roz bie -
rać? Kra sno lud ki? 

Chcia łem ży czyć wszyst kie go naj lep sze go. I to nie jest
li cy ta cja praw na, ani li cy ta cja po li tycz na. 

Skła da jąc gra tu la cje, wie rzę, że ten no wy sta tut i to jest
bar dzo do bre po su nię cie, że by pew ne rze czy zro bić dzi -
siaj. Dla te go, że jak ma wiał in ny kla syk „na dzie ja jest
do bra na śnia da nie, ale już nie na ko la cję”, więc nie cze -
kaj cie ko la cji i to zrób cie. 

Do stoj ne Pre zy dium!
Sza now ni Go ście!
Ko le żan ki i Ko le dzy!
Mó wię Ko le żan ki i Ko le dzy, bo sam je stem dział kow -

cem z gmi ny Ko mor ni ki i tam raz po raz, z ro dzi ną na
tych ogro dach dział ko wych prze by wam. Chcia łem po -
dzię ko wać Pa ni Prze wod ni czą cej, że wła ści wie do pro -
wa dzi ła do sy tu acji, że Ta de usz Iwiń ski był przede mną,
bo przy naj mniej nie bę dę kry ty ko wa ny przez Ta de usza
Iwiń skie go i przez to od ra zu le piej się czu ję, ale Ta de -
uszu przy po mnę Ci, że w tym ro ku 2005, o któ rym mó -
wi łeś, fak tycz nie wy da rzy ła się ta ka sy tu acja, że wszy scy
cze ka li śmy na tę usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Wte dy pre mie rem był Ma rek Bel ka, wi ce pre mie -
rem z ra mie nia Unii Pra cy Iza be la Ja ru ga – No wac ka i te
trzy klu by par la men tar ne, któ re tu taj na sa li są. Mó wię 
o PSL, SLD i Unia Pra cy, które do pro wa dzi ły do uchwa -
le nia tej usta wy. To był nasz ol brzy mi suk ces. Ten suk -
ces był moż li wy, że ra zem chcie li śmy na pra wić „Rzecz-
po spo li tą Ogro do wą”. Uda ło nam to się i do brze się sta -
ło, bo ra zem za wsze moż na osią gnąć wię cej, niż prze -
ciw ko so bie. Po now nie od nio sę się do słów Ta de usza
Iwiń skie go. Wspo mniał o tym, że moż na suk ces osią -
gnąć tyl ko wte dy, kie dy się jed no czy my. Chcia łem tu
Pań stwu za de kla ro wać w imie niu Unii Pra cy, że ta ki

ruch zjed no cze nio wy się na le wi cy od by wa. Chce my po -
dob nie jak Wy, jak My, jak Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców zjed no czyć się wo bec wspól nej spra wy i utwo rzyć
w par la men cie, no wym par la men cie sil ną re pre zen ta cję
pol skiej le wi cy. Chce my to zro bić nie dla sie bie, ale
chce my to zwy cię stwo osią gnąć po to, że by w przy szłym
par la men cie, my ślę, że łącz nie z PSL-em móc bro nić
pol skie go ru chu dział ko we go. Ten ruch za słu gu je na wię -
cej. Szko da tra cić czas na dys ku sje czy al ta na to jest bu -
dy nek ta ki, czy in ny. Ża łu ję tyl ko, że tak dłu go uchwa-
la no tę usta wę o al ta nie. Ża łu ję, że Pa ni Pre mier nie po -
stą pi ła tak, jak po stą pi ła z pod nie sie niem bra mek na au -
to stra dach, kie dy w cią gu jed ne go dnia rząd, se nat i sejm
uchwa li ły usta wę, któ re umoż li wia ją bo ga tym jeż dże nie
au to stra da mi za dar mo. Gdy by te 140 mln prze zna czyć
na cho ciaż by do fi nan so wa nie ba rów mlecz nych, to te ba -
ry mlecz ne przez czte ry ko lej ne la ta mo gły by ser wo wać
po sił ki mię dzy in ny mi dla dział kow ców. 

Ko le żan ki i Ko le dzy, wia do mo, że do bry jest ten mów -
ca, któ ry mó wi krót ko i tre ści wie. Chcia łem po dzię ko -
wać i za de kla ro wać, że tak jak kie dyś bro ni li śmy ogro-
dów dział ko wych, tak jak Mar sza łek Alek san der Ma ła -
chow ski sa dził drze wo oliw ne, któ re jed no czy ło dział -
kow ców, le wi cow ców, miesz kań ców spół dziel ni miesz -
ka nio wej, bę dzie my o to drze wo na dal dbać i pod le wać.

Waldemar Witkowski – Przewodniczàcy Unii Pracy
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Wie rzę, że o to drze wo bę dzie tak że pod le wa ła Wan da
No wic ka, kan dy dat ka nie daw na Unii Pra cy na urząd Pre -
zy den ta RP. Mia ła wspa nia łe spo tka nia z dział kow ca mi
tak że w Po zna niu, że ona też się włą czy w ruch two rze -

nia no wych wy zwań dla pol skich dział kow ców, dla Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. 

Dzię ku ję za za pro sze nie. Dzię ku ję za uwa gę. Ra zem
da my ra dę.

Pa ni Prze wod ni czą ca!
Pa ni Mar sza łek!
Pa nie Pre ze sie!
Sza now ni Pań stwo!
Ja ko po seł z Po mo rza mo gę po wie dzieć, że oprócz tej

do brej współ pra cy z par la men ta rzy sta mi, o któ rej te raz
wszy scy mó wią, waż na jest też współ pra ca z sa mo rzą da -
mi. My ślę, że przy kład Po mo rza, a szcze gól nie Tcze wa,
z któ re go mam przy jem ność po cho dzić, w któ rym Pań -
stwo się w naj bliż szym cza sie spo tka cie, mo że być ta -
kim przy kła dem bar dzo do brej współ pra cy sa mo rzą dów,
gdy mia łem przy jem ność być prze wod ni czą cym ra dy, 
a współ pra ca sa mo rzą du z dział kow ca mi do dziś jest do -
brze kon ty nu owa na i te go Pań stwu wszę dzie w sa mo rzą -
dach ży czę. My ślę, że w pol skim Par la men cie nie ma już
si ły po li tycz nej, któ ra by kwe stio no wa ła ruch, któ ry Pań -
stwo re pre zen tu je cie, ja ko naj więk sze sto wa rzy sze nie
sku pia ją ce ogro dy dział ko we. My ślę, że nie ma już żad -
nych za kus, któ re by chcia ły pod wa żać tę in sty tu cję. Dla
mo jej for ma cji po li tycz nej ro dzin ne ogro dy dział ko we,
szcze gól nie ro dzi na, jest bar dzo waż ną rze czą, więc sil -
ne ogro dy, to tak że sil na ro dzi na, któ ra czę sto z tych
ogro dów mu si czer pać po moc do funk cjo no wa nia. Dla
wie lu jest to też miej sce od po czyn ku i te go Pań stwu ży -
czę, aby ście mo gli czer pać jak naj wię cej si ły do funk -
cjo no wa nia w tym trud nym oto cze niu, w któ rym je s-
te ście. Za gro że nie to na wet kwe stia re pry wa ty za cji i tu -
taj my ślę, że kwe stia wo li po li tycz nej, kwe stia też za -
prze pasz cze nia pew nych szans zwią za nych z ogrom ną

wy prze da żą ma jąt ku na ro do we go i nie two rze nia fun du -
szu, któ ry na tę re pry wa ty za cję był by prze zna czo ny, bo
prze cież to jest, tak na praw dę tyl ko je dy ny pro blem. Te -
raz wszy scy chcą re pry wa ty za cji, ale prze cież nie moż -
na jej zro bić za dar mo, więc trze ba zna leźć na to środ ki
i tych środ ków w pol skim bu dże cie, mi mo że je ste śmy
zie lo ną wy spą, jed nak bra ku je. Chciał bym, aby ten czas,
któ ry Pań stwo spę dza cie na ogro dach ro dzin nie, że by
funk cjo no wa ły wie lo po ko le nio we ro dzi ny, że by tak że
by ła mo da na to, że wśród mło de go po ko le nia, że ogród -
ki są mod ne, że war to tam spę dzić czas, że by one za kil -
ka po ko leń nie ule gły na tu ral nej li kwi da cji, bo nie bę dzie
miał kto tam spę dzać cza su. Czas bie gnie nie ubła ga nie 
i to po ko le nie, któ re w tej chwi li z tych ogro dów ko rzy -
sta, bę dąc na eme ry tu rze, ono chcia ło by, że by to mło de
po ko le nie też zna la zło pra wo do chwi li wy tchnie nia, nie -
ko niecz nie upra wia jąc wa rzy wa, cho ciaż to się wśród
mło de go po ko le nia ro bi mod ne, wiec to jest szan sa, że -
by zdro wa żyw ność by ła. 
Ży czę Pań stwu, ja ko praw nik i ad wo kat, że by sta tut

zo stał przy ję ty, bo wiem, że z tym są w są dach czę sto
pro ble my, że by ście przy ję li sta tut, któ ry nie zo sta nie za -
kwe stio no wa ny. Two rzy łem set ki sta tu tów i wiem, że 
z tym by wa ją pro ble my, więc tu taj ży czę Pań stwu, że by
tak mó wiąc zwy czaj nie nie gme rać te raz nic w sta tu cie,
bo ta kie na ży wo ro bio ne pró by z re gu ły źle się koń czą,
więc ra czej trze ba pa trzeć ca ło ścio wo na sta tut. De kla ru -
ję wspar cie dla ru chu, dla dzia łań Związ ku. Ży czę owoc -
nych ob rad. Dzię ku ję bar dzo.

Kazimierz Smoliƒski – Pose∏ PiS

Pa ni Prze wod ni czą ca, 
Pa nie Pre ze sie, 
Pa nie Pre ze sie Pie cho ciń ski, 
Pa ni Mar sza łek, 
Pa no wie Po sło wie, 
Sza now ni Dział kow cy, Sza now ni De le ga ci. 
Zo sta łem upo waż nio ny do prze czy ta nia li stu Mi ni stra

Pra cy i Po li ty ki So cjal nej Pa na Wła dy sła wa Ko si nia ka -
-Ka my sza, nie mniej po zwo lę so bie po wie dzieć, że Pan
Mi ni ster w tym li ście za zna cza sło wa sza cun ku i przy jaź -
ni ja ką da rzy dział kow ców i ży czy Pań stwu owoc nych

ob rad, do brych wy bo rów i uchwa le nia do bre go sta tu tu. 
Na to miast ko rzy sta jąc z oka zji, że je stem na mów ni cy

chciał bym po wie dzieć kil ka słów od sie bie. Nie mu szę
być w PSL, nie mu szę być w SLD, czy Unii Pra cy, że by
zro zu mieć ja ką war to ścią są dział ki dla dział kow ców.
Nie mu szę być w żad nej par tii, że by wie dzieć ja ką war -
to ścią jest to z cze go dzi siaj ko rzy sta cie. I bę dąc na róż -
nych za krę tach mo jej ka rie ry po li tycz nej za wsze opo -
wia dam się po stro nie dzia łkow ców, pra co wa łem w pod -
ko mi sji, tej któ ra pra co wa ła nad usta wą o ro dzin nych
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ogro dach dział ko wych, by łem rów nież w Ko mi sji In fra -
struk tu ry wte dy, kie dy roz pa try wa no oby wa tel ski pro -
jekt usta wy „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”. Dla mnie
za wsze al ta ną bę dzie do mek sto ją cy na dział ce. I mó wi -
łem wte dy, kie dy by łem je dy nym po słem na Kra jo wych
Dniach Dział kow ca w tam tym ro ku, że dla mnie sło wo
al ta na jest nor mal nym dom kiem. Tak jak dla mnie kie dyś
sło wo tu nel by ło czymś wcho dzą cym pod zie mię. I dzi -
siaj oba wiam się, że by zno wu nikt z nad zo ru bu dow la ne -
go nie przy cze pił się, że ma cie tu ne le na dział kach, któ re
nie wcho dzą po zie mię. Ale to tak żar tu jąc. 

Sza now ni Pań stwo, 
Chciał bym po dzię ko wać Pa nu Pre ze so wi za współ pra -

cę oraz Sza now ne mu Pre zy dium. Ale chciał bym rów nież
po dzię ko wać dział kow com z Pod kar pa cia. Bo na sza
współ pra ca ukła da się do brze od cza su, mo że le piej by się
ukła da ła bez współ pra cy nad usta wą, ale nie ste ty ta pra ca

by ła i by ła dość owoc na. Dzię ku ję Pa ni Pre zes Agniesz ce
Sycz, Pa nu Ste fa no wi Ży le, Pa nu Pre ze so wi Klu zo wi. Nie
bę dę wszyst kich wy mie niał, bo sta tut cze ka. 

Sza now ni Pań stwo, wszy scy tu dzi siaj mó wi li o hi sto -
rii, o tym co by ło, co zo sta ło zro bio ne. Ja też so bie na to
po zwo li łem. Ale po wiem tez o przy szło ści, bo cze ka nas
jesz cze sta tut i in ne dzia ła nia. Tu dzi siaj ja ko po seł , tak
jak w tam tym ro ku obie ca łem, ze do ło żę sta rań i bę dę
wspie rał dział kow ców, tak dzi siaj też po wtó rzę to zo bo -
wią za nie, ze ja ko po seł na Sejm RP, ja Da riusz Dzia dzio
zo bo wią zu ję się do su mien nej, kon kret nej pra cy na rzecz
dział kow ców, na rzecz współ pra cy z Pol skim Związ kiem
Dział kow ców. Na rzecz te go, jak waż ną war to ścią są dla
Was Wa sze dział ki i na rzecz te go, że ma cie to umi ło wa -
nie i sza cu nek do zie mi. 

Sza now ni Pań stwo, 
ży czę Wam owoc nych ob rad i wszyst kie go do bre go. 

Sza now na Pa ni Prze wod ni czą ca,
Sza now ne Pre zy dium, 
Sza now ni Go ście i Sza now ni Dział kow cy. 
Cie szę się, że mo gę być z Wa mi. Bar dzo ser decz nie

dzię ku ję za za pro sze nie, a cie szę się rów nież z te go po -
wo du, że dzi siaj jest dla Was ra do sny dzień, rów nież z te -
go po wo du, że usta wa, któ rą uda ło Wam się prze-
pro wa dzić prze ciw ko li kwi da cji al ta nek, wła śnie we szła
w ży cie. Gra tu lu ję Wam bar dzo ser decz nie te go suk ce su,
że uda ło Wam się prze ko nać wszyst kich po słów i po słan -
ki do te go, że by za gło so wa li za tą usta wą, bo zo sta ła
przy ję ta jed no gło śnie. Ale my ślę, że my wszy scy gło su -
jąc za tą usta wą mie li śmy świa do mość, że gło su je my za
czymś wię cej. Że tu nie cho dzi wy łącz nie o Wasz in te res,
o in te res Wa sze go Związ ku. Ale dział ki w mie ście to jest
ogrom na war tość dla wszyst kich, któ rzy miesz ka ją w
mia stach. Te wspa nia le płu ca miej skie, któ re sta no wią
dział ki, to jest coś, co jest po trzeb ne wszyst kim miesz -
kan kom i miesz kań com miast i miej sco wo ści. Dla te go
Wy je ste ście, po wie dzia ła bym, wspa nia łym do brem na -
ro do wym, bo dzię ki Wam i Wa szym dział kom śro do wi -
sko miej skie ma się le piej, niż gdy by mia ło by ich nie
być. Cie szę się, że Zwią zek zde cy do wał się na pro wa -
dze nie po li ty ki otwar tych ogro dów, to jest coś wspa nia -

łe go, że idea współ pra cy i wspól no ty mię dzy dział kow -
ca mi i śro do wi skiem ota cza ją cym dział ki jest nie zwy kle
waż na. Że z dzia łek bę dą mo gły ko rzy stać oso by miesz -
ka ją ce obok, dzie ci, a zwłasz cza oso by star sze. Bę dę
Pań stwa na ma wia ła Pań stwa do te go, że by wspie ra nie,
ak tyw ność i po li ty ka Związ ku sta ła się ele men tem po li -
ty ki se nio ral nej. Bo wła śnie dzię ki dział kom lu dzie ży ją
dłu żej, w lep szym sta nie zdro wia, bar dziej ak tyw nie, 
a moż li wość ko rzy sta nia z dzia łek sta no wi nie zwy kle
waż ny ele ment po li ty ki spo łecz nej i po li ty ki so cjal nej
pań stwa. Bar dzo bym na ma wia ła Pań stwa do te go, że by
tam gdzie mó wi my o po li ty ce do ty czą cej róż nych śro -
do wisk, zwłasz cza osób star szych, że by dział ki by ły klu -
czo wym ele men tem, bo dzię ki te mu Wy dzia ła cie na
rzecz te go, że by lu dzie ży li dłu żej i zdro wiej. 

Pro szę Pań stwa, ży czę Wam owoc nych ob rad, ży czę
że by ście przy ję li wszyst kie waż ne do ku men ty, któ re ma -
cie przy jąć, że by ście dzia ła li na dal tak efek tyw nie, tak
wspa nia le i dla sie bie, ale rów nież dla nas wszyst kich
oraz dla ca łe go spo łe czeń stwa. Wszyst kie go do bre go! 
A ja ze swo jej stro ny, je śli Pań stwo bę dzie cie chcie li
współ pra co wać, je stem otwar ta na wszyst kie for my
współ pra cy. 

Dzię ku ję bar dzo. 

Wanda Nowicka – Wicemarsza∏ek Sejmu
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Ko le żan ki i Ko le dzy!
De le gat ki i De le ga ci!
Bar dzo dzię ku ję za mi łe mo je mu ser cu za pro sze nie na

dzi siej szy Zjazd. Re pre zen tu ję for ma cję po li tycz ną, któ -
ra spo ty ka się z Pań stwem nie tyl ko przed wy bo ra mi, ale
w co dzien nych dzia ła niach, dzie ląc tro ski i suk ce sy. Spo -
ty ka my się i na gril lach, któ re or ga ni zu ją dział kow cy.
Spo ty ka my się i w Sej mie, kie dy trze ba de ba to wać nad
pra wem, jak naj bar dziej ko rzyst nym dla dział kow ców.
Spo ty ka my się tak że pod Sej mem, kie dy Pań stwo or ga -
ni zu ją pro te sty czy de mon stra cje w obro nie swo ich
słusz nych praw. Ko rzy sta jąc z oka zji chcia łem Pań stwa
za pew nić, że tak jak do tej po ry bę dzie my zde cy do wa nie
wy stę po wać prze ciw ko każ de mu dzia ła niu, któ re zmie -
rza w kie run ku, al bo li kwi da cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, al bo uszczu ple nia ich praw. Dwa dzie ścia
kil ka lat pol skiej trans for ma cji, to co naj mniej kli ka prób
zli kwi do wa nia dział kow ców czy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Nie je ste ście Pań stwo je dy ny mi. Pań -
stwo we go spo dar stwa rol ne, set ki za kła dów pra cy, czy
ruch spół dziel czy, któ re zo sta ły znisz czo ne i zli kwi do -
wa ne w po cząt ku okre su trans for ma cji. W Sej mie da lej
le żą pro jek ty ustaw wy mie rzo ne w pol ską spół dziel czość
i tę miesz ka nio wą i tę pro duk cyj ną. Dzie siąt ki ini cja tyw,
któ re są przed sta wia ne przez roz ma ite ugru po wa nia pra -
wi co we, ja ko po trze ba wal ki z czymś ana chro nicz nym,
z czymś co jest prze żyt kiem, z czymś co nie przy stoi do
no wo cze snej go spo dar ki ryn ko wej. Moż na po wie dzieć,
że dzi siaj si ły po li tycz ne w sto sun ku tak że i do dział kow -
ców dzie lą się na tych, któ rzy uwa ża ją, że nie wszyst ko
jest to wa rem, że są war to ści waż niej sze niż si ła pie nią -
dza, że nie moż na wszyst kie go sko mer cja li zo wać i pry -
wa ty zo wać. Ta kie war to ści bo wiem, jak cho ciaż by

zdro wie, nie mo gą być trak to wa ne ja ko to war, a szpi tal
nie mo że być trak to wa ny jak fa bry ka. Otóż to sa mo trze -
ba od nieść do ogro dów dział ko wych. To prze cież nie tyl -
ko re kre acja, ale w na szych, dzi siej szych wa run kach, to
czę sto moż li wość uzu peł nie nia skrom nych bu dże tów do -
mo wych, a tak że zor ga ni zo wa nia wy po czyn ku dla dzie -
ci i mło dzie ży, bo czę sto nie ste ty w Pol sce bie da ma
twarz dziec ka. Czę sto dzie ci nie wy jeż dża ją na wa ka cje
i ta zie lo na oa za u dziad ków, u cio ci, u wuj ka, u ro dzi -
ców, ta zie lo na oa za bę dą ca ogro dem dział ko wym jest
czę sto je dy ną moż li wo ścią czy je dy ną ofer tą. Z róż nych
po wo dów za tem ogro dy dział ko we po win ny się roz wi jać
i trwać, ale po nie waż Sza now ni Pań stwo pew nie jesz cze
nie raz spo tka my się ra zem de mon stru jąc prze ciw ko ko -
lej nym za ku som na ogro dy dział ko we, to my ślę, że trze -
ba bar dzo po waż nie roz wa żyć, w tro sce o sta bi li za cję 
i trwa łość ro dzin nych ogro dów dział ko wych za pi sa nie
ogro dów dział ko wych do Pol skiej Kon sty tu cji. Za pis 
w Kon sty tu cji był by praw dzi wą sta bi li za cją. Chro nił by
przed ko lej ny mi pró ba mi in ge ren cji w to, co tak dro gie
i po win no być dro gie każ de mu roz sąd ne mu czło wie ko -
wi. Je śli w Sej mie bę dzie pod ję ta pró ba zmia ny Kon sty -
tu cji, So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej bę dzie o tym
pa mię tał i po dej mie ta ką pró bę. W tej chwi li chcia łem
przy łą czyć się do ży czeń dla wszyst kich wy róż nio nych
i od zna czo nych. Chcia łem ser decz nie Pań stwu po dzię -
ko wać za ol brzy mią pra cę, któ ra zo sta ła wy ko na na na
rzecz pol skie go spo łe czeń stwa w koń czą cej się wła śnie
ka den cji i mam na dzie ję, że bę dzie my się spo ty kać tyl -
ko w przy jem nych już wa run kach. Wte dy, kie dy bę dzie
trze ba coś pod su mo wać, ra zem wspól nie coś uczcić, ra -
zem za chę cić się do ko lej nych, jak że po trzeb nych spo -
łecz nie dzia łań. 

Wszyst kie go naj lep sze go Ko le żan ki i Ko le dzy.

Leszek Miller – Przewodniczàcy SLD, by∏y Prezes Rady Ministrów

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Wy so kie Pre zy dium!
Ko le żan ki i Ko le dzy!
De le ga ci!
Chcia łem Was bar dzo ser decz nie po zdro wić. Wie lu 

z Was oczy wi ście znam oso bi ście. Pod czas tej wal ki 
o usta wę dział ko wą spo ty ka li śmy się wie lo krot nie. Za
to, co wspól nie prze ży li śmy chcia łem Wam dzi siaj ser -
decz nie po dzię ko wać. Po dzię ko wać Wam chcia łem za
to, że wy trwa li ście w tej nie rów nej wal ce, bo dział kow -
cy, gdy by nie by li zor ga ni zo wa ni w tę or ga ni za cję, któ -
ra dzi siaj mo że mó wić o suk ce sie, to z pew no ścią w nie-
jed nych ogro dach dział ko wych już by nie pach nia ły

kwia ty, tyl ko sta ły bul do że ry. Moż na po rów nać je den
ogród z jed ną ga łąz ką, a Zwią zek z ta ką wiąz ką tych ga -
łę zi. Jed ną ga łąz kę moż na bar dzo ła two zła mać. Związ -
ku się nie uda ło zła mać dla te go, że by li śmy ra zem. Mój
klub był z Wa mi ra zem od sa me go po cząt ku. Ja ko je dy -
ny z klu bów par la men tar nych nie zło żył wła sne go pro -
jek tu i od po cząt ku po pie rał pro jekt oby wa tel ski, bo
uwa ża li śmy, że Wasz pro jekt jest naj lep szy. Nie by ło pro -
ble mu ze zło że niem swo je go pro jek tu, jak zło ży ły to pra -
wie wszyst kie klu by par la men tar ne, po to, że by kom-
bi no wać przy usta wie o ogro dach dział ko wych. My od
sa me go po cząt ku po pie ra li śmy pro jekt oby wa tel ski 
i zbie ra li śmy pod tym pro jek tem pod pi sy. Po dob nie by -

Piotr Zgorzelski – Pose∏ PSL
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ło w przy pad ku al tan, bo jed nej pa ni sę dzi przy po mnia -
ło się co to jest al ta na, bo prze czy ta ła w słow ni ku ję zy -
ka pol skie go de fi ni cję i chcia ła wy wró cić po raz ko lej ny
spo koj ne ży cie dział kow ców i za mie nić je w kosz mar. 
I tu taj tak że by li śmy ra zem. I chcę Was za pew nić, że bę -
dzie my tak że da lej sta li przy Pol skim Związ ku Dział -
kow ców dla te go, że wi dzi my sens w tej po mo cy. Wi-
dzi my tak że ta ką jed ność ide olo gicz ną, przy wią za nie do
tej zie mi, czy to więk sze go czy mniej sze go ka wał ka, ale
każ dy chce mieć to swo je miej sce na zie mi. Roz ma wia -
jąc czę sto ze star szy mi dział kow ca mi, mó wi li do mnie
ze łza mi w oczach: „Pa nie Po śle, to jest ca łe mo je ży cie.
Co oni z na mi ro bią?”. Sły sza łem to w Płoc ku - mo im
ro dzin nym mie ście. Sie dzą tu taj przed sta wi cie le z Płoc -
ka i z Okrę gu Ma zo wiec kie go, któ rych bar dzo ser decz -
nie po zdra wiam. Po zwól cie, że kil ka słów po wiem 
o jed nym z Was. Każ dy pro jekt, że by się po wiódł mu si
mieć swo je go li de ra. Wasz li der to Eu ge niusz Kon drac -
ki. Czło wiek o sta lo wej wo li i ner wach. Czło wiek, któ -

ry sta nął prze ciw ko naj więk szym przed sta wi cie lom pol -
skiej po li ty ki w obro nie słusz nej idei. Ja wie lo krot nie
współ pra co wa łem z Pa nem Eu ge niu szem. To na praw dę
dzię ki Nie mu ta usta wa zo sta ła prze pro wa dzo na. On sta -
wiał czę sto to bar dzo moc no na sza li, bo wie rzył w słusz -
ność tej idei. Dzię ku ję Wam wszyst kim za to, że mo -
gli śmy, jak po wie dzia łem na po cząt ku ra zem wal czyć.
Wiem, że wal ka nie jest skoń czo na, ze spra woz dań to na -
wet wy ni ka. W imie niu swo je go klu bu, bo wiem, że
wczo raj tak że by li je go przed sta wi cie le, chcia łem za de -
kla ro wać da lej tę so li dar ną i moc ną współ pra cę, tak że o
cha rak te rze po li tycz nym. Na na szych li stach z przy jem -
no ścią i z chę cią bę dzie my wi ta li przed sta wi cie li Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Współ pra cu je my już 
z Ni mi w sa mo rzą dach, mo że my tak że w par la men cie.
Przy po mi nam jesz cze raz, ja ko je dy ny klub nie kom bi -
no wa li śmy, nie skła da li śmy pro jek tów, by li śmy od po -
cząt ku z Wa mi i chce my być da lej z Wa mi. Wszyst kie go
do bre go.

Dzień do bry!
Wi tam ser decz nie wszyst kich Pań stwa. Chciał bym po -

dzię ko wać za za pro sze nie na Wasz kon gres w swo im
imie niu, ale w pierw szej ko lej no ści w imie niu Pa na Pre -
ze sa Ja ro sła wa Ka czyń skie go, któ ry nie mógł być ani w
dniu wczo raj szym, ani w dniu dzi siej szym dla te go, że my
je ste śmy też w przeded niu na sze go zjaz du i te raz już
wszy scy par la men ta rzy ści Pra wa i Spra wie dli wo ści wy -
bie ra ją się na Śląsk, bo dzi siaj wie czo rem za czy na my du -
żą, na szą kon wen cję wy bor czą, dla te go ka zał prze pro sić,
że oso bi ście nie mo że uczest ni czyć i wy de le go wał mnie,
że bym po wie dział kil ka słów. W pierw szej ko lej no ści
chciał bym po gra tu lo wać wy bo ru Pa nu Pre ze so wi i no -
wym wła dzom, no we mu Pre zy dium. Mam na dzie ję, że
w naj bliż szej ka den cji par la men tu, któ ra już nie uchron nie
się zbli ża ta współ pra ca mię dzy no wym par la men tem, a
Pol skim Związ kiem Dział kow ców bę dzie prze bie ga ła do -
brze. Wy da je mi się, że przy kład ostat nich czte rech lat,
rów nież z ra mie nia na szej par tii dał świa dec two te go, że
nam za le ży w pierw szej ko lej no ści na ogro dach dział ko -
wych, na dział kow cach. Róż nie to by ło, ale kie dy przy -
szedł ta ki mo ment pró by, kie dy Try bu nał Kon sty tu cyj ny
uznał, że usta wa jest zgod na z Kon sty tu cją i by ło ugru po -
wa nie w Sej mie, któ re go na zwę na pew no wszy scy pa -
mię ta cie, dro dzy Pań stwo, któ re chcia ło do ko nać
za ma chu na ogro dy dział ko we, któ re mó wi ło o tym
wprost, że chce bu do wać de we lo per kę, bu do wać wie żow -
ce, bu do wać blo ki, my wspól nie z in ny mi par tia mi po -
wie dzie li śmy „nie” i obro ni li śmy te ogro dy dział ko we,

ale to w pierw szej ko lej no ści by ła Pań stwa za słu ga i Pań -
stwu gra tu lu ję, że to był chy ba je dy ny pro jekt oby wa tel -
ski w tej ka den cji Par la men tu, któ ry uda ło się prze-
gło so wać. Te raz jest ogrom na dys ku sja o re fe ren dum,
któ re bę dzie we wrze śniu, o tych pro jek tach oby wa tel -
skich, któ re nie zo sta ły pod da ne pro ce du rze re fe ren dal -
nej. Wam bez re fe ren dum uda ło się obro nić ogro dy
dział ko we i ja gwa ran tu ję swo im na zwi skiem, że je że li
rze czy wi ście Pra wo i Spra wie dli wość wy gra naj bliż sze
wy bo ry, a wszyst ko na to wska zu je, to na wet, je że li bę dą
ko lej ne pro ble my, bo wie my co dzia ło się ostat nio i jak
dzia ła ją są dy, któ re za stę pu ją nie ja ko wła dzę usta wo daw -
czą. Wi dzie li śmy, co chcia no zro bić z al ta na mi. Wie my,
że są pro ble my z re je stra cją sto wa rzy sze nia. Gwa ran tu ję
Pań stwu, że w no wej ka den cji Sej mu mo że cie spać spo -
koj nie. My zro bi my wszyst ko, że by ogro dy dział ko we
po zo sta ły. Wie lo krot nie uczest ni czy łem w spo tka niach 
z dział kow ca mi, w zwy kłych od wie dzi nach zna jo mych
w ogro dach dział ko wych i czu ję, ro zu miem ten te mat.
Wiem, jak one są waż ne dla Was, dla te go gwa ran tu ję
Wam, mo że cie li czyć na na szą po moc. Je że li bę dą ja kie -
kol wiek pro ble my, pro szę się zgła szać, nie zo sta wi my
Was. Gwa ran tu je my, że w naj bliż szej ka den cji ta kich pro -
ble mów, jak ostat nio nie bę dzie. Ży czę wszyst kim po -
myśl no ści. Ży czę, że by ście w do brej at mos fe rze spo tka li
się za 4 la ta i że by te go ro dza ju pro ble mów, któ re by ły 
w tej ka den cji już ni gdy nie by ło, a ogro dy dział ko we
mia ły kil ka dzie siąt, a mo że i wię cej lat i mo gły być du -
mą Pol ski w Eu ro pie i na świe cie. Dzię ku ję bar dzo.

Bartosz Kownacki – Pose∏ PiS
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Re ali zu jąc art. 68 ust. 1 usta wy z dnia 13 grud nia 2013
r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych XII Kra jo wy Zjazd
De le ga tów PZD po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
Uchwa la się sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców w

brzmie niu sta no wią cym za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.
§ 2

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

V. STATUT PZD 

1. Uchwała 

War sza wa, dnia 2 lip ca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1
XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 2 lip ca 2015 r.
w spra wie uchwa le nia sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców

SEKRETARZ
/-/Bar ba ra Ko rol czuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Ta de usz Ja rzę bak
/-/Iza be la Oże gal ska

2. Statut – tekst jednolity 

Stowarzyszenie ogrodowe
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

S T A T U T
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

uchwalony przez
XII Krajowy Zjazd Delegatów 

Polskiego Związku Działkowców
w dniu 2 lipca 2015 roku

Warszawa, 2015 roku 
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§ 1
1. Pol ski Zwią zek Dział kow ców, zwa ny da lej „PZD”,

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

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

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

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

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

sztan da rów, od znak i pie czę ci.

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

niej szym sta tu tem.

§ 4
PZD mo że być człon kiem in nych or ga ni za cji kra jo -

wych i za gra nicz nych o po krew nych ce lach i za da niach.

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

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

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

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

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

5) in fra struk tu ra ogro do wa – bu dyn ki i bu dow le,
ogro dze nia, ale je i dro gi ogro do we, pla ce za baw,
świe tli ce, hy dro for nie, sie ci wo do cią go we i ener -

ge tycz ne oraz in ne urzą dze nia znaj du ją ce się na
te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go prze zna -
czo ne do wspól ne go uży wa nia przez oso by ko rzy -
sta ją ce z dzia łek oraz słu żą ce do za pew nie nia
pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go, o ile nie wcho dzą w skład przed -
się bior stwa;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) w sto sun ku do okrę go we go za rzą du (je go pre zy -
dium) i  Pre zy dium Kra jo wej Ra dy – od po wied nio
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy oraz Kra jo wa Ra da,

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

5) w sto sun ku do Kra jo wej Ra dy i Kra jo wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej – Kra jo wy Zjazd De le ga tów.

ROZDZIAŁ I
Po sta no wie nia ogól ne
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§ 6
Ce lem PZD jest:

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

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

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

4) ochro na śro do wi ska przy rod ni cze go, 
5) pod no sze nie stan dar dów eko lo gicz nych oto cze -

nia,
6) kształ to wa nie zdro we go oto cze nia czło wie ka,
7) ochro na przy ro dy, 
8) po pra wa wa run ków so cjal nych spo łecz no ści lo -

kal nych.

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

1) pro pa go wa nie idei ogrod nic twa dział ko we go w
spo łe czeń stwie, a szcze gól nie wszech stron ne go
zna cze nia ROD dla ro dzin dział kow ców i miesz -

kań ców miast oraz ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia
grun tów miej skich,

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

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

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania PZD

§ 8
Człon ko stwo w PZD jest otwar te dla wszyst kich   dział -

kow ców lub osób za in te re so wa nych za war ciem
umo wy dzier ża wy dział ko wej.

§ 9
1. Człon ka mi PZD mo gą być: 

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

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

ra ją cy mi PZD.

§ 10
Człon ko wie PZD dzie lą się na:

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

ROZDZIAŁ III
Członkowie PZD – prawa i obowiàzki

Rodzaje cz∏onkostwa

Cz∏onkowie zwyczajni

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

ma ją ca pra wo do dział ki w ROD.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Człon kiem współ dzia ła ją cym mo że być peł no let nia
oso ba fi zycz na za in te re so wa na za war ciem umo wy
dzier ża wy dział ko wej.

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

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

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

§ 18
1. Czło nek współ dzia ła ją cy ma pra wo:

1) uzy ski wać in for ma cje o dzia łal no ści PZD,
2) zwra cać się do or ga nów PZD o ochro nę swo ich

praw i in te re sów w za kre sie człon ko stwa w PZD,
3) wy stę po wać z wnio ska mi i po stu la ta mi do or ga -

nów PZD,
4) skła dać od wo ła nia od uchwał or ga nów PZD bez -

po śred nio do ty czą cych je go oso by,
5) brać udział w po sie dze niu or ga nu PZD, na któ rym

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

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

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

§ 19
Czło nek współ dzia ła ją cy ma obo wią zek:

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

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

dział ko we go,
4) dzia łać w in te re sie PZD i je go człon ków,
5) brać czyn ny udział w ży ciu PZD,

6) uisz czać skład kę człon kow ską do 30 czerw ca da -
ne go ro ku,

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

8) ota czać opie ką mie nie PZD.

§ 20
Człon kiem wspie ra ją cym mo że być oso ba praw na de -

kla ru ją ca wspie ra nie ce lów i za dań PZD, a w szcze gól no -
ści po przez udzie la nie po mo cy fi nan so wej lub rze czo wej
na rzecz wy bra nej jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD.

§ 21
1. Ubie ga ją cy się o człon ko stwo wspie ra ją ce skła da pi -

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

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

§ 22
Przy ję cie w po czet człon ków wspie ra ją cych na stę pu je na

mo cy uchwa ły or ga nu za rzą dza ją ce go jed nost ki or ga ni za -
cyj nej PZD, do któ rej wpły nę ła de kla ra cja człon kow ska.

§ 23
Czło nek wspie ra ją cy ma pra wo:

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

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

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

§ 24
Czło nek wspie ra ją cy ma obo wią zek:

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

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

cia.

Cz∏onkowie wspierajàcy

§ 25
Człon ko stwo w PZD usta je na sku tek:

1) wy ga śnię cia,
2) po zba wie nia.

§ 26
Człon ko stwo w PZD wy ga sa w ra zie:

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

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

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

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

§ 27
1. Po zba wie nie człon ko stwa mo że na stą pić w ra zie ra -
żą ce go na ru sze nia prze pi sów usta wy, po sta no wień
sta tu tu, re gu la mi nu ROD, za sad współ ży cia spo łecz -
ne go oraz dzia ła nia na szko dę PZD.

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

tak że w ra zie wy ga śnię cia pra wa do dział ki na sku -
tek wy po wie dze nia umo wy przez PZD.

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

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

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

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

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

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

3. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 1, wraz z uza -
sad nie niem i po ucze niem o pra wie i ter mi nie zło że -

Ustanie cz∏onkostwa
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nia od wo ła nia do rę cza się człon ko wi za po kwi to wa -
niem lub prze sy ła li stem po le co nym za zwrot nym
po twier dze niem od bio ru.

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

uchwa ły, o któ rej mo wa w § 29, do wła ści we go or ga -
nu wyż sze go stop nia nad or ga nem wy da ją cym uchwa -
łę w cią gu 14 dni od da ty otrzy ma nia uchwa ły. 

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

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

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

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

§ 32
Or ga na mi PZD są:

1) w ROD:
a) wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów),
b) za rząd,

c) ko mi sja re wi zyj na,
2) w jed no st ce te re no wej:

a) okrę go wy zjazd de le ga tów,
b) okrę go wy za rząd (pre zy dium),
c) okrę go wa ko mi sja re wi zyj na,

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

ROZDZIAŁ IV
Struktura i organy PZD

ROZDZIAŁ IV
Zasady organizacyjne PZD

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

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

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

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

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

w da nej jed no st ce or ga ni za cyj nej PZD.

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

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

5. Prze wod ni czą cym wal ne go ze bra nia, kon fe ren cji de -
le ga tów, zjaz dów okrę go wych i kra jo we go nie mo że
być pre zes or ga nu za rzą dza ją ce go oraz prze wod ni -
czą cy ko mi sji re wi zyj nej od po wied niej jed nost ki or -
ga ni za cyj nej PZD, a tak że oso ba w trak cie trwa nia
obo wią zu ją ce go co do niej za ka zu wy ni ka ją ce go 
z § 42 ust. 5.
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§ 35
1. Czło nek PZD wy bra ny do or ga nu PZD ma obo wią -

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

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

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

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

§ 36
Prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej lub je go za stęp ca

ma ją pra wo uczest ni czyć z gło sem do rad czym w ze bra -
niach in ne go or ga nu da nej jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD. 

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

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

§ 38
Czło nek or ga nu PZD, w tym de le gat wy bra ny na zjazd

(kon fe ren cję), za cho wu je man dat na czas trwa nia ka den -
cji.

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

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

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

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

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

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

przy pad kach, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1- 2 i 6,
2) or gan do ko nu ją cy od wo ła nia – w przy pad ku, 

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

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

§ 40
1. Z za strze że niem ust. 3, or gan PZD po wi nien do ko op -

to wać do swo je go skła du in ne go człon ka w ter mi nie
do 3 mie się cy od chwi li zmniej sze nia się licz by

człon ków or ga nu z przy czyn wy mie nio nych w § 39
ust. 1 pkt 1-3.

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

3. Je że li man dat de le ga ta wy bra ne go na zjazd (kon fe -
ren cję) wy gasł przed upły wem ka den cji, man dat ten
obej mu je oso ba wy bra na przez wła ści wy or gan PZD
w dro dze wy bo rów uzu peł nia ją cych pod czas naj bliż -
sze go po sie dze nia te go or ga nu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 45
Dla spraw ne go wy ko ny wa nia swo ich za dań or ga ny

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

§ 46
1. Or ga ny PZD po dej mu ją de cy zje w for mie uchwał.

2. Uchwa ły or ga nów PZD spo rzą dza ne są w for mie pi -
sem nej, pod ry go rem ich nie waż no ści.

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

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

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

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

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

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

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

§ 48
1. Od uchwał or ga nów PZD bez po śred nio do ty czą cych

in dy wi du al ne go człon ka PZD, pod ję tych w pierw -
szej in stan cji, za in te re so wa nym stro nom w spra wie
przy słu gu je od wo ła nie w przy pad kach okre ślo nych
w ni niej szym sta tu cie. 

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

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

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

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

§ 50 
1. W za leż no ści od do ko na nych usta leń or gan od wo -
ław czy:
1) od wo ła nia nie uwzględ nia;
2) uchy la za skar żo ną uchwa łę w ca ło ści lub czę ści 

i orze ka co do isto ty spra wy;
3) zmie nia za skar żo ną uchwa łę  i orze ka co do isto ty,
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4) uchy la za skar żo ną uchwa łę i spra wę prze ka zu je
do po now ne go roz po zna nia;

5) uchy la za skar żo ną uchwa łę i uma rza po stę po wa -
nie.

2. Uchwa ły or ga nów PZD pod ję te w try bie od wo ław -
czym są osta tecz ne i nie przy słu gu je od nich od wo -
ła nie.

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

§ 51
1. Uchwa ła or ga nu PZD sprzecz na z pra wem, po sta no -

wie nia mi sta tu tu, re gu la mi nu ROD lub uchwa ła mi
nad rzęd nych or ga nów PZD, jest z mo cy pra wa nie -
waż na.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ROD sta je się pod sta wo wą jed nost ką or ga ni za cyj ną
PZD z chwi lą wpi sa nia do Re je stru Ro dzin nych

Ogro dów Dział ko wych. 
3. Po sta no wie nia ust. 1 i 2 sto su je się od po wied nio do

po dzia łu, po łą cze nia lub znie sie nia ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go ja ko pod sta wo wej jed nost ki or ga ni -
za cyj nej PZD.

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

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

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

ROZDZIAŁ VI
Rodzinny ogród działkowy

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

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

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

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

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

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

2. Pra wo uczest ni cze nia w kon fe ren cji de le ga tów ma -
ją de le ga ci wy bra ni na ze bra niach sek to rów.

3. De cy zję o od by wa niu w ROD kon fe ren cji de le ga tów
po dej mu je za rząd ROD w dro dze uchwa ły, okre śla -
jąc w niej po dział ROD na sek to ry oraz ilość de le ga -
tów wy bie ra nych z tych sek to rów na kon fe ren cję
de le ga tów. 

4. Ze bra nia w sek to rach zwo łu je za rząd ROD. 
5. Ze bra nia zwo ły wa ne są i prze pro wa dza ne na za sa -

dach okre ślo nych przez sta tut PZD dla wal nych ze -
brań.

6. Pra wo udzia łu w ze bra niu sek to ra ma ją wy łącz nie
człon ko wie PZD ma ją cy pra wo do dzia łek na ob sza -
rze sek to ra.

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

§ 58
1. Wal ne ze bra nia mo gą być zwy czaj ne i nad zwy czaj ne.
2. Zwy czaj ne wal ne ze bra nia dzie lą się na:

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

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

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

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

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

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

bra nia za rząd ROD za wia da mia pi sem nie - za po -
śred nic twem pocz ty lub do rę cza jąc za wia do mie nie
bez po śred nio za po kwi to wa niem - człon ków zwy -
czaj nych na co naj mniej 14 dni przed ter mi nem wal -
ne go ze bra nia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 63
Prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia wy bie ra ją spo śród

sie bie obec ni na ze bra niu człon ko wie zwy czaj ni z ROD
w gło so wa niu jaw nym, zwy kłą więk szo ścią gło sów, z za -
strze że niem § 34 ust. 5. 

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

1) za twier dze nie rocz ne go spra woz da nia za rzą du
ROD,

2) za twier dze nie rocz ne go spra woz da nia ko mi sji re -
wi zyj nej ROD za okres spra woz daw czy,

3) za twier dze nie rocz ne go spra woz da nia fi nan so we -
go ROD spo rzą dza ne go przez za rząd ROD,

Walne zebrania
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4) roz pa trze nie wnio sków ko mi sji re wi zyj nej do ty czą -
cych dzia łal no ści za rzą du ROD,

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

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

7) uchwa la nie opłat ogro do wych oraz okre śla nie ter mi -
nu ich uisz cze nia,

8) pod ję cie od dziel nej uchwa ły w spra wie każ de go za -
da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go w ROD,

9) pod ję cie uchwa ły w spra wie wnio sku o zmia nę pla -
nu za go spo da ro wa nia  ROD,

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

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

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

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

3. Z za strze że niem § 40 ust. 2, wal ne ze bra nie spra woz -
daw cze mo że do ko ny wać wy bo rów uzu peł nia ją cych
do or ga nów ROD lub de le ga tów na okrę go wy zjazd
(re jo no wą kon fe ren cję przed zjaz do wą).

§ 66
Do kom pe ten cji wal ne go ze bra nia spra woz daw czo -

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

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

ROD,
3) za twier dze nie spra woz da nia za rzą du ROD za

okres ka den cji, 

4) za twier dze nie spra woz da nia ko mi sji re wi zyj nej
ROD za okres ka den cji,

5) usta le nie licz by człon ków za rzą du ROD i ko mi sji
re wi zyj nej w gra ni cach prze wi dzia nych w sta tu -
cie,

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

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

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

2. W przy pad ku nie do ko na nia wy bo ru or ga nów, o któ -
rych mo wa w § 66 pkt 6, wal ne ze bra nie jest nie waż -
ne.

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

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

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

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

3. Za rząd ROD zwo łu je nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie
na wnio sek ko mi sji re wi zyj nej ROD uchwa lo ny bez -
względ ną więk szo ścią gło sów.

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

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

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

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

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

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

pre ze sa (wi ce pre ze sów), se kre ta rza i skarb ni ka.

Zarzàd ROD
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2. Za rząd ROD do ko nu je po dzia łu obo wiąz ków po mię -
dzy swo ich człon ków.

3. Pre zes kie ru je i od po wia da za ca ło kształt prac za rzą -
du ROD.

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

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

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

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

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

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

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

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

ali za cji za dań ko niecz nych do za pew nie nia bie żą ce go
funk cjo no wa nia ROD (spra wy zwy kłe go za rzą du), 
a w szcze gól no ści:

1) re ali zu je obo wiąz ki wy ni ka ją ce z pra wa po -
wszech nie obo wią zu ją ce go, w tym prze pi sów po -
dat ko wych i re gu lu ją cych kwe stie po rząd ku 
i czy sto ści,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20) po bie ra skład ki człon kow skie, opła ty ogro do we
oraz in ne na leż no ści,

21) ter mi no wo re gu lu je zo bo wią za nia ROD,
22) ter mi no wo roz li cza i od pro wa dza na leż no ści we -

wnątrz or ga ni za cyj ne do or ga nu wyż sze go stop nia
we dług za sad usta lo nych przez Kra jo wą Ra dę.

§ 73
1. W za kre sie spraw zwy kłe go za rzą du, o któ rych mo -

wa w § 72, za rząd ROD sa mo dziel nie re pre zen tu je
PZD, w tym w spra wach są do wych, ad mi ni stra cyj -
nych i po dat ko wych. W tym za kre sie za rząd ROD
mo że sa mo dziel nie za cią gać zo bo wią za nia ma jąt ko -
we w imie niu PZD.

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

3. Z za strze że niem ust. 4, za rząd ROD mo że re pre zen -
to wać PZD w spra wie prze kra cza ją cej za kres zwy -
kłe go za rzą du, o ile uzy ska uprzed nią zgo dę pre -
zy dium okrę go we go za rzą du pod ry go rem nie waż -
no ści.

4. Za rząd ROD nie mo że re pre zen to wać PZD w spra -
wach za strze żo nych do kom pe ten cji in nych or ga nów
PZD.

§ 74
1. W po wia tach, gmi nach, mia stach i dziel ni cach miast

pre zy dium okrę go we go za rzą du mo że po wo łać i roz -
wią zać ko le gium pre ze sów za rzą dów ROD.
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2. Ko le gia pre ze sów sta no wią fo rum wy mia ny do -
świad czeń i usta la ją kie ru nek współ pra cy za in te re -
so wa nych ROD z sa mo rzą dem te ry to rial nym. 

3. Za sa dy funk cjo no wa nia ko le giów pre ze sów okre śla
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

§ 75
Pra wo do dział ki w ROD na by wa się w dro dze: 

1) usta no wie nia pra wa do dział ki, 
2) prze nie sie nia pra wa do dział ki,
3) wstą pie nia w sto su nek praw ny wy ni ka ją cy z pra -

wa do dział ki.

§ 76
1. Usta no wie nie pra wa do dział ki w ROD na stę pu je na

pod sta wie umo wy dzier ża wy dział ko wej za wie ra nej
w for mie pi sem nej po mię dzy PZD a peł no let nią oso -
bą fi zycz ną. Umo wa mo że być rów nież za war ta 
z mał żon kiem dział kow ca, je że li żą da usta no wie nia
pra wa do dział ki wspól nie ze swo im współ mał żon -
kiem. 

2. Umo wa, o któ rej mo wa w ust. 1,  nie mo że być za -
war ta w ce lu usta no wie nia pra wa do wię cej niż jed -
nej dział ki.

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

§ 77
1. Umo wę dzier ża wy dział ko wej w imie niu PZD za -

wie ra za rząd ROD re pre zen to wa ny na za sa dach
okre ślo nych w § 73 ust. 2, po wy ra że niu zgo dy na tę
czyn ność przez za rząd ROD w for mie uchwa ły. 

2. Do cza su po wo ła nia za rzą du ROD w no wym (od -
two rzo nym) ROD umo wę dzier ża wy dział ko wej 
w imie niu PZD za wie ra pre zy dium okrę go we go za -
rzą du.

§ 78
1. Prze nie sie nie pra wa do dział ki w ROD na stę pu je 

w dro dze umo wy po mię dzy dział kow cem a peł no -
let nią oso bą fi zycz ną za war tej w for mie pi sem nej 
z pod pi sa mi no ta rial nie po świad czo ny mi.   

2. Sku tecz ność prze nie sie nia praw do dział ki za le ży od
za twier dze nia przez PZD. 

3. PZD skła da oświad cze nie w przed mio cie za twier -
dze nia prze nie sie nia praw do dział ki w ter mi nie 
2 mie się cy od dnia otrzy ma nia pi sem ne go wnio sku
o za twier dze nie; bez sku tecz ny upływ te go ter mi nu
jest jed no znacz ny z za twier dze niem prze nie sie nia
praw do dział ki.

4. We wnio sku, o któ rym mo wa w ust. 3, dział ko wiec

obo wią za ny jest wska zać uzgod nio ną przez stro ny
umo wy, o któ rej mo wa w ust. 1, wy so kość uzgod -
nio ne go po mię dzy stro na mi wy na gro dze nia za znaj -
du ją ce się na dział ce na sa dze nia, urzą dze nia 
i obiek ty.

§ 79
1. Od mo wa za twier dze nia prze nie sie nia praw do dział -

ki mo że na stą pić z waż nych po wo dów i jest spo rzą -
dza na w for mie pi sem nej z uza sad nie niem pod
ry go rem nie waż no ści.

2. PZD mo że rów nież od mó wić za twier dze nia prze nie -
sie nia praw do dział ki, je że li jed no cze śnie wska że
oso bę, na rzecz któ rej mo że na stą pić ta kie prze nie -
sie nie; oso ba ta skła da pi sem ne oświad cze nie o go -
to wo ści za pła ty na rzecz dział kow ca wy na gro dze nia
w wy so ko ści wska za nej we wnio sku, o któ rym mo -
wa w § 78 ust. 3, w ter mi nie 2 ty go dni od dnia wska -
za nia. Bez sku tecz ny upływ ter mi nu jest rów no -
znacz ny z uwzględ nie niem wnio sku.

3. Prze pi su ust. 2 nie sto su je się w przy pad ku prze nie -
sie nia praw do dział ki na rzecz oso by bli skiej.

§ 80
1. Oświad cze nie o za twier dze niu al bo od mo wie za -

twier dze nia prze nie sie nia praw do dział ki w imie niu
PZD skła da za rząd ROD w for mie uchwa ły.

2. Oświad cze nie, o któ rym  mo wa w ust. 1, do rę cza się
obu stro nom umo wy za po kwi to wa niem lub prze sy -
ła li stem po le co nym za zwrot nym po twier dze niem
od bio ru.

§ 81
1. W ra zie śmier ci dział kow ca pra wo do dział ki, któ re

przy słu gi wa ło oboj gu mał żon kom, przy pa da dru gie -
mu mał żon ko wi. 

2. Je że li mał żo nek zmar łe go dział kow ca nie po sia dał
pra wa do dział ki, mo że w ter mi nie 6 mie się cy od
dnia śmier ci mał żon ka zło żyć oświad cze nie wo li 
o wstą pie niu w sto su nek praw ny wy ni ka ją cy z te go
pra wa, pod ry go rem wy ga śnię cia pra wa do dział ki.

3. Oświad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 2, skła da się
do wła ści we go za rzą du ROD.

4. Na pod sta wie oświad cze nia, o któ rym mo wa w ust.
2, za rząd ROD po dej mu je uchwa łę o wstą pie niu
mał żon ka w sto su nek praw ny wy ni ka ją cy z pra wa
do dział ki po zmar łym dział kow cu. 

Nabycie i wygaÊni´cie prawa do dzia∏ki w ROD
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5. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 4, do rę cza się
za in te re so wa ne mu. 

§ 82
1. PZD mo że od dać dział kę w bez płat ne uży wa nie in -

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

2. Od da nie dział ki w bez płat ne uży wa nie in sty tu cjom,
o któ rych mo wa w ust.1, na stę pu je na pod sta wie
umo wy we dług wzo ru okre ślo ne go przez Kra jo wą
Ra dę PZD.

3. Po sta no wie nia § 77 sto su je się od po wied nio.

§ 83
1. Pra wo do dział ki w ROD wy ga sa z chwi lą:

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

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

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

4) li kwi da cji ROD;
5) w in nych przy pad kach prze wi dzia nych w usta wie.

2. Wy ga śnię cie pra wa do dział ki w ROD stwier dza 
w for mie uchwa ły:
1) za rząd ROD - w przy pad kach, o któ rych mo wa 

w ust. 1 pkt 1- 3,
2) pre zy dium okrę go we go za rzą du – w przy pad ku, 

o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 4.

§ 84
1. Roz wią za nie umo wy za zgo dą obu stron  na stę pu je

na pod sta wie pi sem ne go po ro zu mie nia po mię dzy
PZD a dział kow cem. 

2. W po ro zu mie niu, o któ rym mo wa w ust. 1, okre śla się
w szcze gól no ści ter min roz wią za nia umo wy i wy da -
nia dział ki za rzą do wi ROD. Po ro zu mie nie mo że okre -
ślać wa run ki za pła ty i wy so kość wy na gro dze nia za
znaj du ją ce się na dział ce na sa dze nia, urzą dze nia 
i obiek ty sta no wią ce wła sność dział kow ca.

3. Po sta no wie nia § 77 sto su je się od po wied nio.

§ 85
1. PZD mo że wy po wie dzieć umo wę, nie póź niej niż na

mie siąc na przód, na ko niec mie sią ca ka len da rzo we -
go, je że li dział ko wiec:
1) po mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal ko rzy sta 

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

2) wy bu do wał, nad bu do wał lub roz bu do wał na te re -
nie dział ki al ta nę lub in ny obiekt z na ru sze niem
prze pi sów pra wa stwier dzo nym przez wła ści wy
or gan ad mi ni stra cji pu blicz nej,

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

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

2. Wy po wie dze nia, o któ rym mo wa w ust. 1, do ko nu je
się na pi śmie pod ry go rem nie waż no ści. Wy po wie -
dze nie okre śla przy czy nę uza sad nia ją cą wy po wie -
dze nie.

3. Po sta no wie nia § 77 sto su je się od po wied nio.

§ 86
1. W ra zie wy ga śnię cia pra wa do dział ki w ROD na

sku tek wy po wie dze nia umo wy, wa run ki za pła ty i
wy so kość wy na gro dze nia za znaj du ją ce się na dział -
ce na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty sta no wią ce wła -
sność dział kow ca usta la się w dro dze pi sem ne go
po ro zu mie nia po mię dzy PZD i dział kow cem. Po sta -
no wie nie § 77 sto su je się od po wied nio.

2. W ra zie bra ku po ro zu mie nia, o któ rym mo wa w ust.
1, PZD mo że w try bie pro ce su żą dać sprze da ży na -
sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów w dro dze li cy ta cji są -
do wej. Po sta no wie nie są du o przy są dze niu wła sno ści
na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów jest rów no znacz ne 
z usta no wie niem pra wa do dział ki przez PZD.

3. Na pod sta wie po sta no wie nia są du, o któ rym mo wa
w ust. 2, za rząd ROD w dro dze uchwa ły stwier dza
usta no wie nie pra wa do dział ki.

4. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 3, do rę cza się
za in te re so wa ne mu. 

§ 87
1. W ra zie śmier ci dział kow ca pra wo do dział ki w ROD

wy ga sa w na stęp stwie nie do ko na nia czyn no ści, 
o któ rej mo wa w § 81 ust. 2. 

2. W przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 1, pra wo do
dział ki usta na wia ne jest na rzecz oso by bli skiej
zmar łe go, któ ra w ter mi nie 3 mie się cy od wy ga śnię -
cia pra wa do dział ki zgło si ła wnio sek o usta no wie nie
pra wa do dział ki po zmar łym.

3. Usta no wie nie pra wa do dział ki na rzecz oso by bli -
skiej zmar łe go dział kow ca nie mo że na stą pić przed
upły wem ter mi nu, o któ rym mo wa w ust. 2.

4. W ra zie śmier ci dział kow ca nie po zo sta ją ce go 
w związ ku mał żeń skim, prze pi sy ust. 2 i 3 sto su je
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się od po wied nio, z tym że ter mi ny, o któ rych mo wa
w tych ustę pach, wy no szą 6 mie się cy od dnia śmier -
ci dział kow ca.

5. W przy pad ku zgło sze nia wnio sku przez kil ka osób
bli skich, usta no wie nie pra wa do dział ki na stę pu je na
rzecz tej oso by bli skiej wska za nej w orze cze niu są -
do wym. Po sta no wie nia § 86 ust. 3 i 4 sto su je się od -
po wied nio.

§ 88
1. W przy pad ku wy ga śnię cia pra wa do dział ki w ROD

w związ ku z li kwi da cją ROD lub je go czę ści na wa -
run kach okre ślo nych w art. 21 lub art. 24 ust. 3 lub
art. 26 usta wy, dział kow co wi przy słu gu je pra wo do
dział ki za mien nej pod wa run kiem zgło sze nia do
PZD od po wied nie go żą da nia. 

2. Żą da nie, o któ rym mo wa w ust. 1, dział ko wiec skła -
da na pi śmie naj póź niej w ter mi nie 3 mie się cy od
dnia li kwi da cji ROD lub je go czę ści do wła ści we go
pre zy dium okrę go we go za rzą du.

3. Pra wo do dział ki za mien nej usta na wia ne jest na za -
sa dach okre ślo nych w § 77.

§ 89
1. Dzia łal ność kon tro l ną w ROD pro wa dzi ko mi sja re -

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

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

§ 90
1. Ko mi sja re wi zyj na wy bie ra ze swe go gro na prze -

wod ni czą ce go, je go za stęp cę i se kre ta rza.
2. Po sie dze nia ko mi sji re wi zyj nej zwo łu je i pro wa dzi

prze wod ni czą cy, a w ra zie je go nie obec no ści za stęp -
ca prze wod ni czą ce go. 

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

§ 91
1. Ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon tro lę i oce nę

dzia łal no ści za rzą du ROD, w tym fi nan so wej.
2. Ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon tro lę z wła snej

ini cja ty wy, na po le ce nie okrę go wej ko mi sji re wi zyj -

nej al bo na wnio sek pre zy dium okrę go we go za rzą du.

§ 92
1. Ko mi sja re wi zyj na ba da i opi niu je rocz ne spra woz -

da nie za rzą du ROD i spra woz da nie fi nan so we ROD.
2. Wy ni ki kon tro li oraz oce nę rocz ne go spra woz da nia

za rzą du ROD i rocz ne go spra woz da nia fi nan so we -
go ROD ko mi sja re wi zyj na przed sta wia wraz 
z wnio ska mi na wal nym ze bra niu. Oce na za okres
ka den cji przed sta wia na jest na wal nym ze bra niu
spra woz daw czo – wy bor czym z wnio skiem w spra -
wie ab so lu to rium dla ustę pu ją ce go za rzą du ROD. 

3. Wy ni ki kon tro li wraz z wnio ska mi ko mi sja przed -
sta wia na po sie dze niu za rzą du ROD.

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

§ 93
Szcze gó ło wy tryb dzia ła nia ko mi sji re wi zyj nej okre śla

re gu la min ko mi sji re wi zyj nych PZD uchwa la ny przez
Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną.

Komisja Rewizyjna ROD

ROZDZIAŁ VII
Jednostka terenowa w PZD

Zasady ogólne

§ 94
1. Jed nost ka te re no wa PZD, zwa na da lej okrę giem,

dzia ła na rzecz i w in te re sie człon ków PZD oraz
ROD na ob sza rze swe go dzia ła nia.

2. Na za sa dach okre ślo nych w ni niej szym sta tu cie,
okręg za rzą dza ma jąt kiem trwa łym oraz roz po rzą dza
środ ka mi fi nan so wy mi i ma jąt kiem ru cho mym po -
zo sta ją cy mi w je go dys po zy cji. 
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§ 95
1. De cy zję o po wo ła niu okrę gu i usta le niu je go ob sza -

ru dzia ła nia po dej mu je Kra jo wa Ra da.

2. De cy zję o li kwi da cji, po łą cze niu lub zmia nie ob sza -
ru dzia ła nia okrę gu po dej mu je Kra jo wa Ra da.

§ 96
1. Naj wyż szym or ga nem PZD w okrę gu jest okrę go wy

zjazd de le ga tów.
2. Pra wo uczest ni cze nia w okrę go wym zjeź dzie de le -

ga tów ma ją de le ga ci ROD, 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 § 97.

3. W okrę go wych zjaz dach de le ga tów bio rą udział 
z gło sem do rad czym człon ko wie ustę pu ją cych władz
okrę gu nie bę dą cy de le ga ta mi oraz przed sta wi cie le
or ga nów wyż sze go stop nia.

4. Okrę go wy zjazd de le ga tów ma pra wo wy brać 
w skład or ga nów, okre ślo nych w § 102 pkt 6, każ de -
go człon ka ma ją ce go pra wo do udzia łu w zjeź dzie.

§ 97
1. W okrę gach po sia da ją cych po nad 25000 człon ków

de le ga ci na okrę go wy zjazd de le ga tów mo gą być
wy bie ra ni na re jo no wych kon fe ren cjach przed zjaz -
do wych. 

2. Pra wo uczest ni cze nia w re jo no wych kon fe ren cjach
przed zjaz do wych ma ją de le ga ci wy bra ni na wal nych
ze bra niach (kon fe ren cjach de le ga tów). 

3. De cy zję o od by wa niu re jo no wych kon fe ren cji przed -
zjaz do wych po dej mu je okrę go wy za rząd w dro dze
uchwa ły, okre śla jąc w niej po dział okrę gu na re jo ny
oraz ilość de le ga tów wy bie ra nych przez te kon fe ren -
cje na okrę go wy zjazd.

4. Wy bór de le ga tów na okrę go wy zjazd od by wa się 
w spo sób jed no li ty w ca łym okrę gu – bez po śred nio
na wal nych ze bra niach (kon fe ren cjach de le ga tów)
al bo na re jo no wych kon fe ren cjach przed zjaz do wych.

§ 98
Okrę go wy zjazd de le ga tów mo że być:

1) zwy czaj ny,
2) nad zwy czaj ny.

§ 99
1. Zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo łu je okrę go wy za -

rząd w ostat nim ro ku ka den cji.
2. Osta tecz ny ter min od by cia zwy czaj nych okrę go -

wych zjaz dów usta la Kra jo wa Ra da.

§ 100
Nie zwo ła nie zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du w ter -

mi nie okre ślo nym w § 99 ust. 2, sta no wi pod sta wę do je -

go zwo ła nia przez Kra jo wą Ra dę.

§ 101
O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad okrę go we go zjaz -

du okrę go wy za rząd za wia da mia pi sem nie - za po śred -
nic twem pocz ty lub do rę cza jąc za wia do mie nie bez -
po śred nio za po kwi to wa niem – wy bra nych de le ga tów na
co naj mniej 14 dni przed ter mi nem okrę go we go zjaz du.
Po sta no wie nie § 60 ust. 2 sto su je się od po wied nio.

§ 102
Do zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du na le ży:

1) wy ty cza nie kie run ków dzia łal no ści PZD na te re -
nie okrę gu,

2) za twier dze nie spra woz da nia z dzia łal no ści okrę -
go we go za rzą du za okres ka den cji, 

3) za twier dze nie spra woz da nia z dzia łal no ści okrę -
go wej ko mi sji re wi zyj nej za okres ka den cji, 

4) udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce mu okrę go we -
mu za rzą do wi,

5) uchwa le nie pro gra mu dzia ła nia okrę gu,
6) usta le nie licz by i wy bór człon ków okrę go we go

za rzą du i okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej oraz wy -
bór de le ga tów na Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD,

7) roz pa trze nie wnio sków, zgło szo nych na zjeź dzie
i pod ję cie sto sow nych uchwał zgod nie z ni niej -
szym sta tu tem,

8) roz pa trze nie wszyst kich in nych spraw, do ty czą -
cych ROD na te re nie okrę gu, nie za strze żo nych
do kom pe ten cji in nych or ga nów PZD.

§ 103
1. Na ru sze nie po sta no wień sta tu tu do ty czą cych zwo ła -

nia i obo wiąz ków okrę go we go zjaz du mo że sta no -
wić pod sta wę do stwier dze nia je go nie waż no ści.

2. W przy pad ku nie do ko na nia wy bo ru or ga nów, o któ -
rych mo wa w § 102 pkt 6, okrę go wy zjazd jest nie -
waż ny.

3. Stwier dze nie nie waż no ści okrę go we go zjaz du na le -
ży do Kra jo wej Ra dy.

§ 104
1. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd de le ga tów zwo łu je się

w ra zie ko niecz no ści roz pa trze nia spraw na le żą cych
do kom pe ten cji zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du.

2. Do nad zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du na le ży roz -
po zna nie spraw, dla któ rych zo stał zwo ła ny. 
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3. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo łu je bez względ -
ną więk szo ścią gło sów okrę go wy za rząd z wła snej
ini cja ty wy lub na żą da nie Kra jo wej Ra dy, a tak że na
wnio sek co naj mniej 1/3 licz by de le ga tów na okrę go -
wy zjazd lub na wnio sek okrę go wej ko mi sji re wi zyj -
nej, uchwa lo ny bez względ ną więk szo ścią gło sów.

4. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo łu je się w cią gu

3 mie się cy od da ty zgło sze nia żą da nia lub wnio sku.
Po sta no wie nie § 100 sto su je się od po wied nio.

5. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo ła ny w try bie i
na za sa dach okre ślo nych sta tu tem, mo że po dej mo -
wać uchwa ły wy łącz nie w spra wach, dla któ rych zo -
stał zwo ła ny i uwi docz nio nych w za wia do mie niach
do star czo nych de le ga tom.

§ 105
1. Okrę go wy za rząd pro wa dzi spra wy okrę gu.
2. Okrę go wy za rząd re pre zen tu je PZD w za kre sie i na

za sa dach okre ślo nym ni niej szym sta tu tem. 
3. Okrę go wy za rząd skła da się z 19-39 człon ków. 
4. Licz bę człon ków okrę go we go za rzą du usta la okrę -

go wy zjazd de le ga tów w gra ni cach okre ślo nych 
w ust. 3. 

§ 106
1. Okrę go wy za rząd wy bie ra ze swe go gro na pre ze sa,

wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów), se kre ta rza i skarb ni ka.
2. Pre zes kie ru je i od po wia da za ca ło kształt prac okrę -

go we go za rzą du.
3. Wi ce pre zes od po wia da za po wie rzo ne dzie dzi ny

dzia łal no ści okrę go we go za rzą du oraz za stę pu je pre -
ze sa w peł nie niu obo wiąz ków. W przy pad ku wy bo -
ru wię cej niż jed ne go wi ce pre ze sa, okrę go wy za rząd
po wo łu je pierw sze go wi ce pre ze sa za stę pu ją ce go
pre ze sa w peł nie niu obo wiąz ków. 

4. Se kre tarz od po wia da za do ku men to wa nie dzia łal no -
ści okrę go we go za rzą du.

5. Skarb nik od po wia da za pro wa dze nie spraw fi nan so -
wych i do ku men ta cji fi nan so wej okrę go we go za rzą -
du.

§ 107
1. Okrę go wy za rząd po wo łu je ze swe go gro na pre zy -

dium.
2. Pre zy dium skła da się z 7 - 11 człon ków okrę go we go

za rzą du, w tym z pre ze sa, wi ce pre ze sa (wi ce pre ze -
sów), se kre ta rza i skarb ni ka.

3. Pre zy dium do ko nu je po dzia łu obo wiąz ków po mię dzy
swo ich człon ków, z uwzględ nie niem § 106 ust. 2-5.

§ 108
1. Po sie dze nia okrę go we go za rzą du zwo łu je pre zes lub

za stę pu ją cy go wi ce pre zes. Po sie dze nie na le ży tak -
że zwo łać w ter mi nie trzy dzie stu dni od zło że nia pi -
sem ne go żą da nia przez okrę go wą ko mi sję re wi zyj ną,
Kra jo wą Ra dę lub co naj mniej 1/3 licz bę człon ków
okrę go we go za rzą du.

2. Po sie dze niu okrę go we go za rzą du prze wod ni czy pre -

zes lub za stę pu ją cy go wi ce pre zes.
3. Po sie dze nia okrę go we go za rzą du po win ny od by wać

się co naj mniej trzy ra zy w ro ku.
4. Tryb pra cy okrę go we go za rzą du okre śla re gu la min

uchwa lo ny przez okrę go wy za rząd. Re gu la min pod -
le ga re je stra cji przez Kra jo wą Ra dę.

§ 109
1. Okrę go wy za rząd pro wa dzi spra wy okrę gu, dzia ła

na rzecz ROD oraz współ pra cu je z or ga na mi sa mo -
rzą du te ry to rial ne go i te re no wą ad mi ni stra cją rzą do -
wą z ob sza ru dzia ła nia okrę gu w za kre sie two rze nia,
funk cjo no wa nia i roz wo ju ROD.

2. Do okrę go we go za rzą du na le ży w szcze gól no ści:
1) udzie la nie po mo cy za rzą dom ROD w za kre sie

spraw okre ślo nych w § 72,
2) po dej mo wa nie ini cja tyw w ce lu two rze nia i roz -

wo ju ROD,
3) go spo da ro wa nie i roz po rzą dza nie środ ka mi fi nan -

so wy mi okrę gu,
4) za rzą dza nie ma jąt kiem trwa łym i utrzy my wa nie

go w na le ży tym sta nie,
5) roz po rzą dza nie ma jąt kiem ru cho mym po zo sta ją -

cy mi w dys po zy cji okrę gu, 
6) spra wo wa nie nad zo ru nad za rzą da mi ROD  w za -

kre sie wy peł nia nia ich obo wiąz ków,
7) udzie la nie zgo dy za rzą dom ROD na dzia ła nie

prze kra cza ją ce za kres zwy kłe go za rzą du, z wy łą -
cze niem spraw okre ślo nych w § 134 ust. 2 pkt 13,

8) po dej mo wa nie dzia łań w ce lu uzy ska nia i roz li -
cze nia do ta cji ce lo wej ze środ ków pu blicz nych,

9) pro wa dze nie in we sty cji zwią za nych z za kła da -
niem i mo der ni za cją ROD,

10) spra wo wa nie nad zo ru nad za rzą da mi ROD w za -
kre sie zgod ne go z re gu la mi nem ROD za go spo da -
ro wa nia ogro du,

11) roz pa try wa nie i za ła twia nie skarg do ty czą cych
dzia łal no ści za rzą dów ROD oraz za go spo da ro wa -
nia ROD,

12) stwier dza nie nie waż no ści wal nych ze brań (kon fe -
ren cji de le ga tów),

13) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż no -
ści uchwał wal nych ze brań (kon fe ren cji de le ga tów),
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14) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż no -
ści uchwał za rzą dów ROD,

15) za wie sza nie lub od wo ły wa nie za rzą dów ROD lub
ich człon ków oraz po wo ły wa nie za rzą dów ko mi -
sa rycz nych ROD, a tak że stwier dza nie wy ga śnię -
cia man da tów człon ków za rzą dów ROD,

16) za twier dza nie pla nów za go spo da ro wa nia no wych
oraz zmian pla nów za go spo da ro wa nia ist nie ją -
cych ogro dów,

17) po dej mo wa nie uchwał w spra wie łą cze nia lub po -
dzia łu ROD,

18) po dej mo wa nie uchwał w spra wie cza so we go za ję -
cia te re nu ROD,

19) opi nio wa nie żą dań wła ści cie li nie ru cho mo ści 
w za kre sie li kwi da cji ca ło ści lub czę ści ROD oraz
uczest ni cze nie w jej prze bie gu, 

20) ter mi no we roz li cza nie i od pro wa dza nie na leż nej
skład ki człon kow skiej i in nych na leż no ści we -
wnątrz or ga ni za cyj nych do or ga nu wyż sze go stop -
nia,

21) or ga ni zo wa nie i pro wa dze nie ośrod ków szko le nia
oraz ośrod ków fi nan so wo -księ go wych dla ROD, 

22) pro wa dze nie Re je stru Człon ków Or ga nów PZD 
w czę ści do ty czą cej człon ków or ga nów ROD 
z ob sza ru dzia ła nia okrę gu,

23) przyj mo wa nie  rocz nych pre li mi na rzy fi nan so -
wych i spra woz dań fi nan so wych ROD,

24) uchwa la nie rocz nych pla nów pra cy i pre li mi na rzy
fi nan so wych okrę gu,

25) za twier dze nie rocz ne go spra woz da nia okrę go we -
go za rzą du spo rzą dza ne go przez pre zy dium okrę -
go we go za rzą du,

26) za twier dze nie rocz ne go spra woz da nia fi nan so we -
go okrę gu spo rzą dza ne go przez pre zy dium okrę -
go we go za rzą du,

27) za twier dza nie rocz nych zbior czych pre li mi na rzy
fi nan so wych i spra woz dań fi nan so wych ROD,

28) roz pa try wa nie spra woz dań i wnio sków pre zy dium
okrę go we go za rzą du oraz po dej mo wa nie sto sow -
nych uchwał,

29) usta la nie ilo ści de le ga tów na okrę go wy zjazd
PZD.

§ 110
1. Pre zy dium wy stę pu je w imie niu okrę go we go za rzą -

du, pro wa dząc spra wy i wy ko nu jąc za da nia okre ślo -

ne w § 109 (za wy jąt kiem pkt 23-29) oraz w in nych
po sta no wie niach ni niej sze go sta tu tu od no szą cych się
do pre zy dium.

2. Pre zy dium po dej mu je de cy zje w for mie i na za sa -
dach okre ślo nych w § 46.

§ 111
1. W za kre sie swo ich kom pe ten cji okre ślo nych ni niej -

szym sta tu tem okrę go wy za rząd sa mo dziel nie re pre -
zen tu je PZD, w tym w spra wach są do wych, ad mi -
ni stra cyj nych i po dat ko wych. W tym za kre sie okrę -
go wy za rząd mo że sa mo dziel nie za cią gać zo bo wią -
za nia ma jąt ko we w imie niu PZD.

2. Okrę go wy za rząd mo że prze jąć pro wa dze nie spraw
i po stę po wań są do wych, ad mi ni stra cyj nych i po dat -
ko wych pro wa dzo nych przez za rząd ROD.

3. Do skła da nia oświad czeń wo li w za kre sie okre ślo -
nym w ust. 1 i 2, w tym usta na wia nia peł no moc ni -
ków pro ce so wych, ko niecz ne jest współ dzia ła nie:

1) pre ze sa okrę go we go za rzą du z in nym człon kiem pre -
zy dium okrę go we go za rzą du al bo,

2) wi ce pre ze sa (pierw sze go wi ce pre ze sa) ze skarb ni -
kiem al bo se kre ta rzem okrę go we go za rzą du.

§ 112
1. Okrę go wy za rząd mo że two rzyć de le ga tu ry re jo no -

we ja ko swo je jed nost ki po moc ni cze ma ją ce na ce lu
uspraw nie nie dzia ła nia okrę go we go za rzą du, ob słu -
gi sta tu to wej człon ków oraz uła twie nie współ pra cy
okrę gu z ROD.

2. Na ob sza rze swo je go dzia ła nia de le ga tu ry re jo no we
wy stę pu ją w imie niu okrę go we go za rzą du, pro wa -
dząc spra wy i wy ko nu jąc za da nia okre ślo ne w § 109
ust. 2 pkt 1, 11 i 21.  De le ga tu ry re jo no we opi niu ją
spra wy okre ślo ne w § 109 ust. 2 pkt 2, 6-10 oraz 
17 - 19.

3. De cy zję o po wo ła niu i roz wią za niu de le ga tu ry re jo -
no wej oraz o usta le niu jej ob sza ru dzia ła nia po dej -
mu je okrę go wy za rząd.

4. De le ga tu ra re jo no wa skła da się z co naj mniej 
3 człon ków okrę go we go za rzą du z ob sza ru dzia ła -
nia da nej de le ga tu ry re jo no wej, któ rzy wy bie ra ją ze
swe go gro na prze wod ni czą ce go.

5. Ob słu gę me ry to rycz ną i fi nan so wą de le ga tu ry re jo -
no wej pro wa dzi okrę go wy za rząd.

§ 113
1. Dzia łal ność kon tro l ną w okrę gu pro wa dzi okrę go wa

ko mi sja re wi zyj na.
2. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na skła da się z 5-11

człon ków.
3. Licz bę człon ków okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej usta -

la okrę go wy zjazd de le ga tów w gra ni cach okre ślo -
nych w ust. 2.
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§ 114
1. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na wy bie ra ze swe go gro -

na prze wod ni czą ce go, za stęp cę i se kre ta rza.
2. Po sie dze nia ko mi sji re wi zyj nej zwo łu je i pro wa dzi

prze wod ni czą cy, a w ra zie je go nie obec no ści za stęp -
ca prze wod ni czą ce go. 

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

§ 115
1. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon tro -

lę i oce nę dzia łal no ści okrę go we go za rzą du, w tym
fi nan so wej.

2. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon tro -
lę dzia łal no ści ROD w mia rę po trze by.

3. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na ba da i opi niu je rocz ne
spra woz da nie okrę go we go za rzą du i spra woz da nia
fi nan so we okrę gu oraz zbior cze spra woz da nia fi nan -

so we z ROD. 
4. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon tro -

le z wła snej ini cja ty wy, na po le ce nie Kra jo wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na
mo że prze pro wa dzić kon tro lę na wnio sek pre zy dium
okrę go we go za rzą du.

5. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na nad zo ru je ko mi sje re -
wi zyj ne ROD.

§ 116
Do okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej na le ży opra co wy wa -

nie spra woz dań i wnio sków na okrę go wy zjazd de le ga -
tów oraz sta wia nie wnio sku w spra wie udzie le nia okrę-
go we mu za rzą do wi ab so lu to rium.

§ 117 
Szcze gó ło wy tryb dzia ła nia ko mi sji re wi zyj nej okre śla

re gu la min ko mi sji re wi zyj nych uchwa la ny przez Kra jo wą
Ko mi sję Re wi zyj ną.

§ 118
1. Jed nost ka kra jo wa PZD dzia ła na rzecz i w in te re sie

wszyst kich człon ków PZD oraz ROD i po zo sta łych
jed no stek or ga ni za cyj nych PZD.

ROZDZIAŁ VIII
Jednostka krajowa PZD

Zasady ogólne

§ 119
1. Naj wyż szym or ga nem PZD jest Kra jo wy Zjazd De -

le ga tów.
2. Pra wo uczest ni cze nia w Kra jo wym Zjeź dzie De le -

ga tów ma ją de le ga ci wy bra ni na okrę go wych zjaz -
dach de le ga tów.

3. W Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów bio rą udział z gło -
sem do rad czym człon ko wie ustę pu ją cych władz kra -
jo wych nie bę dą cy de le ga ta mi.

4. Kra jo wy Zjazd De le ga tów ma pra wo wy brać w skład
or ga nów, okre ślo nych w § 123 pkt 6, każ de go człon -
ka ma ją ce go pra wo do udzia łu w zjeź dzie.

§ 120
Kra jo wy Zjazd De le ga tów mo że być:

1) zwy czaj ny,
2) nad zwy czaj ny.

§ 121
Zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo łu je Kra jo -

wa Ra da w ostat nim ro ku ka den cji.

§ 122
O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad Kra jo we go Zjaz -

du De le ga tów Kra jo wa Ra da za wia da mia pi sem nie – za
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po śred nic twem pocz ty lub do rę cza jąc za wia do mie nie
bez po śred nio za po kwi to wa niem – wy bra nych de le ga tów
na co naj mniej 14 dni przed ter mi nem Kra jo we go Zjaz -
du De le ga tów. Po sta no wie nie § 60 ust. 2 sto su je się od -
po wied nio.

§ 123
Do zwy czaj ne go Kra jo we go Zjaz du De le ga tów na le ży:

1) za twier dze nie spra woz da nia Kra jo wej Ra dy za
okres ka den cji,

2) za twier dze nie spra woz da nia Kra jo wej Ko mi sji
Re wi zyj nej za okres ka den cji,

3) udzie la nia ab so lu to rium ustę pu ją cej Kra jo wej Ra -
dzie,

4) uchwa le nie sta tu tu PZD lub je go zmian,
5) uchwa le nie pro gra mu dzia ła nia PZD,
6) usta le nie licz by i wy bór człon ków Kra jo wej Ra dy

i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej,
7) po dej mo wa nie uchwa ły w przed mio cie roz wią za -

nia PZD na wnio sek co naj mniej 3/4 okrę go wych
zjaz dów de le ga tów,

8) roz pa trze nie zgło szo nych wnio sków i pod ję cie
sto sow nych uchwał.

§ 124
1. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo łu je

Kra jo wa Ra da bez względ ną więk szo ścią gło sów 
z wła snej ini cja ty wy, a tak że co naj mniej 1/3 licz by
de le ga tów na Kra jo wy Zjazd De le ga tów lub na
wnio sek Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej, uchwa lo ny
bez względ ną więk szo ścią gło sów.

2. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo łu je
się w cią gu 3 mie się cy od da ty zgło sze nia żą da nia
lub wnio sku. 

3. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów mo że być
zwo ła ny w każ dym cza sie do roz pa trze nia spraw na -
le żą cych do kom pe ten cji zwy czaj ne go Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów.

4. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo ła ny
w try bie i na za sa dach okre ślo nych sta tu tem, mo że
po dej mo wać uchwa ły wy łącz nie w spra wach, dla
któ rych zo stał zwo ła ny i uwi docz nio nych w za wia -
do mie niach do star czo nych de le ga tom.

§ 125
1. Po mię dzy zwy czaj ny mi Kra jo wy mi Zjaz da mi De le -

ga tów Kra jo wa Ra da mo że zwo łać Kon gres PZD dla
oce ny sy tu acji i wy ra że nia sta no wi ska PZD w spra -
wach szcze gól nie istot nych dla ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

2. Kon gres nie jest or ga nem PZD i nie mo że po dej mo -
wać uchwał za strze żo nych do kom pe ten cji or ga nów
PZD.

§ 126
1. W Kon gre sie uczest ni czą człon ko wie Kra jo wej Ra -

dy i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej, pre ze si okrę go -
wych za rzą dów i prze wod ni czą cy okrę go wych ko -
mi sji re wi zyj nych.

2.Uchwa ła Kra jo wej Ra dy o zwo ła niu Kon gre su mo że
prze wi dy wać uczest nic two in nych człon ków PZD
niż wska za nych w ust. 1. 

Krajowa Rada

§ 127
1. Kra jo wa Ra da jest naj wyż szym or ga nem PZD mię -

dzy Kra jo wy mi Zjaz da mi De le ga tów. 
2. Kra jo wa Ra da skła da się z 27-45 człon ków. 
3. Licz bę człon ków Kra jo wej Ra dy usta la Kra jo wy

Zjazd De le ga tów w gra ni cach okre ślo nych w ust. 2. 

§ 128
1. Kra jo wa Ra da wy bie ra ze swe go gro na Pre ze sa PZD,

wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów) PZD, Se kre ta rza PZD i
Skarb ni ka PZD.

2. Pre zes PZD kie ru je i od po wia da za ca ło kształt prac
Kra jo wej Ra dy.

3. Wi ce pre zes PZD od po wia da za po wie rzo ne dzie dzi -
ny dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy oraz za stę pu je Pre -
ze sa PZD w peł nie niu obo wiąz ków. W przy pad ku
wy bo ru wię cej niż jed ne go wi ce pre ze sa PZD, Kra jo -
wa Ra da po wo łu je pierw sze go wi ce pre ze sa PZD za -
stę pu ją ce go Pre ze sa PZD w peł nie niu obo wiąz ków. 

4. Se kre tarz PZD od po wia da za do ku men to wa nie dzia -
łal no ści Kra jo wej Ra dy.

5. Skarb nik PZD od po wia da za pro wa dze nie spraw fi -
nan so wych i do ku men ta cji fi nan so wej jed nost ki kra -
jo wej PZD.

§ 129 
1. Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy zwo łu je Pre zes PZD lub

za stę pu ją cy go wi ce pre zes PZD. Po sie dze nie na le ży
tak że zwo łać w ter mi nie trzy dzie stu dni od zło że nia
pi sem ne go żą da nia przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi -
zyj ną lub co naj mniej 1/3 licz bę człon ków Kra jo wej
Ra dy.

2. Po sie dze niu Kra jo wej Ra dy prze wod ni czy Pre zes
PZD lub za stę pu ją cy go wi ce pre zes PZD.

3. Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy po win ny od by wać się co
naj mniej trzy ra zy w ro ku.

4. Tryb pra cy Kra jo wej Ra dy okre śla re gu la min uchwa -
lo ny przez Kra jo wą Ra dę.
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§ 130
Do Kra jo wej Ra dy na le ży:

1) re ali zo wa nie po sta no wień usta wy, sta tu tu oraz
uchwał Kra jo we go Zjaz du,

2) usta la nie kie run ków po li ty ki PZD,
3) okre śla nie kie run ków roz wo ju ROD,
4) zaj mo wa nie sta no wisk w spra wach istot nych dla

PZD i ogrod nic twa dział ko we go,
5) uchwa la nie re gu la mi nu ROD,
6) in ter pre to wa nie po sta no wień sta tu tu,
7) uchwa la nie rocz nych pla nów pra cy i pre li mi na rzy

fi nan so wych jed nost ki,
8) za twier dze nie rocz ne go spra woz da nia z dzia łal -

no ści Pre zy dium Kra jo wej Ra dy,
9) za twier dze nie rocz ne go spra woz da nia fi nan so we -

go jed nost ki kra jo wej spo rzą dza ne go przez Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy,

10) za twier dze nie rocz ne go spra woz da nia fi nan so we -
go PZD spo rzą dza ne go przez Pre zy dium Kra jo -

wej Ra dy,
11) udzie le nie ab so lu to rium Pre zy dium Kra jo wej Ra -

dy za okres ka den cji,
12) usta la nie wy so ko ści skład ki człon kow skiej oraz

za sad jej po dzia łu po mię dzy jed nost ki or ga ni za -
cyj ne PZD,

13) usta la nie za sad pro wa dze nia i fi nan so wa nia in we -
sty cji w PZD,

14) stwier dza nie nie waż no ści okrę go wych zjaz dów,
15) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż no -

ści uchwał okrę go wych zjaz dów, 
16) usta la nie ilo ści de le ga tów na zwy czaj ny Kra jo wy

Zjazd De le ga tów wy bie ra nych przez po szcze gól -
ne okrę go we zjaz dy de le ga tów,

17) wy ko ny wa nie za dań i po dej mo wa nie uchwał w
in nych spra wach okre ślo nych w po sta no wie niach
ni niej sze go sta tu tu ja ko kom pe ten cja Kra jo wej
Ra dy. 

§ 131
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy jest za rzą dem PZD.
2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy re pre zen tu je i pro wa dzi

spra wy PZD na za sa dach okre ślo nych ni niej szym
sta tu tem.

§ 132
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy wy bie ra Kra jo wa Ra da

spo śród swo ich człon ków.
2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy skła da się z 7 - 11 człon -

ków. W skład Pre zy dium Kra jo wej Ra dy wcho dzą:  
1) Pre zes PZD,
2) wi ce pre ze si PZD, 
3) Se kre tarz PZD,
4) Skarb nik PZD,
5) człon ko wie Pre zy dium Kra jo wej Ra dy. 

3. Pre zy dium do ko nu je po dzia łu obo wiąz ków po mię -
dzy swo ich człon ków. Po sta no wie nia § 128 ust. 2-5
sto su je się od po wied nio.

§ 133
1. Po sie dze nia Pre zy dium Kra jo wej Ra dy zwo łu je Pre -

zes PZD lub za stę pu ją cy go wi ce pre zes PZD. Po sie -
dze nie na le ży tak że zwo łać w ter mi nie trzy dzie stu
dni od zło że nia pi sem ne go żą da nia przez Kra jo wą
Ko mi sję Re wi zyj ną lub co naj mniej 1/3 licz bę człon -
ków Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

2. Po sie dze niu Pre zy dium Kra jo wej Ra dy prze wod ni -
czy Pre zes PZD lub za stę pu ją cy go wi ce pre zes PZD.

3. Tryb pra cy Pre zy dium Kra jo wej Ra dy okre śla re gu -
la min uchwa lo ny przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

§ 134
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy pro wa dzi spra wy PZD,

dzia ła na rzecz człon ków i jed no stek or ga ni za cyj -
nych PZD oraz współ pra cu je z or ga na mi wła dzy pu -
blicz nej, or ga ni za cja mi spo łecz ny mi, za wo do wy mi
i po li tycz ny mi.

2. Do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na le ży:
1) kie ro wa nie bie żą cą dzia łal no ścią PZD,
2) wy ko ny wa nie uchwał Kra jo we go Zjaz du De le ga -

tów i Kra jo wej Ra dy,
3) za wie sza nie lub od wo ły wa nie okrę go wych za rzą -

dów lub ich człon ków oraz po wo ły wa nie okrę go -
wych za rzą dów ko mi sa rycz nych, a tak że stwier -
dza nie wy ga śnię cia man da tów człon ków okrę go -
wych za rzą dów,

4) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż no -
ści uchwał or ga nów PZD niż sze go stop nia,

5) za rzą dza nie ma jąt kiem jed nost ki kra jo wej oraz
go spo da ro wa nie jej fun du sza mi,

6) okre śla nie za sad za rzą dza nia ma jąt kiem i fun du -
sza mi PZD po zo sta ją cy mi w dys po zy cji jed no stek
or ga ni za cyj nych PZD, 

7) spra wo wa nie nad zo ru nad dzia łal no ścią jed no stek
or ga ni za cyj nych PZD, w tym nad pra wi dło wą go -
spo dar ką fi nan so wą,

8) przyj mo wa nie  pre li mi na rzy fi nan so wych i spra -
woz dań fi nan so wych okrę gów oraz zbior czych
pre li mi na rzy i spra woz dań fi nan so wych ROD 
i okrę gów,

9) okre śla nie za sad two rze nia biur, za trud nia nia i wy -
na gra dza nia w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD,

Prezydium Krajowej Rady
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10) po dej mo wa nie de cy zji w przed mio cie li kwi da cji
ca ło ści lub czę ści ROD, 

11) po dej mo wa nie de cy zji o współ pra cy lub przy na -
leż no ści do or ga ni za cji kra jo wych i za gra nicz nych
o po krew nych ce lach i za da niach,

12) pro wa dze nie Re je stru Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych i Re je stru Człon ków Or ga nów PZD
w czę ści do ty czą cej człon ków or ga nów okrę go -
wych i kra jo wych,

13) po dej mo wa nie de cy zji w spra wie na by cia, zby cia
lub ob cią że nia ma jąt ku trwa łe go PZD, 

14) wy ko ny wa nie za dań i po dej mo wa nie uchwał w
in nych spra wach okre ślo nych w po sta no wie niach
ni niej sze go sta tu tu ja ko kom pe ten cja Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy

§ 135 
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy re pre zen tu je PZD oraz

ma pra wo za cią gać zo bo wią za nia ma jąt ko we 
w imie niu PZD.

2. Z uza sad nio nych wzglę dów Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy mo że prze jąć pro wa dze nie spraw są do wych 
i ad mi ni stra cyj nych pro wa dzo nych przez in ne or ga -
ny PZD.

3. Do skła da nia oświad czeń wo li, w tym usta na wia nia
peł no moc ni ków pro ce so wych, ko niecz ne jest współ -
dzia ła nie:
1) Pre ze sa PZD z in nym człon kiem Pre zy dium Kra -

jo wej Ra dy al bo,
2) Wi ce pre ze sa PZD (pierw sze go wi ce pre ze sa PZD)

z dru gim wi ce pre ze sem PZD, Skarb ni kiem PZD
al bo Se kre ta rzem PZD.

§ 136 
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na spra wu je kon tro lę nad

dzia łal no ścią sta tu to wą i fi nan so wą PZD.
2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na skła da się z 11-13

człon ków.
3. Licz bę człon ków Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej usta -

la Kra jo wy Zjazd De le ga tów w gra ni cach okre ślo -
nych w ust. 2.

§ 137
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na wy bie ra ze swe go gro -

na prze wod ni czą ce go, za stęp cę i se kre ta rza.
2. Po sie dze nia ko mi sji re wi zyj nej zwo łu je i pro wa dzi

prze wod ni czą cy, a w ra zie je go nie obec no ści za stęp -
ca prze wod ni czą ce go. 

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

§ 138
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na ba da i opi niu je:

1) rocz ne spra woz da nie fi nan so we go jed nost ki kra -
jo wej,

2) rocz ne spra woz da nie z dzia łal no ści Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy, 

3) zbior cze go spra woz da nie fi nan so we z ROD 
i okrę gów, 

4) rocz ne spra woz da nie fi nan so we PZD.

§ 139
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na prze pro wa dza kon tro -

lę i oce nę dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy, w tym fi nan so wą oraz kon tro lę okrę -
gów i ROD.

2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na prze pro wa dza kon tro -
le z wła snej ini cja ty wy. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj -
na mo że prze pro wa dzić kon tro lę na wnio sek Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy. 

3. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na spra wu je nad zór nad
okrę go wy mi ko mi sja mi re wi zyj ny mi.

§ 140
Do Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej na le ży po nad to:

1) opra co wy wa nie spra woz dań i wnio sków na Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów oraz sta wia nie wnio sku w
spra wie udzie le nia Kra jo wej Ra dzie ab so lu to rium,

2) uchwa la nie re gu la mi nu ko mi sji re wi zyj nych PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna
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§  141
1. Oso bie fi zycz nej, któ ra w okre sie wie lo let niej dzia -
łal no ści szcze gól nie za słu ży ła się dla PZD i roz wo -
ju ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, Kra-
jo wa Ra da PZD mo że nadać ty tuł „Ho no ro we go
Człon ka PZD”.

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

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

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

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

§ 142
1. Za szcze gól nie ak tyw ną dzia łal ność spo łecz ną i wzo -

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

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

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

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

ROZDZIAŁ IX
Tytu∏y honorowe i odznaczenia

§ 143
1. Czło nek PZD uisz cza co rocz nie w ter mi nie do 

30 czerw ca skład kę człon kow ską w wy so ko ści
uchwa lo nej przez Kra jo wą Ra dę PZD na da ny rok
ka len da rzo wy. W przy pad ku gdy człon ka mi PZD są
obo je mał żon ko wie, każ dy z nich opła ca skład kę 
w wy so ko ści 50%. 

2. Skład ka człon kow ska jest prze zna czo na na re ali za cję
ce lów sta tu to wych PZD i pod le ga po dzia ło wi we -
dług za sad okre ślo nych przez Kra jo wą Ra dę PZD.

3. Wy so kość skład ki człon kow skiej usta la Kra jo wa Ra -
da w dro dze uchwa ły pod ję tej bez względ ną więk -
szo ścią gło sów, okre śla jąc jed no cze śnie po dział
wpły wów ze skład ki po mię dzy jed nost ki or ga ni za -
cyj ne PZD. 

§ 144
1. Dział ko wiec jest obo wią za ny uczest ni czyć w po kry -

wa niu kosz tów funk cjo no wa nia ROD w czę ściach
przy pa da ją cych na je go dział kę, przez uisz cza nie
opłat ogro do wych.

2. Opła ty ogro do we są uchwa la ne co rocz nie przez wal -
ne ze bra nie, któ re okre śla wy so kość lub spo sób wy -

li cze nia tych opłat oraz ter min jej uisz cze nia, jed nak
nie póź niej niż do 30 czerw ca.

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

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

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

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

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

§ 145
1. Uchwa la jąc opła ty ogro do we wal ne ze bra nie

uwzględ nia kosz ty po no szo ne przez ROD z ty tu łu
par ty cy pa cji w fi nan so wa niu dzia łal no ści pro wa dzo -
nej przez jed nost kę okrę go wą i kra jo wą PZD na
rzecz ROD i dział kow ców.

2. Par ty cy pa cję, o któ rej mo wa w ust. 1, okre śla uchwa -
ła Kra jo wej Ra dy.

3. Wal ne ze bra nie mo że ob ni żyć opła ty ogro do we wo -

ROZDZIAŁ X
Sk∏adka cz∏onkowska i op∏aty ogrodowe
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bec dział kow ców, któ rzy z in ne go ty tu łu po no szą ob -
cią że nia fi nan so we prze zna czo ne na dzia łal ność
ROD. 

4. Ob ni że nie opłat ogro do wych nie mo że prze kro czyć
kwo ty od po wia da ją cej ob cią że niom, o któ rych mo -
wa w ust. 3.

§ 146
1. Za rząd ROD za wia da mia dział kow ców o zmia nie

wy so ko ści opłat ogro do wych po przez za miesz cze -
nie in for ma cji w miej scu umoż li wia ją cym każ de mu
dział kow co wi za po zna nie się z tą in for ma cją, 
a w szcze gól no ści po przez jej za miesz cze nie na ta -
bli cy in for ma cyj nej lub stro nie in ter ne to wej ROD.

2. Za wia do mie nia, o któ rym mo wa w ust. 1, za rząd
ROD do ko nu je co naj mniej 14 dni przed upły wem
ter mi nu do wno sze nia opłat ogro do wych, nie póź -
niej jed nak niż do koń ca mie sią ca po prze dza ją ce go
ten ter min.

§ 147
1. W ro ku na by cia pra wa do dział ki dział ko wiec uisz -

cza opła ty ogro do we uchwa lo ne przez wal ne ze bra -
nie, z tym że: 

1) opła tę ogro do wą prze zna czo ną na po kry cie wy dat -
ków, o któ rych mo wa w § 144 ust. 3 pkt 1, pod wyż -
szo ną o kwo tę okre ślo ną przez za rząd ROD; kwo ta
ta nie mo że prze kro czyć war to ści in fra struk tu ry
ogro do wej przy pa da ją cej na jed ną dział kę w ROD,

2) opła tę ogro do wą prze zna czo ną na po kry cie wy dat -
ków, o któ rych mo wa w § 144 ust. 3 pkt 5, pod wyż -
szo ną o kwo tę okre ślo ną przez okrę go wy za rząd
PZD; kwo ta ta nie mo że prze kro czyć 25% mi ni mal -
ne go wy na gro dze nia za pra cę okre ślo ne go w obo -
wią zu ją cych prze pi sach.

2. Po dział wpły wów po cho dzą cych z pod wyż sze nia
opłat ogro do wych, zgod nie z ust. 1 pkt 2, okre śla
uchwa ła Kra jo wej Ra dy. 

3. Po sta no wień ust. 1 pkt 1 i 2 nie sto su je się do dział -
kow ca, któ ry pra wo do dział ki na był w ra mach
upraw nień do dział ki za mien nej w związ ku z li kwi -
da cją ROD lub je go czę ści oraz w dro dze za mia ny
praw do dzia łek w tym sa mym ROD. 

4. Po sta no wień ust. 1 pkt 1 nie sto su je się do dział kow -
ca, któ ry na był pra wo do dział ki po oso bie bli skiej
lub w dro dze za mia ny praw do dzia łek w tym sa mym
ROD

§ 148
Mał żon ko wie po sia da ją cy wspól nie pra wo do dział ki

opła ca ją opła ty ogro do we w wy mia rze przy pa da ją cym na
jed ną dział kę.

§ 149
1. Za rząd ROD przyj mu je od dział kow ców wszyst kie

wpła ty na kon to ban ko we.
2. W uza sad nio nych przy pad kach dział ko wiec mo że

do ko nać wpła ty do ka sy ROD na za sa dach okre ślo -
nych w prze pi sach związ ko wych.

§ 150
1. W przy pad ku nie opła ce nia w ter mi nie do 30 czerw -

ca skład ki człon kow skiej lub opłat ogro do wych 
w usta lo nym przez wal ne ze bra nie ROD ter mi nie,
za rząd ROD obo wią za ny jest na li czać od set ki usta -
wo we za zwło kę li cząc od dnia na stęp ne go po usta -
lo nym ter mi nie.

2. Je że li dzień ozna czo ny ja ko ter min wpła ty jest dniem
usta wo wo wol nym od pra cy, ter min upły wa dnia na -
stęp ne go.

§ 151
1. Ma ją tek PZD sta no wią: nie ru cho mo ści, ru cho mo ści,
środ ki pie nięż ne oraz in ne pra wa ma jąt ko we.

2. Ma ją tek PZD po wsta je ze skła dek człon kow skich,
opłat ogro do wych, do ta cji, da ro wizn, spad ków, za -
pi sów, do cho dów z wła snej dzia łal no ści, do cho dów
z ma jąt ku PZD oraz z ofiar no ści pu blicz nej.

3. Ma ją tek PZD nie pod le ga po dzia ło wi mię dzy je go
człon ków.

§ 152
Środ ki pie nięż ne po cho dzą ce ze skła dek człon kow skich,

opłat ogro do wych, da ro wizn, spad ków, za pi sów i in nych
źró deł sta no wią pod sta wę funk cjo no wa nia wszyst kich jed -
no stek or ga ni za cyj nych PZD w ce lu re ali za cji za dań PZD
okre ślo nych usta wą i ni niej szym sta tu tem.

§ 153
Fun du sza mi PZD są:

ROZDZIAŁ XI
Majàtek i Fundusze PZD
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1) fun dusz sta tu to wy,
2) fun du sze ce lo we. 

§ 154
1. Fun dusz sta tu to wy two rzy się we wszyst kich jed -

nost kach or ga ni za cyj nych PZD.
2. Fun dusz sta tu to wy jest pod sta wo wym fun du szem

jed no stek or ga ni za cyj nych PZD prze zna czo nym na
fi nan so wa nie dzia łal no ści sta tu to wej pro wa dzo nej
przez te jed nost ki. 

3. Szcze gó ło we za sa dy funk cjo no wa nia fun du szu sta -
tu to we go okre śla uchwa ła Kra jo wej Ra dy.

§ 155
1. Kra jo wa Ra da w dro dze uchwa ły mo że utwo rzyć

fun du sze ce lo we prze zna czo ne na fi nan so wa nie wy -
od ręb nio nej sfe ry dzia łal no ści sta tu to wej PZD.

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1, okre śla szcze gó ło -

we za sa dy funk cjo no wa nia fun du szu ce lo we go.

§ 156
1. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD wy dat ku ją środ ki fi -

nan so we na pod sta wie rocz nych  pre li mi na rzy fi nan -
so wych obej mu ją cych rok ob ra chun ko wy.

2. Ro kiem ob ra chun ko wym w PZD jest rok ka len da -
rzo wy.

3. Dys po nen tem fun du szy jest od po wied ni or gan za -
rzą dza ją cy.

4. Nad zór nad pra wi dło wym wy ko rzy sta niem fun du -
szy w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD spra wu je
od po wied nia ko mi sja re wi zyj na.

5. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD pro wa dzą ra chun ko -
wość na za sa dach okre ślo nych w prze pi sach po -
wszech nie obo wią zu ją cych oraz przez Za kła do wy
Plan Kont PZD uchwa lo ny przez Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy.

ROZDZIAŁ XII
Ewidencje i rejestry

§ 157
1. Za rząd ROD pro wa dzi ewi den cję dzia łek w ROD.
2. Ewi den cja dzia łek obej mu je:
1) nu mer po rząd ko wy dział ki,
2) po wierzch nię dział ki,
3) imię i na zwi sko oraz miej sce za miesz ka nia oso by lub

osób, któ rym przy słu gu je pra wo do dział ki w ROD
i ro dzaj te go pra wa.

3. Ewi den cję dzia łek pro wa dzi się w for mie pi sem nej
lub elek tro nicz nej po zwa la ją cej na spo rzą dza nie wy -
dru ków.

§ 158
1. Pod sta wę wpi su do ewi den cji dzia łek sta no wi do ku -

ment po twier dza ją cy na by cie pra wa do dział ki 
w ROD.

2. Pod sta wę wy kre śle nia z ewi den cji sta no wi do ku -
ment po twier dza ją cy wy ga śnię cie pra wa do dział ki
w ROD.

§ 159
1. Dla każ dej dział ki w ROD pro wa dzi się od dziel ne

ak ta ewi den cyj ne.
2. Ak ta ewi den cyj ne skła da ją się w szcze gól no ści z do -

ku men tów bę dą cych pod sta wą do ko na nia wpi su do
ewi den cji dzia łek, zmia ny je go tre ści, wnio sków o

wy da nie wy pi su, ko re spon den cji ogól nej oraz do ku -
men tów do ty czą cych zmia ny wpi su lub wy kre śle nia
z ewi den cji dzia łek.

§ 160
1. Dział ko wiec zo bo wią za ny jest do nie zwłocz ne go po -

wia do mie nia za rzą du ROD w for mie pi sem nej 
o zmia nie swo je go miej sca za miesz ka nia w ce lu ak -
tu ali za cji wpi su w ewi den cji dzia łek.

2. W ra zie nie do peł nie nia obo wiąz ku, o któ rym mo wa w
ust. 1, ko re spon den cja skie ro wa na do dział kow ca na
ad res ujaw nio ny w ewi den cji dzia łek, po jej zwro cie
przez pocz tę, uwa ża na jest za sku tecz nie do rę czo ną.

§ 161
Szcze gó ło we za sa dy funk cjo no wa nia ewi den cji dzia -

łek okre śla uchwa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

§ 162
1. PZD pro wa dzi re je stry:
1) Człon ków PZD,
2) Człon ków Or ga nów PZD, 
3) Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. 
2. Za sa dy pro wa dze nia i funk cjo no wa nia re je strów, 

o któ rych mo wa w ust. 1, okre śla uchwa ła Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy.
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§ 163
Zmia ny w sta tu cie lub uchwa le nie no we go mo że do ko -

nać Kra jo wy Zjazd De le ga tów więk szo ścią 2/3 gło -
sów w obec no ści co naj mniej po ło wy de le ga tów.

§ 164
1. Roz wią za nie PZD na stę pu je na pod sta wie uchwa ły

Kra jo we go Zjaz du De le ga tów więk szo ścią 3/4  gło -
sów wy bra nych de le ga tów pod ję tej na wnio sek co
naj mniej 3/4 okrę go wych zjaz dów de le ga tów. 

2. Uchwa ła Kra jo we go Zjaz du De le ga tów o roz wią za -
niu PZD okre śla spo sób prze pro wa dze nia li kwi da cji
oraz prze zna cze nie ma jąt ku PZD.

3. Li kwi da to ra mi PZD są Pre zes PZD i pierw szy wi ce -
pre zes PZD, chy ba że uchwa ła, o któ rej mo wa w ust.
2, sta no wi ina czej. 

§ 165
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu wszyst kie

jed nost ki i or ga ny PZD dzia ła ją we dług za sad i kom -
pe ten cji przez nie go okre ślo nych.

§ 166
1. Z za strze że niem po sta no wień ust. 3 oraz § 168 ust. 3,

oso by wcho dzą ce, w dniu uchwa le nia ni niej sze go
sta tu tu, w skład or ga nów PZD, za cho wu ją swo je
man da ty ja ko człon ko wie wła ści wych or ga nów PZD
oraz do tych cza so we funk cje. 

2. Oso by wcho dzą ce, w dniu uchwa le nia ni niej sze go
sta tu tu, w skład Pre zy dium Kra jo wej Ra dy w ro zu -
mie niu do tych czas obo wią zu ją ce go sta tu tu, wcho dzą
w skład Pre zy dium Kra jo wej Ra dy w ro zu mie niu ni -
niej sze go sta tu tu. 

3. Z dniem uchwa le nia ni niej sze go sta tu tu oso by peł -
nią ce funk cję skarb ni ka oraz se kre ta rza wy bra nych
przez Kra jo wą Ra dę PZD, sta ją się od po wied nio
Skarb ni kiem PZD i  Se kre ta rzem PZD.

4. W ter mi nie 3 mie się cy od uchwa le nia sta tu tu, Kra jo -
wa Ra da PZD, okrę go we za rzą dy PZD oraz za rzą dy

ROD do ko na ją wy bo ru od po wied nio: pierw sze go
wi ce pre ze sa PZD, pierw sze go wi ce pre ze sa okrę go -
we go za rzą du i pierw sze go wi ce pre ze sa za rzą du
ROD, o ile w or ga nie tym wy bra no wię cej niż jed ne -
go wi ce pre ze sa. 

§ 167
De le ga ci wy bra ni w 2015 ro ku na zjaz dy (kon fe ren cje),

z dniem uchwa le nia ni niej sze go sta tu tu, za cho wu ją swo -
je man da ty do cza su na stęp nych wy bo rów. 

§ 168 
1. Do spraw wszczę tych i nie za koń czo nych do dnia

wej ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu, sto su je się od -
po wied nie po sta no wie nia ni niej sze go sta tu tu.

2. Spra wy wszczę te i nie za koń czo ne do dnia wej ścia w
ży cie ni niej sze go sta tu tu, pro wa dzo ne przez do tych -
cza so we ko mi sje roz jem cze, pod le ga ją prze ka za niu
do roz pa trze nia przez:
1) wła ści we pre zy dium okrę go we go za rzą du 

– w przy pad ku spra wy pro wa dzo nej przez ko mi -
sję roz jem czą ROD lub okrę go wą ko mi sję roz -
jem czą ja ko or gan od wo ław czy od orze cze nia
ko mi sji roz jem czych ROD,

2) Pre zy dium Kra jo wej Ra dy – w przy pad ku spra wy
pro wa dzo nej przez Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą
al bo okrę go wą ko mi sję roz jem czą ja ko or gan od -
wo ław czy od uchwa ły okrę go we go za rzą du (je go
pre zy dium).

3. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu roz wią -
za niu ule ga ją Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza, okrę go -
we ko mi sje roz jem cze i ko mi sje roz jem cze w ro-
dzin nych ogro dach dział ko wych w ro zu mie niu do -
tych czas obo wią zu ją ce go sta tu tu PZD. Z tym dniem
wy ga sa ją man da ty człon ków tych or ga nów. 

4. Do prze ka za nia, o któ rym mo wa w ust. 2, sto su je się
od po wied nio § 44 ust. 2. 

ROZDZIAŁ XI
Postanowienia przejÊciowe i koƒcowe
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Sza now ne Pre zy dium Zjaz du!
Sza now ni de le ga ci!
Dzi siej szy XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go

Związ ku Dział kow ców ma epo ko we zna cze nie. Jest to
pierw szy zwy czaj ny Zjazd po uchwa le niu przez Sejm RP
no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, po jej
wdro że niu i od by ciu ze brań wszyst kich dział kow ców, 
w wy ni ku któ rych 95% ogro dów po zo sta ło w na szym
Związ ku, a co pra gnę pod kre ślić w okrę gu wro cław skim
w Pol skim Związ ku Dział kow ców po zo sta ły wszyst kie
ogro dy – 100%. Or ga ni za cja na sza od nio sła wiel ki suk -
ces wbrew te mu co za kła da li prze ciw ni cy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Dzi siej szy Zjazd nie tyl ko pod su -
mu je do ko na nia ka den cji or ga nów kra jo wych a w za sa -
dzie ca łe go Związ ku ale rów nież wy bie rze no we wła dze. 

La ta 2012-2015 by ły ogrom nie dla nas pra co wi te, 
a Zwią zek i dział kow cy od no to wa li licz ne suk ce sy, po -
mi mo iż na sa mym po cząt ku prze ży wa li śmy trud ne chwi -
le. Szo kiem dla nas był Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go z dnia 11 lip ca 2012 r., któ ry za kwe stio no wał usta -
wę o ogro dach. Nie któ rzy my śle li, że po wa lo no nas na
ko la na i bar dzo się po my li li. Dział kow cy to twar dy na ród,
nie cze ka jąc na po moc wzię li spra wę w swo je rę ce i przy -
go to wa li swój wła sny, oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Mo zol nie zbie ra li śmy
pod pi sy i to w okre sie zi mo wym. Po cięż kiej wal ce, wie -
lu spo rach w ko mi sjach sej mo wych w dniu 13 grud nia
2013 r. Sejm uchwa lił no wą usta wę. Ko lej nym suk ce sem
Związ ku by ło opra co wa nie i do pro wa dze nie do uchwa le -
nia przez Sejm RP w dniu 20 mar ca 2015 r. no we li za cji
usta wy Pra wo bu dow la ne, co ochro ni ło na sze al ta ny
przed roz biór ką. W mi nio nej kadencji Zwią zek za no to -
wał tak że licz ne osią gnię cia w dal szym roz wo ju ogro dów,
bo ry kał się ze spra wa mi rosz cze nio wy mi i bro nił ogro dy
przed li kwi da cją. Wresz cie opra co wał pro jekt no we go
sta tu tu, któ ry uchwa lił w dniu 23 paź dzier ni ka 2014 r., li -
cząc że po je go za re je stro wa niu wej dzie w ży cie od 
1 stycz nia 2015 r. Dzia łał więc w tej spra wie nie zwłocz -
nie i w do brej wie rze, by jak naj szyb ciej do sto so wać prze -
pi sy do no wej usta wy o ogro dach i szyb ko i spraw nie
wdro żyć je w ży cie. Nie ste ty or gan nad zo ru, któ rym jest
Pre zy dent War sza wy ja ko sta ro sta grodz ki, wniósł za -

strze że nia do nie któ rych prze pi sów sta tu tu i w re zul ta cie
Sąd Re je stro wy od mó wił je go za re je stro wa nia. Na le ży
przy po mnieć, że pra ce nad no wym sta tu tem pro wa dzo ne
by ły przez wie le mie się cy w 2014 ro ku oraz przez ko lej -
ne 8 mie się cy, aż do dnia dzi siej sze go. 

Pro jekt sta tu tu PZD jest do bry i bez za strze żeń przy ję -
ty przez or ga ny Związ ku w okrę gu wro cław skim. Sta tut
był przy go to wy wa ny przez licz ne gro no praw ni ków
Związ ku, był wie lo krot nie kon sul to wa ny z dział kow ca mi
i dzia ła cza mi, roz pa trzo no set ki pro po zy cji za pi sów 
w sta tu cie PZD. Pro jekt sta tu tu był przy ję ty na na ra dach
przed zjaz do wych w okrę gu wro cław skim oraz na VIII
Okrę go wym Zjeź dzie we Wro cła wiu. 

Pro jekt sta tu tu po je go ko rek tach i uwzględ nie niu
wnie sio nych za strze żeń przez or gan nad zo ru zo stał osta -
tecz nie przy ję ty przez Kra jo wą Ra dę i skie ro wa ny do
uchwa le nia na dzi siej szym Kra jo wym Zjeź dzie. 

Mó wiąc o tym chcę uzmy sło wić, że dzi siaj naj waż niej -
szą spra wą jest je go uchwa le nie bez żad nych już zmian.
Zwra cam się za tem, w imie niu de le ga tów okrę gu wro -
cław skie go, do wszyst kich de le ga tów na Zjazd, o nie wno -
sze nie już żad nych no wych pro po zy cji. Był na to czas 
w po przed nich mie sią cach. Nie mo że my da wać ja kie go -
kol wiek pre tek stu or ga no wi nad zo ru do wno sze nia ko lej -
nych za strze żeń. Nie ma my już cza su na ja kie kol wiek
zmia ny. Sta tut mu si być uchwa lo ny i jak naj szyb ciej za re -
je stro wa ny. Jest to być lub nie być Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Wy ra żam na dzie ję, że ro zu mie ją to wszy -
scy de le ga ci. Są dzę, że wszy scy czu ją tę od po wie dzial -
ność i nie bę dzie ni ko go na sa li, kto by my ślał ina czej. 

Koń cząc, pra gnę pod kre ślić, że po mi mo dra ma ty zmu
na po cząt ku ka den cji osta tecz nie osią gnę li śmy zwy cię -
stwo. By ło ono moż li we dzię ki nie zwy kłej so li dar no ści 
jed no ści or ga ni za cyj nej. Mu si my wszy scy dbać o tę jed -
ność. Do te go zwy cię stwa do pro wa dził nas Pre zes na sze -
go Związ ku Pan Eu ge niusz Kon drac ki. Za Je go wy jąt-
ko wą nie złom ność, wia rę i upór w dzia ła niu, za mą dre
rzą dze nie i efek ty skła dam Pa nu Pre ze so wi sło wa naj -
wyż sze go uzna nia od de le ga tów i dział kow ców okrę gu
wro cław skie go. 

Ser decz nie dzię ku je my Pa nie Pre ze sie za wszyst ko co
Pan zro bił, cze go Pan do ko nał w mi nio nej ka den cji. 

3. Dyskusja w sprawie statutu

WY STĄ PIE NIA WY GŁO SZO NE POD CZAS ZJAZ DU 

Ja nusz Mosz kow ski, Okr´g Wro cław 
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Sza now ni De le ga ci 
zgro ma dze ni na XII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga-
tów PZD!
Dzi siaj koń czy się wy jąt ko wo trud na dla ogrod nic twa

dział ko we go ka den cja władz związ ko wych. Wie le prze -
szli śmy – naj pierw krzyw dzą cy wy rok Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, któ ry za gro ził na sze mu dal sze mu ist nie niu,
a na stęp nie wie lo mie sięcz ne zma ga nia nad opra co wa -
niem no wej usta wy dział ko wej i zbie ra nie pod pi sów pod
pro jek tem oby wa tel skim, a na stęp nie de ter mi na cja 
i ogrom wy sił ku, ja ki mu sie li śmy wło żyć w to, by na sze
pro po zy cje sta ły się obo wią zu ją cym pra wem. Kie dy wy -
da wa ło się, że naj trud niej sze już za na mi, zno wu mu sie -
li śmy wal czyć o ochro nę na szych al tan, któ ra z dnia na
dzień w wy ni ku wy ro ku NSA sta ły się sa mo wo la mi bu -
dow la ny mi. Trze ba ja sno pod kre ślić, że bez po mo cy
dział kow ców i struk tur ogro do wych, nie by ło by moż li -
we zna le zie nie się w tym miej scu, w któ rym ma my do brą
usta wę o ROD i de fi ni cję al ta ny dział ko wej wstrzy mu ją -
cą roz biór kę al tan. W chwi li obec nej naj więk szą na szą
bo lącz ką jest blo ko wa nie re je stra cji sta tu tu PZD przez or -
gan nad zo ru, któ ry w swo im pi śmie do re fe ren da rza są do -
we go wy tknął sze reg nie pra wi dło wo ści, ja kie rze ko mo
za szły pod czas uchwa la nia te go ak tu. Te uchy bie nia do -
ty czy ły przede wszyst kim kwe stii pro ce du ral nych. Dzi wi
nas i za sta na wia, że pro ce du ra uchwa le nia po przed nie go
sta tu tu PZD w 2006 ro ku by ła ana lo gicz nie ta ka sa ma jak
ta, któ ra po słu żo no się te raz, a mi mo to nie bu dzi ła żad -
nych – pod kre ślam – żad nych za strze żeń ze stro ny re fe -
ren da rza są do we go i or ga nu nad zo ru. Sta tut zo stał
wów czas bez ja kich kol wiek pro ble mów za re je stro wa ny
w KRS.

Dla te go też za strze że nia Pre zy dent War sza wy od po -
cząt ku by ły dla przed sta wi cie li śro do wi ska dział ko we go
nie zro zu mia łe. Nie ste ty sta no wi sko PZD od po wia da ją ce
na za rzu ty or ga nu nad zo ru i sta no wią ce ob szer ną ana li zę
praw ną – nie zo sta ło uwzględ nio ne. Tym cza sem pi smo
Pre zy dent War sza wy, bę dą ce go prze cież stro ną to czą cych
się po stę po wa niach do ty czą cych sto łecz nych ogro dów,
zo sta ło przy ję te bez kry tycz nie. Ta wy jąt ko wo trud na sy -
tu acja spra wi ła, że nie tyl ko dział kow cy z War sza wy, któ -
rzy od lat ży ją w stra chu bo jąc się, że utra cą bu do wa ne
przez wie le lat dział ki, na któ rych spę dza ją wol ny czas,
nie szczę dząc pra cy i wy sił ku w ich ulep sza nie, ale też
dział kow cy w ca łej Pol sce prze ko na li się o tym, jak Pre -
zy dent War sza wy trak tu je śro do wi sko dział ko we. Nie bu -
dzi na sze go zdzi wie nia, że od za wsze ma ło przy chyl ne
nam wła dze War sza wy – pró bu ją wy ko rzy stać tę oka zję
do zde sta bi li zo wa nia PZD. Za ist nia ło jed nak po dej rze -
nie, czy w ten spo sób, po przez de sta bi li za cję dzia łal no ści
PZD i do stęp do ro dzin nych ogro dów dział ko wych sto -

łecz ne wła dze nie chcę cza sem roz wią zać swo ich pro ble -
mów ze spła tą rosz czeń do grun tów wy własz czo nych po
woj nie na od bu do wę sto li cy. W tym wzglę dzie wy so ce
nie po ko ją ce by ły ko lej ne po dej mo wa ne przez or gan nad -
zo ru kro ki, któ re zmie rza ły bez po śred nio do za chwia nia
pod staw funk cjo no wa nia Związ ku. Nie da się jed nak nie
za uwa żyć, że sta tut sta no wi je dy nie pre tekst i za sło nę do
po dej mo wa nia w tym za kre sie nie ko rzyst nych dzia łań
wzglę dem PZD. To nie rze czy wi ste aspek ty praw ne zwią -
za ne ze sta tu tem są pod sta wą dzia łań wstrzy mu ją cych re -
je stra cję sta tu tu. 

Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je więc fakt, że 
w ob li czu upły wa ją ce go ter mi nu 18-mie się cy na uchwa -
le nie sta tu tu, wo bec im pa su, w ja kim zna lazł się PZD,
wła dze Związ ku ma jąc na uwa dze do bro dział kow ców,
ogro du i struk tur uzna ły, że na le ży do ko nać mo dy fi ka cji
za pi sów sta tu tu PZD. To sa lo mo no we roz wią za nie jak że
waż nej dla nas wszyst kich kwe stii sta tu tu po zwo li nam
unik nąć cha osu praw no -or ga ni za cyj ne go w funk cjo no -
wa niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych, ja ki mo że być
skut kiem dal szych dzia łań or ga nu nad zo ru ją ce go. Dla te -
go z peł nym zro zu mie niem i ak cep ta cją od no si my się do
zmian w sta tu cie PZD, ja kie są przed mio tem na szej dys -
ku sji, a któ re są do sto so wa ne do wska za nych uchy bień 
w po sta no wie niu Są du Re jo no we go z dnia 17 mar ca 
2015 roku.

Pod kre ślić przy tym na le ży, że opra co wa nie sta tu tu PZD
po prze dzi ły nie tyl ko uczci wa i rze tel na pra ca wie lu lu dzi
na cze le z praw ni ka mi, ale też licz ne kon sul ta cje z ca łym
śro do wi skiem dział kow ców. Każ dy miał moż li wość wy -
po wie dze nia się i bez po śred nie go wpły wu na opra co wy -
wa ne prze pi sy. Dla te go też je stem prze ko na ny, że opra co -
wa ne prze pi sy w peł ni od po wia da ją po trze bom funk cjo no -
wa nia ogól no pol skiej or ga ni za cji zrze sza ją cej dział kow -
ców, a co wię cej kon ty nu ują tra dy cje i za sa dy, ja kie
przy świe ca ły Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców od mo -
men tu je go po wsta nia. Jest god nym po chwa ły, że jed no -
cze śnie prze pi sy uwzględ nia ją wszel kie aspek ty no wej
rze czy wi sto ści, w któ rej przy szło dział kow com funk cjo -
no wać. Bez wąt pie nia sta tut ten po zwo li na roz wój no wych
kie run ków dzia ła nia PZD, któ re są tak bar dzo po trzeb ne 
i ocze ki wa ne przez ca łą spo łecz ność dział ko wą.

Za pre zen to wa ny pro jekt zo stał wy so ko oce niony przez
wszyst kich dział kow ców okrę gu ma zo wiec kie go, któ rzy
wy ra ża ją na dzie ję, że za war te w pro jek cie sta tu tu za pi sy
bę dą do brze słu ży ły wszyst kim człon kom Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

W tym miej scu chciał bym ser decz nie i z ser ca po dzię -
ko wać Pre ze so wi PZD Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu za
wie lo let nie za an ga żo wa nie się w obro nę ogro dów dział -
ko wych. To wal ka z ro ku na rok sta je się co raz trud niej -

Zygmunt Kacprzak, Okr´g Mazowiecki
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sza, a oso bi sta po sta wa Pa na Pre ze sa i Kra jo wej Ra dy
PZD mo bi li zu je nas – dzia ła czy okrę go we go za rzą du ma -
zo wiec kie go – do wy trwa łej pra cy i nie usta ją ce go dzia ła -
nia. Po twier dze niem na szych słów są tak że licz ne gło sy
in dy wi du al nych użyt kow ni ków dzia łek, któ rzy w peł ni
do ce nia ją zna cze nie Pre ze sa Związ ku w spraw nym 
i efek tyw nym dzia ła niu dla do bra ogro dów dział ko wych
i ca łe go Związ ku. Ży cze nia te kie ru je my w imie niu

wszyst kich dział kow ców, któ rych re pre zen tu ję na dzi siej -
szym Zjeź dzie. Wy ra żam też szcze re sło wa sza cun ku 
i uzna nia dla wszyst kich tych, któ rzy przy czy ni li się do
po wsta nia pro jek tu no we go sta tu tu.

Jed no cze śnie w imie niu dział kow ców i dzia ła czy OZM
PZD de kla ru ję go to wość uczest ni cze nia i wspie ra nia
wszyst kich dzia łań po dej mo wa nych przez naj wyż sze
struk tu ry Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Sza now ni De le ga ci,
Wy stę pu ję w imie niu dział kow ców z wo je wódz twa

pod kar pac kie go, w któ rym znaj du je się 206 ogro dów
dział ko wych. Dział ki ro dzin ne w tych ogro dach użyt ku -
je bli sko 70 ty się cy dział kow ców. Dla bar dzo wie lu z nas
dział ka jest ca łym sen sem ży cia. Wy da wać by się mo gło,
że po suk ce sie, ja kim oka za ło się przy ję cie przez Sejm
no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, dział -
kow cy w koń cu od pocz ną od po li ty ki. Nie ste ty, znów
mu sie li śmy łą czyć pra cę na dział kach z dzia ła nia mi 
w obro nie na szych al tan i ogro dów.

Głów nym za da niem zjaz du jest uchwa le nie no we go
sta tu tu PZD. Pra ce nad sta tu tem trwa ły w wy jąt ko wym
dla na sze go Związ ku okre sie. Po raz ko lej ny prze ciw ko
nam za an ga żo wa no za rów no in sty tu cje pań stwo we, jak 
i po za rzą do we. Do świad czy li śmy wy stą pie nia Pa ni
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, któ ra kon se kwent nie
upie ra się przy swo ich za strze że niach od no śnie obo wią -
zu ją cej usta wy o ROD. Pa ni Pro fe sor nie wzru sza ją ty -
sią ce li stów, w któ rych dział kow cy py ta ją, jak to moż-
li we, że in sty tu cja po wo ła na do obro ny praw oby wa te li,
wy stę pu je prze ciw ko nim. Na stęp nie spa dło na nas sta -
no wi sko Pre zy dent Mia sta War sza wy ja ko or ga nu nad zo -
ru nad PZD do ty czą ce sta tu tu przy ję te go na Nad zwy-
czaj nym Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów w dniu
23.10.2014 r., któ re go kon se kwen cją by ła od mo wa re je -
stra cji te go do ku men tu w KRS. Te dzia ła nia wska zu ją ja -
sno na to, że mu si my da lej dzia łać i bro nić na szych
ogro dów. Aby by ło to moż li we po trze bu je my tak że sta tu -
tu, któ ry w spo sób płyn ny i spój ny unor mu je wszyst kie
dzie dzi ny ma ją ce istot ne zna cze nie dla śro do wi ska dział -
kow ców.

W oce nie de le ga tów z Okrę gu Pod kar pac kie go sta tut 

w szcze gó ło wy spo sób re gu lu je za gad nie nia zwią za ne ze
spraw nym funk cjo no wa niem Związ ku i ogro dów dział -
ko wych. Sta tut był kon sul to wa ny tak że w śro do wi sku
pod kar pac kich dział kow ców, któ rzy w ca łej roz cią gło ści
po pie ra ją roz wią za nia w nim za war te. Ja ko pod sta wo wy
dla funk cjo no wa nia Związ ku do ku ment, wpro wa dza na -
sze Sto wa rzy sze nie w no wą rze czy wi stość praw ną, re ali -
zu jąc jed no cze śnie prze pi sy dwóch ustaw: o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i pra wa o sto wa rzy sze niach. Jest
rze czą oczy wi stą, że no wy sta tut nie roz wią że sku tecz nie
wszyst kich pro ble mów, z któ ry mi ro dzin ne ogro dy dział -
ko we spo ty ka ją się naj czę ściej i nie za do wo li wszyst kich.
Nie ist nie je zresz tą ża den akt pra wa, któ ry speł niał by te
wy mo gi. Uzna je my jed nak, że jest to sta tut opty mal ny,
któ ry na le ży cie dba o in te re sy dział kow ców, ogro dów 
i Związ ku. Uwa ża my, że przy ję cie sta tu tu wy trą ci ar gu -
ment z rę ki na szym prze ciw ni kom, któ rzy uwa ża ją, że
ogól no pol skie sto wa rzy sze nie ogro do we bez do ku men tu
re gu lu ją ce go za sa dy je go dzia ła nia, nie po win no w ogó -
le ist nieć.

W imie niu pod kar pac kich dział kow ców i de le ga tów na
Zjazd z na sze go Okrę gu, skła dam po dzię ko wa nia twór -
com no we go sta tu tu: Ko mi sji Sta tu to wej, ze spo ło wi do -
rad ców, praw ni kom Kra jo wej Ra dy oraz wszyst kim tym,
któ rzy w ja ki kol wiek spo sób przy czy ni li się do po wsta -
nia te go do ku men tu. Od ręb ne po dzię ko wa nia na le żą się
Pa nu Pre ze so wi PZD za nie za prze czal ny wkład w roz wój
ru chu dział ko we go, w obro nę te go ru chu, oraz do pro wa -
dził do po wsta nia sta tu tu. 

Wy stę pu jąc w imie niu de le ga tów Okrę gu Pod kar pac -
kie go PZD bę dzie my gło so wać za uchwa le niem sta tu tu
PZD w tre ści za pre zen to wa nej na Zjeź dzie.

Dzię ku ję za uwa gę

Stefan ˚y∏a, Okr´g Podkarpacki
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Sza now ni De le ga ci,
Pa nie Pre ze sie, 
Za pro sze ni Go ście.
Spo ty ka my się na XII Zjeź dzie De le ga tów aby pod su -

mo wać i oce nić do ko na nia upły wa ją cej ka den cji Kra jo -
wej Ra dy PZD, Krajowej Ko mi sji Re wi zyj nej oraz
wy brać no we wła dze, uchwa lić sta tut PZD i pro gram pra -
cy na przy szłą ka den cję.

Wszy scy wie my, jak ob fi ta w nie ko rzyst ne wy da rze nia
dla PZD by ła upły wa ją ca ka den cja – za strze że nia do
zgod no ści z Kon sty tu cją usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 2005 ro ku przez naj wyż sze wła dze są dow -
ni cze Na sze go pań stwa, w na stęp stwie wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, któ ry mi mo wcze śniej szych ape li, sta -
no wisk i pro te stów dział kow ców wy dał kon tro wer syj ny
wy rok o nie zgod no ści z Kon sty tu cją więk szo ści głów -
nych za pi sów usta wy o ROD z 2005 ro ku – po mi mo od -
ręb nych zdań czę ści sę dziów.

Dział kow cy prze ży li szok – co się sta ło z po nad stu let -
nią tra dy cją mi lio no wej or ga ni za cji, spo łe czeń stwa któ re
zna la zło spo sób na ży cie upra wia jąc dział ki od wie lu po -
ko leń? Dzię ki cha ry zmie na sze go pre ze sa Eu ge niu sza
Kon drac kie go, któ ry po de rwał do dzia ła nia na szych
dział kow ców – po wo ła no Ko mi tet I cja ty wy Usta wo daw -
czej, stwo rzo no oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Dział kow cy ze bra li oko ło mi lio -
na pod pi sów po par cia pro jek tu usta wy. Nie oce nio na ini -
cja ty wa ze spo łu, pra cow ni ków i dzia ła czy PZD na cze le
z pa nem Pre ze sem w pra cach pod ko mi sji sej mo wej po -
mi mo dzia łań prze ciw ni ków PZD do pro wa dzi ła do suk -
ce su.

Sejm RP uchwa lił usta wę o PZD z dnia 13 grud nia
2013 ro ku, któ rą 18 grud nia 2014 ro ku pod pi sał Pre zy -
dent. No wa usta wa o ROD obo wią zu je od 19 stycz nia
2014 ro ku – dział kow cy od no szą suk ces.

Ra dość jed nak trwa ła krót ko. Sprze ciw Związ ku Miast
Pol skich, Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich a na stęp nie
urzę du nad zo ru bu dow la ne go kwe stio nu ją ce go na zew -
nic two i funk cję al tan dział ko wych.

Na su wa się więc py ta nie – gdzie by li urzęd ni cy biur le -
gi sla cyj nych, cze mu i ko mu ma to słu żyć? Jest to ko lej -
ny atak na PZD. Ko lej na wal ka przed na mi, ko lej ny
pro jekt oby wa tel ski w spra wie zmia ny pra wa bu dow la -
ne go pod ha słem „Stop roz biór kom al tan”, zbie ra nie pod -
pi sów i mo zol na pra ca ze spo łu ini cja ty wy oby wa tel skiej
– od nie śli śmy ko lej ny suk ces, po pra wio no pra wo bu dow -
la ne, na sze al ta ny oca la ły.

Te dwie usta wy wg pro jek tów oby wa tel skich to wy gra -
ne bi twy pod mą drym przy wódz twem, lecz do za koń cze -
nia woj ny wy po wie dzia nej dział kow com pew nie da le ko,
ode zwał się – I pre zes Są du Naj wyż sze go, bo za bo la ło, że
tyl ko 5% ogrodów prze kształ ci ło się w wy od ręb nio ne

sto wa rzy sze nia, a PZD prze trwa ło.
Ko lej ny pro blem dział kow ców to sta tut, na któ re go

uchwa le nie usta wo daw ca dał 18 mie się cy. Po wyż szy sta -
tut nie od po wia da or ga no wi nad zo ru – pa ni Pre zy dent
Mia sta Sto łecz ne go War sza wy. Jej urzęd ni cy kwe stio nu -
ją za pi sy sta tu tu PZD i nie do pusz cza ją do re je stra cji.

Dro dzy De le ga ci, 
Pa nie Pre ze sie.
Pod su mo wu jąc po wyż sze zda rze nia bar dzo skró to wo,

na su wa się je dy ny wnio sek, do pó ki bę dzie za po trze bo -
wa nie na grun ty dział kow ców – ata ki na PZD nie usta ną.
Dla władz na sze go kra ju waż niej si są de we lo pe rzy, in we -
sto rzy ko mer cyj ni oraz re ali za cja obiet nic rosz cze nio -
wych. Lecz dział kow cy nie usta ną w wal ce o na by te
pra wa i ist nie nie ogro dów dział ko wych, zjed no cze ni, nie -
po dzie le ni pod mą drym cha ry zma tycz nym przy wódz -
twem.

Dzi siaj uchwa li my no wy sta tut PZD. Po kon sul ta cjach
w for mie po pra wek za pi sów z urzęd ni ka mi or ga nu nad -
zo ru wie rzy my, że bę dzie za re je stro wa ny w Kra jo wym
Re je strze Są do wym. 

Sza now ni De le ga ci XII Zjaz du PZD 
– uchwa la jąc no wy pro gram dzia ła nia na przy szłą ka -

den cję wy bie rze my rów nież or ga ny nad rzęd ne – Kra jo wą
Ra dę PZD, któ ra prze pro wa dzi nas przez mo rze nie na wi -
ści do or ga ni za cji. Wy gra my ko lej ne bi twy. Wie rzę, że 
w koń cu woj nę o byt Pol skich dział ko wi czów.

Bo ist nie nie ogro dów, upra wa dzia łek to wy mier ne ko -
rzy ści dla dział kow ców, spo łe czeństw lo kal nych, władz
sa mo rzą do wych tak czę sto nie zau wa ża ne i nie do ce nio ne
przez prze ciw ni ków.

Koń cząc opi sa ne w wiel kim skró cie wy da rze nia mi nio -
nej ka den cji PZD, pra gnę w imie niu dział kow ców Okrę -
gu Le gnic kie go go rą co po dzię ko wać za wal kę o dział-
kow ców i ogro dy. Przede wszyst kim pa nu Pre ze so wi
PZD Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu, ze spo ło wi pra cow ni -
ków Biu ra Kra jo wej Ra dy, pra cow ni kom za rzą dów okrę -
go wych, dzia ła czom or ga nów PZD oraz wszyst kim
dział kow ców.

Dzię ku ję rów nież przy ja cio łom dział kow ców, pre zy -
den tom, bur mi strzom miast, wój tom i sta ro stom po wia to -
wym, tym któ rzy wspie ra li dział kow ców w wal ce 
o ist nie nie.

Nie da li śmy się po dzie lić, ra zem mo że my wal czyć 
i wy gry wać dla do bra po ko leń dział kow ców zrze szo nych
w PZD. Przy by wa my na XII Zjazd De le ga tów z wia rą na
lep sze ju tro Na sze go Związ ku.

Z naj lep szy mi ży cze nia mi dla uczest ni ków XII Zjaz du
De le ga tów PZD. 

Antoni Molka, Okr´g Legnica
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De le ga ci okrę gu byd go skie go w peł ni po pie ra ją pro jekt
sta tu tu Polskiego Związku Działkowców. W dys ku sjach
na kon fe ren cjach przed zjaz do wych prze dys ku to wa no
pro jekt. Wnie sio ne uwa gi zo sta ły prze sła ne do Ko mi sji
Sta tu to wej. 

Dzię ku je my Pa nu Pre ze so wi, Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy i Ko mi sji sta tu to wej za przy go to wa nie pro jek tu, któ -
ry w peł ni speł nia ocze ki wa nia dział kow ców. W imie niu
dział kow ców z 204 ogro dów po pie ra my pro jekt sta tu tu.
Gło su je my za przy ję ciem wy żej wy mie nio ne go sta tu tu.

Urszula Walusiak, Okr´g Bydgoszcz

WY STĄ PIE NIA ZŁO ŻO NE DO PRO TO KO ŁU 

W ostat nim cza sie wśród dział kow ców i or ga nów PZD
nie po kój wy wo ła ły roz ma ite in for ma cje do ty czą ce dzia -
łań pod ję tych przez Pre zy den ta War sza wy ja ko or ga nu
nad zo ru ją ce go wo bec PZD.

W me diach po ja wi ły się do nie sie nia ja ko by miał on
uchy lić uchwa ły Kra jo wej Ra dy PZD, a tym sa mym - po -
zba wić moż li wo ści po dej mo wa nia naj waż niej szych de -
cy zji dla funk cjo no wa nia ROD i ca łe go Związ ku.

W ce lu sko ry go wa nia tych błęd nych in for ma cji Kra jo -
wa Ra da PZD przed sta wi ła rze czy wi sty stan rze czy wy -
ni ka ją cy z trwa ją ce go spo ru są do we go z or ga nem nad zo-
ru ją cym do ty czą ce go re je stra cji no we go sta tu tu PZD oraz
dzia łań po dej mo wa nych przez ten or gan w ra mach je go
kom pe ten cji.

Na le ży przy po mnieć, 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 r.
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. Sy tu acja ta 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, któ ry – ja ko or gan
nad zo ru ją cy Zwią zek – kil ka krot nie wy stę po wał z ne ga -
tyw nym sta no wi skiem, nie chcąc do pu ścić do re je stra cji
sta tu tu.

Mi mo sze ro kie go sta no wi ska praw ne go PZD, w któ -
rym od po wie dział na wszyst kie za strze że nia or ga nu nad -
zo ru, pro wa dzą cy spra wę re fe ren darz wy dał jed nak

po sta no wie nie, w któ rym od mó wił za re je stro wa nia zmia -
ny sta tu tu.

Głów ną 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 zmia ny sta tu tu
PZD ze wzglę du na nie pra wi dło wy wy bór de le ga tów.

Z ta kim orze cze niem Zwią zek nie zgo dził się i zło żył
sto sow ną ape la cję do Są du, co ozna cza, że po stę po wa nie
nie zo sta ło jesz cze za koń czo ne, a ca łość spra wy do roz -
strzy gnię cia w II in stan cji przej mie Sąd Okrę go wy. Na
dzień dzi siej szy za nie roz strzy gnię ty na le ży uznać spór
praw ny do ty czą cy obo wią zy wa nia no we go sta tu tu PZD.

W tym za kre sie or gan nad zo ru ją cy for su je przed Są dem
po gląd opar ty wy łącz nie na ogól nych prze pi sach pra wa 
o sto wa rzy sze niach, że zmia na sta tu tu obo wią zu je do pie -
ro od chwi li re je stra cji.

Zwią zek na to miast uzna je ten po gląd za wa dli wy, gdyż
cał ko wi cie po mi ja szcze gól ne re gu la cje usta wy o ROD
do ty czą ce wła śnie spra wy uchwa le nia sta tu tu PZD.

Zwią zek stoi na sta no wi sku, iż z art. 65 ust. 2 jed no -
znacz nie wy ni ka, że od chwi li uchwa le nia no we go sta tu -
tu, PZD prze sta je dzia łać na pod sta wie do tych cza so we go
sta tu tu, a więc rze czy wi stym jest , że mu si z tym mo men -
tem dzia łać w opar ciu o no wy uchwa lo ny sta tut.

Zwią zek pod trzy mu je swo je sta no wi sko, pre zen to wa ne
rów nież w zło żo nej ape la cji, że uchwa lo ny w dniu 23
paź dzier ni ka 2014 r. sta tut obo wią zu je od chwi li je go
uchwa le nia, nie za leż nie od re je stra cji, wnio sek ten wy -
ni ka bo wiem z usta wy o ROD.

Z te go wzglę du or ga ny Związ ku, w tym Kra jo wa Ra da,
po dej mu ją w ostat nich mie sią cach uchwa ły w opar ciu 
o po sta no wie nia no we go sta tu tu, ko niecz ność ta wy ni ka
rów nież z no wych roz wią zań za war tych w usta wie 
o ROD.

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Ma lin ka” w Su wał kach

STANOWISKO 
w spra wie re je stra cji sta tu tu PZD
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Do ty czy to w szcze gól no ści ta kich praw jak opła ty ogro -
do we, za wie ra nie umów dzier ża wy dział ko wej, czy też
prze no sze nie praw do dzia łek. Dla te go usta wo daw ca po -
sta no wił o na tych mia sto wym roz po czę ciu obo wią zy wa -
nia no we go sta tu tu po je go uchwa le niu, a nie re je stra cji.

Jed nak or gan nad zo ru ją cy nie uzna je tak rze czy wi stych
ar gu men tów. Na dal pod trzy mu je swój po gląd o nie obo -
wią zy wa niu no we go sta tu tu.

Or gan nad zo ru ją cy nie cze ka jąc na roz strzy gnię cie te -
go spo ru przez Sąd wy mie rzył środ ki ad mi ni stra cyj ne 
w sto sun ku do PZD. Udzie lił Związ ko wi ostrze że nia, 
a tak że za żą dał uchy le nia Uchwał Kra jo wej Ra dy opar -
tych o no wy sta tut oraz po in for mo wa nia wszyst kich
struk tur PZD o ko niecz no ści sto so wa nia do tych cza so we -
go sta tu tu. Na re ali za cje tych żą dań wy zna czo no 14-dnio -
wy ter min pod ry go rem bar dziej do le gli wych środ ków
nad zo ru. Wbrew in for ma cjom me dial nym, or gan nad zo -
ru ją cy nie uchy lił żad nych uchwał Kra jo wej Ra dy. Ta kie
in for ma cje są więc nie praw dzi we.

Zwłasz cza, że or gan nad zo ru ją cy nie ma ta kich kom -
pe ten cji. Ma pra wo zło żyć do Są du wnio sek o uchy le nie
uchwał sto wa rzy sze nia. Do dziś ta ki wnio sek nie zo stał
zło żo ny.

Pre zy dent War sza wy nie po wi nien sa mo dziel nie roz -
strzy gać ja kich kol wiek spraw, bę dą cych przed mio tem po -
stę po wa nia są do we go, zwłasz cza gdy jest stro ną ta kie go
po stę po wa nia.

Spra wą bul wer su ją cą jest to, że nie ma praw nych moż -
li wo ści za skar że nia za sto so wa nych wo bec PZD środ ków
nad zor czych. Z te go wzglę du Zwią zek nie mo że zło żyć
for mal ne go od wo ła nia, mi mo że wy da ne roz strzy gnię cie
nad zor cze na ru sza pra wa PZD, a tak że jest sprzecz ne 
z usta wą - Pra wo o sto wa rzy sze niach.

Ma jąc na uwa dze brak moż li wo ści za skar że nia roz -
strzy gnię cia nad zor cze go oraz w tro sce o unik nię cie cha -
osu praw no-or ga ni za cyj ne go w funk cjo no wa niu ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych wsku tek dal szych dzia łań or -
ga nu nad zo ru ją ce go, Kra jo wa Ra da PZD uzna ła, że do ko -
na mo dy fi ka cji roz wią zań wska za nych wprost przez
Pre zy den ta War sza wy, tj. uchwa ły nr 4/XXIII/2014 
z dniem 11 grud nia 2014 ro ku w spra wie okre śle nia wy -
so ko ści i po dzia łu środ ków z par ty cy pa cji. Uchwa ła ta
zo sta ła uchy lo na, a przed miot do któ re go się od nio sła, re -
gu lu je obec nie uchwa ła nr 2/XVIII/2015 Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 21 kwiet nia 2015 r.

No wa uchwa ła znaj du je umo co wa nie za rów no w po -
sta no wie niach no we go, jak i do tych cza so we go sta tu tu
PZD, dzię ki cze mu bę dzie wol na od ry zy ka pod wa ża nia
pod ję tych w opar ciu o nią dzia łań, nie za leż nie od orze -

cze nia są du roz pa tru ją ce go ape la cję zło żo ną w spra wie
re je stra cji sta tu tu przez PZD.

Uchwa ła nr 2/XVIII/2015 nie wpły nie na zmia nę ob -
cią żeń fi nan so wych dział kow ców zwią za nych z ko rzy -
sta niem z dzia łek w ROD. Uchwa ły w spra wie opłat
ogro do wych pod ję te do tych czas przez wal ne ze bra nia
człon ków w ROD, po zo sta ną z nią spój ne.

Za rów no usta wa o ROD, jak i prze pi sy we wnątrzor ga -
ni za cyj ne PZD za wie ra ją od po wied nie pod sta wy praw ne
po zwa la ją ce or ga nom Związ ku usta lić od po wied nie opła -
ty od dział kow ców. Do tych cza so wy, jak rów nież no wy
sta tut za wie ra ją sto sow ne po sta no wie nia, sta no wią ce
pod sta wę do uchwa le nia opłat ko niecz nych do funk cjo -
no wa nia ROD.

Dla te go trwa ją cy spór do ty czą cy obo wią zy wa nia no -
we go sta tu tu nie mo że sta no wić prze szko dy do po dej mo -
wa nia ta kich de cy zji przez wła ści we or ga ny PZD, 
a w szcze gól no ści wal ne ze bra nia w ROD.

Nie za leż nie więc od przyj mo wa ne go po glą du, ist nie ją
w tym za kre sie od po wied nie pod sta wy praw ne.

De le ga ci IX Zjaz du Okrę gu Pod la skie go PZD w peł ni
po pie ra ją wszel kie dzia ła nia KR PZD, któ ra czy ni
wszyst ko, by do pro wa dzić do re je stra cji sta tu tu PZD.

Nie chęć Pa ni Pre zy dent War sza wy do ogro dów dział -
ko wych po dyk to wa na jest naj praw do po dob niej dą że niem
do li kwi da cji war szaw skich ogro dów dział ko wych, któ -
re w wy ni ku roz bu do wy mia sta, usy tu owa ne są w in trat -
nych lo ka li za cjach.

Dla te go ape lu je my o za prze sta nie dzia łań szko dzą cych
Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców i mi lio no wej spo -
łecz no ści dział kow ców, po dej mo wa nych przez Pre zy dent
War sza wy. Pod wa ża nie za pi sów sta tu tu PZD i uchwał KR
PZD za kłó ca dzia ła nia na rzecz dział kow ców. Tym bar -
dziej, że de cy zje or ga nu nad zo ru sto ją w sprzecz no ści do
za pi sów usta wy o ROD z dnia 13 grud nia 2013 ro ku.

Sza now ni De le ga ci !
Je ste śmy świa do mi, że wszel kie dzia ła nia po dej mo wa -

ne przez PZD przy wdra ża niu usta wy o ROD, w tym de -
cy zja o pil nym uchwa le niu no we go sta tu tu o ROD ma ją
na ce lu wy łącz nie za pew nie nia pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia ogro dów i re ali za cję za pi sów usta wy o ROD.

Ape lu ję do wszyst kich obec nych na tym Zjeź dzie 
o uwzględ nie nie współ pra cy z Kra jo wą Ra dą PZD w za -
kre sie pi sa nia do Pre mie ra Rzą du, Pre zy den ta War sza wy,
Są du Re je stro we go itp. wy stą pień, sta no wisk lub li stów
od no śnie wy eli mi no wa nia nie po ro zu mień ze stro ny nad -
zo ru do ty czą cych re je stra cji no we go Sta tu tu.

Bądź my ra zem, w jed no ści jest si ła.

De le gat na Kra jo wy Zjazd PZD
Pre zes Za rzą du ROD „Ma lin ka”

w Su wał kach
/-/ Da niel Pa ciu ka nis
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Człon ko wie Ko le gium Pre ze sów w Bo le sław cu na spo -
tka niu w dniu 11.06.2015 r. wy ra zi li swo je obu rze nie 
i sta now czy sprze ciw na dzia ła nia urzęd ni ków Pa ni Pre -
zy dent War sza wy, utrud nia ją cy za re je stro wa nie uchwa -
lo ne go sta tut PZD. Dzia ła nia te wpro wa dza ją nie po kój
wśród dział kow ców. Na dal ma my po czu cie za gro że nia,
że zo sta nie my po zba wie ni pra wa do upra wia nia swo ich
dzia łek. Sta tut jest pod sta wą pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia sto wa rzy sze nia, a nie za re je stro wa nie go spo wo du je
cha os or ga ni za cyj ny na ogro dach. Zni we czo ne zo sta ną wy -
sił ki ogrom nej rze szy dział kow ców, któ rzy zbie ra jąc pod -
pi sy, śląc sta no wi ska, uczest ni cząc w de mon stra cjach
wal czy li o ist nie nie ogro dów w na szym kra ju.

Pra wi dło wo uchwa lo ny sta tut na Nad zwy czaj nym Kra -

jo wym Zjeź dzie De le ga tów w dn. 23.10.2014 r. po przez
za bie gi po li tycz ne sta ra się unie moż li wić za re je stro wa -
nie w wy zna czo nym ter mi nie. Pa ni Pre zy dent spra wu jąc
nad zór nad sto wa rzy sze nia mi sta nę ła po stro nie de we lo -
pe rów nie li cząc się z fak tem, że 95% ogro dów opo wie -
dzia ło się za po zo sta niem w sto wa rzy sze niu PZD. Ogro-
dy nie są po zo sta wio ne sa mym so bie, wspie ra ją nas sa -
mo rzą dy lo kal ne cze go do wo dem jest po par cie ze stro ny
Pre zy den ta Mia sta Bo le sła wiec Pa na Pio tra Ro ma na, któ -
re go udzie lił nam bę dąc na uro czy sto ści otwar cia na te re -
nie ogro du „Ko le jarz”, pla cu za baw, któ re go jest fun da -
to rem. Ko le gium Pre ze sów ży czy De le ga tom Zjaz du
owoc nych ob rad, mi łej at mos fe ry i szczę śli we go po wro -
tu do do mu.

Z po wa ża niem 

Prze wod ni czą cy Ko le gium Pre ze sów
w Bo le sław cu OZ Le gni ca

De le gat na XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD
/-/ Wła dy sław Kon dra to wicz

STANOWISKO
Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Bo le sław cu

z dn. 11.06.2015 r.
w spra wie re je stra cji sta tu tu PZD

Ma my Usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych,
któ ra jest w peł ni kon sty tu cyj na. Ni ko mu dział kow cy 
i usta wa nie szko dzi oraz nie od bie ra upraw nień do sta no -
wie nia rów nież pra wa miej sco we go w za kre sie roz wo ju
miast, o co naj czę ściej je ste śmy oskar ża ni, że po noć ha -
mu je my bu dow nic two.

Nie mo że my go dzić się na usu wa nie ogro dów pod każ -
dym pre tek stem, sta wia jąc dział kow ców i Zwią zek przed
fak tem do ko na nym. Ure gu lo wa ne za gad nie nia za war te w
usta wie w po sta ci norm praw nych to przede wszyst kim
wzmoc nie nie po zy cji praw nej in dy wi du al ne go dział kow -
ca, cho ciaż by ze wzglę du na na ra sta ją ce rosz cze nia do
grun tów sta no wią cych wła sność Skar bu Pań stwa lub

VI. DYSKUSJA

1. Wystàpienia wygłoszone podczas Zjazdu

Sza now ni de le ga ci!
Sza now ny Pre ze sie PZD!
Sza now ne Pre zy dium Zjaz du!
Sza now ni go ście Zjaz du!
W ostat nich la tach wie lo krot nie po ru sza na by ła spra wa

ist nie nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Pró -
by uchy le nia lub zmian usta wy o ROD oraz ko lej ne po -
my sły po li ty ków wzbu dza ły głę bo ki nie po kój wśród
dział kow ców, cze go wy ra zem by ły sta no wi ska wy ra ża -
ne przez róż ne na sze gre mia i wy stą pie nia in dy wi du al ne.
Zwią zek i je go struk tu ry przed sta wi ły wszyst kie ar gu -
men ty prze ma wia ją ce za na szą usta wą, nie zmie ni ły one
jed nak jak się oka zu je po sta wy na szych ad wer sa rzy.

Bogusław Dàbrowski, Okr´g Gdaƒski



60

Gmi ny, a prze ka za ne Związ ko wi nie tyl ko w wie czy ste
użyt ko wa nie, lecz rów nież w użyt ko wa nie zwy kłe na
czas nie okre ślo ny w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie -
sią tych.

W wy ni ku błęd nych de cy zji ad mi ni stra cji pu blicz nej
opar tych o obo wią zu ją ce wów czas ułom ne pra wo, za ło -
żo ne zo sta ły ogro dy dział ko we ist nie ją ce po dzień dzi -
siej szy. W mi nio nych la tach nie by ły po dej mo wa ne przez
sa mo rzą dy dzia ła nia for mal no -praw ne w za kre sie re gu lo -
wa nia sta nu wła da nia grun ta mi i nikt nie spraw dzał prze -
bie gu ich gra nic. Prze pi sy zmie ni ły się i dzi siaj bro niąc
Usta wy o ROD, bro ni my na szych praw na by tych, bro ni -
my na szej eg zy sten cji.

Nie po zwól my na ko lej ne re pry wa ty za cyj ne eks pe ry -
men ty praw ne ce lem na pra wia nia krzywd in nych lecz
wy łącz nie kosz tem nas dział kow ców.

Mo że wresz cie na si ad wer sa rze poj mą, że wal ka 
z dział kow ca mi, peł no praw ny mi Oby wa te la mi na szej Oj -
czy zny nie ma sen su. Ni ko mu nie wol no od bie rać nam
pra wa do sa mo dziel no ści, do de cy do wa nia o tym, co nam
do brze słu ży, a co nam prze szka dza w co dzien nej spo -
łecz nej pra cy oraz w upra wie i użyt ko wa niu dział ki! 

My Pol scy dział kow cy ma my dość ob ra zy, po ni ża nia 
i stra sze nia oraz cią głe go wznie ca nia nie po ko jów. Niech
roz są dek i sza cu nek dla dru gie go czło wie ka oraz wsłu -
chi wa nie się w gło sy spo łe czeń stwa sta no wią pod sta wo -
we kry te ria przed po dej mo wa niem de cy zji w sta no wie niu
pra wa, w tym dla nas Oby wa te li, któ rzy są dział kow ca mi,

człon ka mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców z wła snej,
a nie przy mu szo nej wo li.

Czyż by uf ność w sta no wio ne pra wo i usta wo wa sta bi -
li za cja by ła dla wszyst kich, tyl ko nie dla człon ków na -
sze go na ro do we go Związ ku, naj więk szej w Pol sce or ga-
ni za cji po za rzą do wej?

Sza now ni De le ga ci!
Gwa ran tem obro ny jest zwar ta po sta wa nas dział kow -

ców, wspie ra nie sta tu to wych or ga nów kie ru ją cych
Związ kiem. Po dej mo wa ne wy sił ki dla za cho wa nia ist nie -
ją ce go sta nu praw ne go, za cho wa nia w jed no ści ru chu
ogrod nic twa dział ko we go, je go do rob ku i zna cze nia dla
pol skie go spo łe czeń stwa skut ku je fak tem, iż obo wią zu je
na sza do bra Usta wa o ROD z 13 grud nia 2013 ro ku.

Gwa ran tem obro ny jest tak że po par cie w zbli ża ją cych
się wy bo rach par la men tar nych tych sił po li tycz nych, któ -
re do wio dły, że ro zu mie ją po trze bę ist nie nia ogro dów
dział ko wych dla obec nych i przy szłych po ko leń i któ rzy
za wsze by li i są z na mi w chwi lach wznio słych i trud -
nych.

Za bie ram głos, bo mil cze nie ozna cza ło by apro bo wa nie
ir ra cjo nal nych po my słów zmie rza ją cych do li kwi da cji
mo je go Związ ku i usu nię cia z ob ro tu praw ne go do brej
usta wy o ROD.

Za bie ram głos, bo te go na ka zu je mi mój obo wią zek
związ ko wy.

Dzię ku ję za uwa gę.

Piotr Wilms, Okr´g Gorzów Wielkopolski

Pa nie Pre ze sie,
Dro dzy De le ga ci,
Sza now ni Go ście!

„Być ak tyw nym w star szym wie ku, to nie tyl ko cie szyć
się ży ciem, cza sem wol nym, ale tak że po dej mo wać obo -
wiąz ki współ twór cy swe go śro do wi ska lo kal ne go, dziel ni -
cy, mia sta, sto wa rzy sze nia, in nych osób, dla za cho wa nia
dzie dzic twa kul tu ro we go.” 

Ol ga Czer niaw ska „Sty le ży cia w sta ro ści”

Spo łe czeń stwo roz wi ja się bar dzo dy na micz nie, jed no -
cze śnie szyb ko sta rze jąc się. Waż ne jest dba nie o do bre
re la cje mię dzy po ko le nio we, bu do wa nie „mię dzy po ko le -
nio we go mo stu”, bu do wa nie wraż li wo ści na po trze by
star szych.

W UE pro mu je się tzw. ak tyw ną sta rość. Za le ca się
po dej mo wa nie dzia łań da ją cych se nio rom peł ne i ak tyw -
ne uczest ni cze nie w ży ciu spo łecz nym po przez two rze -

nie i wspie ra nie pro gra mów edu ka cyj nych, pro mo wa nie
po zy tyw ne go wi ze run ku je sie ni ży cia, mię dzy po ko le nio -
wej so li dar no ści.

Wy cho dząc na prze ciw po trze bom dział kow ców Okrę -
go wy Za rząd PZD w Go rzo wie Wlkp. za pro po nu je atrak -
cyj ną for mę wspól ne go spę dza nia cza su pod na zwą
„Zie lo ne warsz ta ty pod zna kiem słoń ca”.

Plan warsz ta tów za kła da za ję cia dla dzie ci i osób ak -
tyw nych w doj rza łym wie ku, któ re szu ka ją swo je go hob -
by w gro nie osób o po dob nych za in te re so wa niach, chcą -
cych do świad czyć no wych wy zwań zwią za nych z do zna -
nia mi ar ty stycz ny mi, gdzie głów ny ak cent po ło żo ny jest
na pięk no ota cza ją ce go świa ta. Warsz ta ty po dzie lo ne zo -
sta ną na blo ki za wie ra ją ce ele men ty sztuk pla stycz nych,
flo ry sty ki, eko lo gii, re cy klin gu itp.

Głów ny na cisk chce my po ło żyć na re la cje mię dzy po -
ko le nio we po mię dzy gru pą naj młod szych, a naj star szych
dział kow ców, tak aby dzie ci i se nio rzy spę dza li in te re su -
ją co, twór czo, we so ło czas na ogro dach dział ko wych.
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Aby był to czas nie za po mnia nych wra żeń i prze żyć.
Dział kow cy se nio rzy ma ją do za ofe ro wa nia ol brzy mią

wie dzę, po par tą do świad cze niem ży cio wym, mo gą na -
uczyć dzie ci mi ło ści do przy ro dy, dba nia o nią, opo wia -
dać o ro śli nach, ży ciu owa dów, pta ków itp. Dzie ci mo gą
wnieść w je sień ży cia bez tro skość, uśmiech i ra dość. 

Pla nu je my wpro wa dzić pro fe sjo nal ne za ję cia z flo ry -
sty ki, de co upa ge’u, hor ti pe ra pii oraz go to wa nia. Warsz -
ta ty i zwią za ne z ni mi pre lek cje te ma tycz ne są for mą
edu ka cji, za ba wy i pra cy. Za mie rza my stwo rzyć tzw.
Aka de mię Se nio ra. 

Uzu peł nie niem ofer ty bę dą cy klicz ne im pre zy – kon -
kur sy z na gro da mi dla do ro słych:
➢ zie lo ny ogród cu dów – naj cie kaw sze so li te ry, rzeź by

ro ślin ne itp.
➢ bal kwia tów – wspól na za ba wa ta necz na oraz śpie -

wa nie
➢ ogród w je sien nej dy ni – spo tka nia kre atyw ne – co

moż na stwo rzyć z wa rzyw – rzeź bie nie, prze two ry,
➢ ro ślin ne dia lo gi słoń ca z księ ży cem – ka len darz bio -

dy na micz ny,
➢ na uka ję zy ków ob cych – po ko ny wa nie wła snych

uprze dzeń,
➢ kurs ob słu gi kom pu te ra oraz do stęp do in ter ne tu –

prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy wi li za cyj nym se -
nio rów.

Dla dzie ci i mło dzie ży:
➢ kwia tem ma lo wa ne – mło dy ogrod nik i przy ja cie le

– kon kurs pla stycz ny,
➢ baj ki w do nicz kach – opo wia da nia o kwia tach,
➢ sma ki z dział ki – zdro we od ży wia nie, wspól ne

warsz ta ty ku li nar ne,
➢ dział ko we przed szko le i kla sa – by być dla in nych.
Przy Okrę go wym Za rzą dzie PZD po wsta nie Ga le ria

Ogro do wa, w któ rej cy klicz nie pre zen to wa ne bę dą pra -

ce wy ko ny wa ne pod czas warsz ta tów, a tak że pra ce kon -
kur so we. Do dat ko wo or ga ni zo wać bę dzie my au kcje tych
prac, a środ ki w ten spo sób otrzy ma ne prze zna czy my na
waż ne ce le spo łecz ne i dział ko we.

„Kon cen tru jąc się na rze czach, któ re chciał byś mieć lub
któ rych byś nie chciał, 

za po mi nasz o tym co masz…” Nick Vo ji cic

Ko lej ną ofer tą dla dział kow ców i mło dzie ży bę dzie
stwo rze nie na te re nach nie za go spo da ro wa nych w wy bra -
nym ROD – Baj ko we go Ogro du Zmy słów – pięć bram
do pię ciu ogro dów:
➢ ogród wzro ku (ogród świa teł, barw…),
➢ ogród sma ku (ogród mo jej bab ci),
➢ ogród wę chu (ścia ny z pną czy jed no rocz nych i wie -

lo let nich, ży wo pło ty),
➢ ogród do ty ku (tek stu ra owo ców, kwia tów, róż na na -

wierzch nia),
➢ ogród dźwię ku (śpiew pta ków, szum traw).
Ogród po dzie lo ny bę dzie na stre fy, któ re przez od po -

wied ni do bór ro ślin dzia łać bę dą po bu dza ją co lub wy ci -
sza ją co. Każ dy za ką tek ma słu żyć in ne mu do świad cze niu
i sty mu lo wać in ne frag men ty mó zgu. Wie my do sko na le,
że ogród ob ni ża po ziom stre su i zwięk sza kon cen tra cję.
Do brze od dzia łu je na oso bom star sze, nie peł no spraw ne,
peł ni funk cję dy dak tycz ną, re wa li da cyj ną i te ra peu tycz ną. 

Kom po zy cje za pro jek to wa ne bę dą tak, aby bodź ce po -
zaw zro ko we by ły uży wa ne w więk szym na tę że niu niż
in ne.

„Czło wiek jest wiel ki nie przez to, co po sia da, lecz przez
to, kim jest; 

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzie li się z in ny -
mi.” JP II

Sza now ni Pań stwo Prze wod ni czą cy, 
Sza now ni De le ga ci,
Koń czy się ka den cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców,

któ rą śmia ło moż na na zwać hi sto rycz ną. Ten nie zwy czaj -
ny okres za zna czy się bo wiem w hi sto rii Związ ku i Pol -
skie go Par la men tu uchwa le niem bez pre ce den so we go, bo
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy. Do pro wa dzi ła do te go
nie zwy kła mo bi li za cja dział kow ców, ich ro dzin i przy ja -
ciół, a tak że de ter mi na cja kie row nic twa Związ ku, na cze -
le z je go Pre ze sem. To oni da wa li nam si łę i prze ko na nie,
że wal czy my o słusz ny cel, ja kim jest za cho wa nie na by -
tych praw i uświa do mie nia wła dzy, że na le ży li czyć się 
z gło sem oby wa te li.

Ten trud ny i pra co wi ty okres nie zwal nia nas z dal szych
obo wiąz ków i spo czę cia na przy sło wio wych lau rach.
Zresz tą, na tych miast da ły o so bie znać gło sy róż nych nie -
na wist ni ków, tak że in sty tu cji czy or ga ni za cji, usi łu ją cych
za truć nam po czu cie wy gra nej. I zno wu – dzię ki czuj no -
ści i szyb kiej re ak cji kie row nic twa Ra dy Kra jo wej PZD,
mo że my li czyć na to, że obro ni my na sze pra wa. Po raz
ko lej ny prze ko na li śmy się, że „w jed no ści si ła”, że „zgo -
da bu du je”, i że te oczy wi ste, cho ciaż ba nal ne praw dy, są
po nad cza so we i sku tecz ne. Dzię ku je my pa nie Pre ze sie za
wy trwa łość i wspar cie.

Wra ca jąc do obo wiąz ków wo bec dział kow ców: pierw -
szym i pod sta wo wym wy mo giem cza su jest uchwa le nie

Kazimierz Michalik, Okr´g Lublin
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do bre go, uni wer sal ne go i zro zu mia łe go dla wszyst kich
sta tu tu sto wa rzy sze nia. Sta tu tu, któ ry bę dzie nie do pod -
wa że nia. 

Po win ni śmy uwzględ nić w prak ty ce na sze go dzia ła nia
za pi sy 2 ustaw, któ re nas ob li gu ją, tj. usta wy o ogro dach
dział ko wych i usta wy o sto wa rzy sze niach. Nie ste ty, jak
Pań stwo do strze ga cie, nie za wsze są one spój ne. Mu si -
my w na szym sta tu cie szcze gól nie za ak cen to wać sa mo -
rząd ność i sa mo dziel ność or ga nów PZD, z uwy dat nie -
niem zwięk sze nia upraw nień do ko rzy sta nia z oso bo wo -
ści praw nej pod sta wo wych jed no stek or ga ni za cyj nych,
ja ki mi są ROD. 

Bio rąc pod uwa gę spe cy fi kę ustro ju pań stwa, funk cjo -
nu ją ce go w wa run kach go spo dar ki ryn ko wej, mu si my
do ma gać się wy raź ne go roz gra ni cze nia wy ko ny wa nia
pra cy, w jej po ję ciu ko dek so wym, od za kła da nej w ww.
usta wach dzia łal no ści spo łecz nej, na któ rej opie ra się
funk cjo no wa nie sto wa rzy sze nia. Rze sza do tych cza so -
wych spo łecz ni ków wy kru sza się za stra sza ją co z po wo -
dów cho ciaż by bio lo gicz nych. Już dziś bo ry ka my się 
z pro ble mem chęt nych do za rzą dza nia ogro dem. W tym
kon tek ście na sze pra wo po win no uwzględ nić współ cze -
sną men tal ność spo łe czeń stwa, wy ni ka ją cą ze zmian
ustro jo wych i wa run ków eko no micz nych. 

Pa mię tać przy tym na le ży o nie do pusz cze niu do prze ni -
ka nia się kom pe ten cji or ga nów sto wa rzy sze nia, co po słu -
ży umoc nie niu sa mo dziel no ści i od po wie dzial no ści osób,
peł nią cych w nich od po wied nie funk cje. Nie zwy kle waż -
ne jest, aby ogra ni czyć przy tym zja wi ska dzia łań au to ry -
tar nych oraz dyk tat biu ro kra tycz ny i ad mi ni stra cyj ny.

W za pi sach sta tu to wych po win ni śmy po słu gi wać się
jed no znacz ny mi okre śle nia mi i ję zy kiem zro zu mia łym
dla prze cięt ne go dział kow ca. Do ty czy to szcze gól nie za -
pi su § 147 ust. 1 punkt 1 i 2, któ ry w zbyt enig ma tycz ny
spo sób re gu lu je po bie ra nie opłat, daw ne go tzw. wpi so -
we go i opła ty in we sty cyj nej. Z punk tu wi dze nia użyt kow -
ni ków dzia łek, co wie lo krot nie dział kow cy sy gna li zo -
wa li, za pis jest nie zro zu mia ły i bu dzi po dej rze nia o ja -
kieś po dwój ne dno.

Szcze gól ną uwa gę zwró cić na le ży na po trze bę umiesz -
cze nia szcze gó ło wych za sad po stę po wa nia or ga nów
ROD, jak i użyt kow ni ków dzia łek, w Re gu la mi nie ogro -
du, któ ry ja ko akt praw ny naj bliż szy prak ty ce, zy ska 
w ten spo sób od po wied nią ran gę, bo wiem bez po śred nio

do ty czy re ali za cji po sta no wień usta wy i sta tu tu w re al -
nym ży ciu dział kow ca i za rzą dów ogro dów. 

Z apro ba tą przy ję li śmy ini cja ty wę Ra dy Kra jo wej PZD
ws. stwo rze nia sys te mu po zy ski wa nia środ ków z Unii
Eu ro pej skiej na po trze by Związ ku i ogro dów dział ko -
wych. Już na eta pie wstęp nym uwi dacz nia się jed nak
pod sta wo wa trud ność w sto so wa niu sys te mu i w speł nie -
niu wa run ków fi nan so wa nia pro jek tów. Cho dzi o wy spe -
cja li zo wa nych w po zy ski wa niu fun du szy unij nych pra -
cow ni ków, któ rych na le ży za trud nić w OZ PZD oraz
speł nie nia wa run ku par ty cy pa cji środ ków wła snych be ne -
fi cjen ta, do brze je śli tyl ko w 20% war to ści pro jek tu. Już
tyl ko ta ka po ten cjal na moż li wość wy mu sza in ne zu peł -
nie pla no wa nie bu dże tów za rów no Za rzą du Okrę gów, jak
i za in te re so wa nych ROD-ów. Nie wszę dzie bę dzie moż -
li we zgro ma dze nie środ ków wła snych, co z gó ry prze są -
dza o nie po wo dze niu ini cja ty wy. Prak tycz nie rzecz
trak tu jąc, na le ża ło by zwięk szyć ob cią że nia fi nan so we
dział kow ców, co przy ich nie chę ci do ja kiej kol wiek pod -
wyż ki skład ki czy opła ty ogro do wej – na wet przy za ło że -
niu spo dzie wa nych ko rzy ści z re ali za cji pro jek tu, zwłasz -
cza pro jek tu w za kre sie mo der ni za cji in fra struk tu ry ogro -
du, bar dzo jed nak kosz tow nej – w prak ty ce unie moż li -
wia re ali za cję tej słusz nej, ską di nąd, ini cja ty wy. Czy
Ra da Kra jo wa PZD, zna jąc mi zer ną kon dy cję fi nan so wą
więk szo ści ROD-ów, a i nie któ rych Za rzą dów Okrę go -
wych PZD, ma ja kiś po mysł na po ko na nie tej trud no ści ?
Bar dzo chcia ła bym, a pew nie nie tyl ko ja, usły szeć od -
po wiedź twier dzą cą.

Ko lej nym, nie cier pią cym zwło ki dzia ła niem sto wa rzy -
sze nia po win no być dą że nie do przy spie sze nia prac nad
usta wą re pry wa ty za cyj ną, któ ra w naj bar dziej do tkli wy i
nie spra wie dli wy spo sób do ty ka dział kow ców. Kto wie,
mo że bę dzie po trzeb na na stęp na, trze cia już mo bi li za cja
sił oby wa tel skich, aby zmo ty wo wać wła dzę uchwa ło -
daw czą do pod ję cia pra cy nad usta wą? Na wet du ża ilość
sprzecz nych in te re sów róż nych grup spo łecz nych i tzw.
lob by, ja ka cią ży nad wo lą ure gu lo wa nia pro ce dur pry -
wa ty za cyj nych, nie uspra wie dli wia par la men tu od prze -
cią ga nia roz wią za nia te go pro ble mu. Jak są dzę, my –
dział kow cy, je ste śmy go to wi na na stęp ną bi twę, któ rej
wy gra na, być mo że, wresz cie za pew ni dział kow com spo -
kój i sku pie nie się na na szym wła ści wym hob by, tj. „upra -
wie mar chew ki i kwiat ków”.

Bar dzo dzię ku ję za uwa gę.

Sza now ni De le ga ci. 
Ostat nie la ta ob fi to wa ły w waż ne, a do kład nie do nio -

słe, wy da rze nia dla Związ ku. Mam na my śli no wą usta -

wę – to jest wiel ki suk ces Związ ku, du żą ak cję „al ta na”
– zwień czo ną znów suk ce sem. To by ły do nio słe przed -
się wzię cia. Zda je z nich spra wę Spra woz da nie Kra jo wej

Barłomiej Kozera, Okr´g Opolski
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Ra dy. Kosz to wa ło nas to wszyst ko spo ro wy sił ku, ale
spra wia ło, że Zwią zek skie ro wa ny był w upły wa ją cej ka -
den cji, z ko niecz no ści, na ze wnę trze ce le. Po ra by zmie -
nić nie co opty kę i spoj rzeć bar dziej na ce le we wnętrz ne.
Wy da je się bo wiem, że i jest tu taj spo ro do zro bie nia.

Gdy roz wa ża my ge ne zę ru chu dział ko we go to kon sta -
tu je my, że na ro dził się on ja ko sprze ciw wo bec bie dy spo -
łe czeń stwa koń ca XIX wie ku. Ja ko spo sób ra dze nia so bie
z ubo że niem te go spo łe czeń stwa. Dział ka mia ła być eko -
no micz ną po mo cą dla lu dzi bied nych. Tak zresz tą by ło w
Pol sce nie daw no, w ubo gich cza sach PRL. Do mi no wa ły
wów czas na dział kach mar chew ki i pie trusz ka. Pa mię ta -
my to do brze. Obec nie dział ki wy glą da ją w du żym stop -
niu ina czej – two rzą ją czę sto traw ni ki i ra ba ty kwia to we,
a to zna czy, że dział ki w III Rzecz po spo li tej słu żą tak że
in nym ce lom, ot choć by za spo ko je niu przy jem no ści ob -
co wa nia z przy ro dą. Peł nią tak że funk cję he do ni stycz ną,
ma ją da wać przy jem ność. Ale to tyl ko spra wa wra żeń.
Ta kie po wierz chow ne spoj rze nie.

Mnie in te re su je py ta nie ta kie: na ja kie man ka men ty
obec ne go ży cia spo łecz ne go le kar stwem mo że być dział -
ka? Ja kie wła ści wo ści ży cia spo łecz ne go są naj bar dziej
do kucz li we współ cze śnie? W czym dział ki mo gą być po -
moc ne? Je śli od po wie my na to py ta nie, to prze pi sze my
tym sa mym re cep tę na ruch dział ko wy w Pol sce na po -
cząt ku XXI wie ku. 

Wy da je się, że dwie są naj więk sze do le gli wo ści obec -
ne go ży cia spo łecz ne go, mia no wi cie osa mot nie nie czło -
wie ka i utra ta przez nie go po czu cia bez pie czeń stwa. Te
dwie kwe stie łą czą się w ca łość. Cho dzi o to, że daw ne
cza sy wię zi to wa rzy skiej, są siedz kiej są za na mi. Lu dzie
z roz rzew nie niem wspo mi na ją cza sy spo tkań to wa rzy -

skich, któ re kie dyś by ły co dzien ną prak ty ką, a te raz są 
w za ni ku. W za ni ku są wię zi spo łecz ne. 

Po pierw sze, mu si my pod jąć pró bę zin te gro wa nia
dział kow ców. Szko le nia, nie tyl ko fa cho we, ale rów nież
ku li nar ne, czy me dycz ne win ny sku pić dział kow ców. Po -
dob nie jak or ga ni za cja im prez, choć by ta kich, jak dzień
dział kow ca, dzień se nio ra, świę to plo nów, ale też zu peł -
nie no wych. Przy kła dem mo gą być im pre zy, ja kie or ga -
ni zu ją an giel scy dział kow cy, a co po ka zu je na sza te le -
wi zja. Po dru gie, pie lę gno wać mu si my wię zi są siedz kie.
Po trze ba jest ak cja: po móż są sia do wi. Po trze cie, nie mo -
że my dział kow ców zo sta wić sa mych so bie, mu si my in te -
re so wać się ich sy tu acją. Stwo rzyć, na wzór Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej, po moc spo łecz ną, udzie la ją cą
wspar cia wszyst kim po trze bu ją cym po mo cy. Czy to w
opry skach, czy sko pa niu dział ki lub sko sze niu traw ni ka.
Z przy kro ścią ob ser wu ję za nik pra cy w tym wzglę dzie
za rzą dów ROD, sku pia nie się tyl ko na ad mi ni stro wa niu. 

To jest dro ga do za ni ku owe go osa mot nie nia. Ale jest
to rów nież dro ga do two rze nia wspól no ty. Nie od two rzy -
my daw nej wspól no ty, ale mo że my spra wić, że ogród
dział ko wy nie bę dzie zlep kiem iluś tam dzia łek, ale au -
ten tycz nym ogro dem. Trze ba pa mię tać, że ist nie je kil ka
wa run ków ko niecz nych, aby po ja wi ła się wspól no ta. 

Pierw szym jest wza jem ne zro zu mie nie. Te mu słu ży ko -
mu ni ka cja. 

Dzia ła my w sy tu acji, w któ rej ist nie je kon ku ren cja. To
zmu sza nas do roz wi ja nia no wych form ak tyw no ści. Do
po kie ro wa nia po trze ba mi dział kow ców. Na na szych
oczach bo wiem ro dzi się no wa funk cja ogród ków dział -
ko wych, funk cja lu dycz na, za ba wo wa. Niech bę dzie ona
jed ną z funk cji, a nie funk cją je dy ną. 

Michał Kaczała, Okr´g Łódzki

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Sza now ni De le ga ci 
Za pro sze ni Go ście,
Za bie ram głos w imie niu 46 ty się cy dział kow ców

Okrę gu Łódz kie go go spo da ru ją cych na 317 ogro dach zaj -
mu ją cych po wierzch nię 2074,2 ha a w użyt ko wa niu wie -
czy stym 757,8 ha sta no wią cych wła sność Związ ku.

Bo lącz ką śro do wi ska dział kow ców są spra wy są do we
do ty czą ce grun tów o nie ure gu lo wa nym sta nie praw nym,
rosz czeń wła ści cie li nie ru cho mo ści o wy da nie grun tów
sta no wią cych ich wła sność oraz rosz czeń z ty tu łu bez u -
mow ne go ko rzy sta nia przez PZD z nie ru cho mo ści sta no -
wią cych wła sność osób fi zycz nych.

Po dej mo wa ne sta no wi ska i ape le w obro nie ogro dów
przez dział kow ców, za rzą dy ROD i Za rząd Okrę gu nie
mo gą li czyć na po moc ze stro ny władz pu blicz nych. Dla -

te go też w przy pad ku udo ku men to wa nych rosz czeń do
grun tów, mi mo opo ru dział kow ców za sad ne wy da je się
sta no wi sko przy wra ca nia wła ści wych gra nic ogro dów dla
zmniej sze nia kosz tów wy ni ka ją cych z rosz czeń.

Sza now ni De le ga ci,
De ter mi na cja Kra jo wej Ra dy PZD na cze le z Pre ze sem

Eu ge niu szem Kon drac kim przy ze bra nych 900 ty się cy 
i ma ni fe sta cjach dział kow ców do pro wa dzi ła do uchwa le -
nia usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Na sza ra dość trwa ła krót ko, gdyż znów trze ba by ło wal -
czyć o al ta ny, co w kon se kwen cji do pro wa dzi ło do zmia -
ny pra wa bu dow la ne go.

Wy ko nu jąc wy mo gi usta wy zo stał opra co wa ny sta tut
przy udzia le i kon sul ta cjach z dział kow ca mi i prze ka za -
ny do re je stra cji przez Sąd re je stro wy. Ra dość na sza nie
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trwa ła dłu go, gdyż znów po ło żo no nam kło dy pod no gi
od ma wia jąc re je stra cji przez Sąd Re je stro wy na wio sek
Pre zy dent War sza wy. Mam na dzie ję że uchwa lo ny dziś
sta tut za do wo li wszyst kie stro ny a nam po zwo li wresz -
cie spo koj nie pra co wać na dział kach. W imie niu dział -
kow ców Okrę gu Łódz kie go skła dam po dzię ko wa nie
ko mi te to wi ini cja ty wy usta wo daw czej, Kra jo wej Ra dzie

PZD, Pre ze so wi Kon drac kie mu, gdyż bez je go cha ry zmy,
kre atyw no ści nie by ło by do ku men tów praw nych do ty -
czą cych Związ ku.

Dzię ku ję ca łe mu ze spo ło wi pra cu ją ce mu nad pro jek -
tem sta tu tu któ ry na dzi siej szym zjeź dzie przyj mie my dla
do bra ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Grzegorz Oracz, Okr´g Mazowiecki

Sza now ni De le ga ci !!! 
Sza now ne Kie row nic two Zjaz du i Związ ku !!!
Przy je cha łem na nasz XII Zjazd De le ga tów ze zna czą -

cy mi na dzie ja mi, ale o nich po tem. Przy je cha łem po
uważ nej, kil ka krot nej lek tu rze nie któ rych zwłasz cza frag -
men tów prze sła nych nam, de le ga tom, do ku men tów 
– spra woz dań i pro gra mu dzia ła nia Związ ku na naj bliż -
szych kil ka lat. Dla mnie, uczest ni ka nie mal wszyst kich,
w wy mia rze me go ma cie rzy ste go ogro du i mia sta, me go
ma zo wiec kie go okrę gu, a tak że sie dzi by władz Pań stwa 
i me go Związ ku dzia łań, któ re się na trwa łe za pi sa ły 
w an na łach PZD, spra woz da nie Kra jo wej Ra dy jest swo -
istym pod ręcz ni kiem hi sto rii naj now szej, pi sa nej przez
mi lion au to rów – dział kow ców, ak tyw spo łecz ny w ogro -
dach i na in nych szcze blach dzia łal no ści. Na pi sa ny ży -
wym, nie skom pli ko wa nym ję zy kiem, z ży wą, war tą uwa-
gi nar ra cją, na wet oso bie nieob da rzo nej wy obraź nią pla -
stycz ną po zwa la na przy po mnie nie sce ne rii i au ry kam pa -
nii nie zgo dy na trak to wa nie dział kow ców jak pań-
sz czyź nia nych chło pów, bez praw, ale z wła ści wy mi dla
tej gru py spo łecz nej za gro że nia mi – oba wą o bied ne mie -
nie, gra ni ce za bor czo ści złe go pa na itp. Cie szę się z moż -
li wo ści da nej mi przez los uczest ni cze nia za rów no w ani-
mo wa niu ru chu zbie ra nia pod pi sów po par cia dla pro jek -
tów kil ku ustaw do ty czą cych nas, dział kow ców, jak i by -
cia uczest ni kiem mar szu pod Sejm RP i  pierw szy raz 
w ży ciu, środ kiem Alej Ujaz dow skich pod Kan ce la rię Pre -
mie ra, w pi kie to wa niu sie dzib Wo je wo dy Ma zo wiec kie go
i Pre zy dent m.st. War sza wy, czy po mniej szych lo kal nych
bon zów – po słów i se na to rów, wresz cie sa mo rzą dow ców
w miej scach za miesz ka nia. War to i ho no rem by ło tam 
i przy tym być, ma my pra wo wy ra żać swo je za do wo le nie
z uzy ska nych, rów nież dzię ki tym zra cho wa niom efek tów.

Nie speł na trzy ty go dnie te mu od był się nasz, V Ma zo -
wiec ki Zjazd De le ga tów.

Wraz z in ny mi uczest ni ka mi te go, waż ne go dla dzie -
sią tek ty się cy dział kow ców Ma zow sza i War sza wy, wy -
da rze nia ana li zo wa łem stan na sze go du cha i go to wo ści
do pod ję cia za dań i wy zwań szy ko wa nych przez do tych -
cza so wy roz wój zda rzeń. 

Sy tu acji, w wy mia rze wie lo aspek to wym, ogro dów
war szaw skich opra co wa nia Kra jo wej Ra dy PZD, tak że

„Spra woz da nie…” za okres ka den cji, po świę ca ją wie le
miej sca. O pro ble mach , z któ ry mi na co dzień oso bi ście,
bądź w róż nych gre miach bo ry ka ją się za rów no dzia ła -
cze szcze bla ogro do we go, jak i ak tyw i pra cow ni cy biu -
ra Okrę gu, mó wił ko le ga Zyg munt Kac przak, Ra do mia-
nin czwart ko wo -nie dziel ny, War sza wia nin w po zo sta łe
dni ty go dnia. Po dzie lam wy ra żo ny prze zeń po gląd, iż nie
mo że nam za brak nąć ni sił, ni cier pli wo ści, ni żad nej in -
nej ce chy po trzeb nej do kon tak tów z nie so lid ną wła dzą,
ta ką swo istą wań ką – wstań ką. Nie or ga ni zu je my so bie,
my ślę i mó wię o Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du, ja -
kich kol wiek wa ka cji. Za bra li śmy się, na mia rę oso bi stej
ener gii i pa sji dzia ła nia, do pra cy, do two rze nia sze ro ko -
pa smo wej i da le ko się ga ją cej wi zji do brze dzia ła ją cych
ogro dów, ich za rzą dów i in nych struk tur. 

Ma my za tem pew ność, że wśród waż nych ce lów na -
szych dzia łań znaj dą się: 

• dą że nie do sta bi li za cji oso bo wej or ga nów uchwa ło -
daw czych, za rzą dza ją cych i kon tro l nych na szcze blu
ogro du i okrę gu;

• na uka i wdra ża nie do umie jęt ne go wy ko ny wa nia za -
dań przez no wo wy bra ne za rzą dy ROD – dro ga
wieść bę dzie przez szko le nia i edu ko wa nie, któ re go
uczest ni ka mi i ani ma to ra mi bę dą nie tyl ko pra cow -
ni cy i ak tyw OZ, ale też funk cyj ni dzia ła cze i eta to -
wi pra cow ni cy de le ga tur. Dą żyć mu si my do
„od świą tecz nie nia” bądź kam pa nij no ści kon tak tów
z za rzą da mi ogro dów;

• nie zbęd ne, nie tyl ko dla no wych dzia ła czy, pre ze -
sów i za rzą dów wy bra nych wio sną te go ro ku, no we
lub wzno wio ne i zak tu ali zo wa ne wy daw nic two w ty -
pie „Po rad ni ka Pre ze sa ROD” z koń ca po przed niej
de ka dy, przy dał by się w co dzien nej pra cy zbiór ak -
tu al nych, obo wią zu ją cych prze pi sów związ ko wych 
– do zna ły one praw dzi wej „rze zi” po uchwa le niu 
w krót kim okre sie no we go pra wa dział ko we go;

• two rze nie wa run ków i prze świad cze nia, że to my sa -
mi, sto sow nie do po trzeb mu si my się na uczyć ko rzy -
sta nia z róż nych roz wią zań wspo ma ga ją cych 
i wy peł nia ją cy lu ki po for mach dzia łal no ści już nie
ist nie ją cych, np. po do brej pa mię ci ogro do wych ko -
mi sjach roz jem czych;
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• chce my, czy nie mu si my od waż niej, bez lę ku o sza -
cu nek dla na szych do ko nań i za sług, się gać po za so -
by ener gii i wie dzy tkwią ce w lu dziach mło dych,
któ rych co raz wię cej wcho dzi do na szych ogro dów,
któ rych jed nak nu ży at mos fe ra star cze go spo ko ju lub
lę ków wła ści wych dla za awan so wa ne go wie ku. 

Wspo mnia łem na wstę pie o na dzie jach, któ re łą czę ze
Zjaz dem. Mam za tem na dzie ję, nie wi zję pa sto ra Lu the -
ra Kin ga, – że bę dzie nasz Zwią zek Związ kiem ogrom -
nym, mo car nym i po waż nie trak to wa nym przez rzą -

dzą cych ZAWSZE, A NIE TYLKO POD WPŁYWEM
IMPULSU OKOŁOWYBORCZEGO. Po trzeb ny nam
bę dzie da lej moc ny duch na trud ne cza sy. Je stem naj głę -
biej prze ko na ny o tym, że na dal ho no rem i za szczy tem
dla więk szo ści spo śród wie lo ty sięcz nej rze szy dzia ła czy
szcze bla ogro do we go, okrę go we go, czy wresz cie kra jo -
we go, bę dzie to, że bę dzie my po tra fi li, że bę dzie my
chcie li swą wie dzą i pa sją spo łecz ni kow ską słu żyć in -
nym, że nie opu ści my sie bie na wza jem w po trze bie, że
bę dzie my sil ni i moc ni swą jed no ścią.

Pa nie Prze wod ni czą cy,
Pa nie Pre ze sie,
Sza now ni De le ga ci i za pro sze ni go ście,
W swo jej wy po wie dzi od nio sę się do ro li i zna cze nia

Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz sa mo rzą dów lo -
kal nych w funk cjo no wa niu i za rzą dza niu ogro da mi dział -
ko wy mi 

Re la cje i współ pra ca po mię dzy Za rzą da mi ROD Okrę -
gu Pil skie go, a na szy mi Wła dza mi Sa mo rzą do wy mi 
i Związ kiem są bar dzo po praw ne. Aby nie być go ło słow -
ną po da ję kon kre ty:
− w okre sie mi nio nej 5-let niej ka den cji, do ta cję od sa -

mo rzą dów 6 gmin otrzy ma ły 24 ogro dy dział ko we 
z prze zna cze niem na do po sa że nie ogro dów w sprzęt
oraz na do fi nan so wa nie re ali zo wa nych re mon tów in -
fra struk tu ry ogro do wej. Naj wię cej środ ków fi nan so -
wych w na szym okrę gu otrzy mu ją ogro dy mia sta
Cho dzie ży, któ re bez prze rwy od po nad 30 lat są do -
fi nan so wy wa ne przez Gmi nę Miej ską Cho dzież. 
Z tej pu li Ogro dy rów nież zo sta ły nie od płat nie wy -
po sa żo ne w sprzęt kom pu te ro wy, któ ry znacz nie
uspraw nia pra cę Za rzą du.

− rok ubie gły 2014 był dla nas szcze gól nie uda ny. Otóż
Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we mia sta Cho dzie ży 
z ini cja ty wy Bur mi strza do dat ko wo otrzy ma ły środ -
ki z Fun du szu Spój no ści Urzę du Mar szał kow skie go
– „Ra zem dla Cho dzie ży” na za kup sprzę tu ogrod ni -
cze go.

Nie jest jed nak tak, że te pie nią dze w for mie do ta cji sa -
me spa da ją nam z nie ba jak man na. To Okrę go wy Za rząd
opra co wu je stra te gię i prze go to wu je wnio ski o środ ki dla
na szych ogro dów. Skła da je do więk szo ści Gmin Okrę gu.
Rów nież za po śred nic twem Okrę go we go Za rzą du PZD
otrzy ma ne do ta cje są roz li cza ne. 

Sa mo rzą dy ogro do we i Okrę go wy Za rząd nie pre zen tu -
ją tyl ko rosz cze nio wej po sta wy w sto sun ku do władz sa -
mo rzą do wych oraz do Kra jo wej Ra dy PZD. Za rzą dy
ROD na sze go okrę gu nie są bier ne, je ste śmy ak tyw ni 

i sta ra my się po ka zać nasz do ro bek i zna cze nie dzia łek 
i ogro du dział ko we go. Na rzecz na sze go dział ko we go
śro do wi ska, ale rów nież spo łecz no ści lo kal nej co ro ku sa -
mo rzą dy ogro do we wie lu ogro dów or ga ni zu ją róż no-
rod ne im pre zy:
− pierw sze to fe sty ny z oka zji „Dnia Dziec ka”. 

W ogro dach Cho dzie ży, Wą grow ca, Pi ły, Czarn ko -
wa, Trzcian ki, Ro goź na, Go łań czy są to rów nież fe -
sty ny otwar te dla dzie ci spo łecz no ści lo kal nej. Na
tych fe sty nach dzie ci nie tyl ko się ba wią. Naj istot -
niej szy jest cel edu ka cyj ny tych im prez: pro pa go wa -
nie i po pu la ry zo wa nie głów nej idei Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych i ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go tj. wy po czy nek i re kre acja po przez ak tyw ność
fi zycz ną i pra cę oraz ob co wa nie z na tu rą. Za rzą dy
ROD dba ją, aby mło de po ko le nie po ko cha ło dział ki,
po to, aby w przy szło ści nas na nich za stą pić.

− w trak cie ro ku szkol ne go w wie lu ogro dach prze -
pro wa dza ne są lek cje bio lo gii, 

− w Cho dzie ży od 40 lat, Pi le od 30 i Trzcian ce ogro -
dy dział ko we pre zen tu ją swo je osią gnię cia w upra -
wie owo ców, wa rzyw i kwia tów pod czas wy sta wy
pn. „Cor so” – Wy sta wy te są or ga ni zo wa ne przez Za -
rzą dy ROD wspól nie z wła dza mi sa mo rzą do wy mi 
i in ny mi sto wa rzy sze nia mi na te re nie miast. 

− „Wcza sy pod Orze cha mi”- or ga ni zo wa ne są od 40
lat przez Za rząd ROD „Po wstań ców Wlkp.”, przy
do fi nan so wa niu władz mia sta Cho dzie ży oraz Pol -
skie go Ko mi te tu Po mo cy Spo łecz nej, dwu ty go dnio -
we tur nu sy – do cho dzą ce dla lu dzi sa mot nych,
eme ry tów, ren ci stów oraz osób nie peł no spraw nych.

− dział ki umoż li wia ją or ga ni zo wa nie im prez dla słu -
cha czy Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku, Sto wa rzy -
sze nia Ama zo nek, Bio der ko i dla wszyst kich tych,
któ rzy nie ma jąc moż li wo ści a chcą spę dzać czas na
przy ja znym Im te re nie,

− wy szli śmy z or ga ni za cją Okrę go we go Dnia Dział -
kow ca do gmin.

Jolanta Mysiak, Okr´g Piła
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Na wszyst kich tych im pre zach są przed sta wi cie le na -
szych władz związ ko wych i sa mo rzą do wych. Wspie ra ją
nas w na szych dzia ła niach nie tyl ko fi nan so wo, ale też fi -
zycz nie. 

Ma my jed nak i pro ble my – wspól ne pro ble my. Na na -
szym te re nie wy stę pu ją rosz cze nia do grun tów ROD 
w Cho dzie ży, Ro goź nie. Okrę go wy Za rząd i Sa mo rzą dy
tych Gmin już od dłuż sze go cza su pro wa dzą roz mo wy 
z wła ści cie la mi tych dzia łek, aby po lu bow nie dojść do
sa tys fak cjo nu ją ce go wszyst kie stro ny po ro zu mie nia. Ne -
go cja cje te jak się pań stwo do my śla cie nie są ła twe, i na
chwi lę obec ną jesz cze nie roz strzy gnię te. Je ste śmy jed nak
prze ko na ni, że Bur mi strzo wie do pro wa dzą do po myśl ne -
go dla obu stron roz wią za nia.

Ogrom ne zna cze nie w za rzą dza niu ogro da mi od gry wa
po moc udzie la na nam przez Okrę go wy Za rząd PZD oraz
Kra jo wą Ra dę PZD w po sta ci prze ka zy wa nych nam ma -
te ria łów i do ku men tów nie zbęd nych w pra cy za rzą dów
ogro dów czy w po sta ci po mo cy fi nan so wej. 

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we na sze go okrę gu na re ali -
zo wa ne in we sty cje i re mon ty w ogro dach otrzy ma ły do -
ta cje fi nan so we głów nie z Kra jo wej Ra dy PZD. Środ ki
te po zwo li ły ogro dom za koń czyć re ali zo wa ne in we sty -
cje. Po nie waż w na szym okrę gu nie po sia da my środ ków
na Fun du szu Roz wo ju ROD o po moc fi nan so wą na re -
ali zo wa ne in we sty cje zwra ca my się do Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD i ta ka po moc otrzy mu je my. 

W imie niu sa mo rzą dów ogro dów na sze go okrę gu dzię -
ku ję.

Na sze ogro dy ko rzy sta ły rów nież z Fun du szu Sa mo po -
mo co we go PZD otrzy mu jąc po życz ki na re ali zo wa ne in -
we sty cje i re mon ty. Utwo rze nie te go Fun du szu by ło
tra fio ną i słusz ną de cy zją Kra jo wej Ra dy PZD. Fun dusz
ten speł nia ocze ki wa nia i za po trze bo wa nie dział kow ców.

Z Kra jo wej Ra dy środ ki fi nan so we w for mie do ta cji 
z Fun du szu PZD na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło -
wych, otrzy ma ły rów nież ogro dy na sze go okrę gu, te któ -
re zo sta ły do tknię te skut ka mi klę ski. Wy so kość przy -
zna nych do ta cji dla 8 ogro dów po zwo li ła im w krót kim
okre sie cza su na pra wić i od bu do wać znisz czo na in fra -
struk tu rę.

My ślę, że co do po trze by współ pra cy Związ ku oraz sa -
mo rzą dów lo kal nych ze śro do wi skiem, w któ rym i dla
któ re go dzia ła my nie trze ba ni ko go prze ko ny wać. Za -

pew niam, że du żo le piej i przy jem niej wy peł nia się funk -
cję spo łecz ną pre ze sa, gdy ma się opar cie i wspar cie we
Wła dzach Sa mo rzą do wych i Związ ko wych.

Zda je my so bie spra wę, że aby za ist nia ła ta ka har mo nia
jak na te re nie na sze go okrę gu po trze ba du żo do brej wo li
z obu stron. A mo że to tyl ko kwe stia wza jem ne go sza -
cun ku i uzna nia dla wspól nych wy sił ków na rzecz na -
szych ma łych Oj czyzn. Po pro stu – dla na sze go wspól-
ne go do bra, dla na sze go wspól ne go in te re su ko niecz na
jest ści sła i bar dzo do bra współ pra ca sa mo rzą dów ROD
oraz Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców z wła dza mi sa mo rzą do wy mi wszyst kich szcze bli.

Bez tej współ pra cy nie moż li we jest w XXI wie ku pra -
wi dło we funk cjo no wa nie ogro dów i Związ ku. 

Sa mo rzą dy ogro dów dział ko wych i okrę go wy za rząd
PZD w Pi le za wsze ak tyw nie wspie ra ły dzia ła nia Kra jo -
wej Ra dy PZD po dej mo wa ne w obro nie ogro dów dział -
ko wych i usta wy o ROD czy w obro nie al tan: uzy s-
ka li śmy po par cie dla na szych dzia łań u władz sa mo rzą do -
wych, zbie ra li śmy pod pi sy.

Dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu Kra jo wej Ra dy
PZD, dział kow ców, sa mo rzą dów ogro do wych i okrę go -
wych ma my do brą Usta wę o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych oraz „bez piecz ne” al ta ny. Wszyst ko to osią -
gnę li śmy dzię ki de ter mi na cji i ogrom nej pra cy wszyst -
kich, któ rym bli skie są ogro dy dział ko we i ruch ogrod-
nic twa dział ko we go w Pol sce. Szcze gól ne po dzię ko wa -
nia w imie niu dział kow ców na sze go okrę gu kie ru je do
Pa na Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go za Pa na upór i
za an ga żo wa nie w obro nie ogro dów, usta wy o ROD i ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go. Niech wy ra zem na sze go
uzna nia dla Pa na wy sił ku bę dą sło wa Bo le sła wa Pru sa:
„Pra ca ro zum na i wy trwa ła, któ ra nie my śli o zbie ra niu
owo ców w ty dzień po po sie wie, prze bi ja gó ry, nad prze -
pa ścia mi prze rzu ca mo sty”… My ślę, że nie raz mu siał
Pan prze bi jać nie jed ną gó rę, i dzię ki swo je mu do świad -
cze niu i dy plo ma cji – prze rzu cił Pan nie je den most, po 
to, aby Ogro dy mo gły da lej ist nieć, a my na mia rę na -
szych po trzeb – szczę śli wie na nich żyć i pra co wać.
DZIĘKUJĘ.

De le ga ci okrę gu pil skie go po pie ra ją pro gram dzia ła nia
Pol skie go Związ ku Dział kow ców na ka den cje 2015-
2019. 

Dzię ku ję za uwa gę.
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Prze wod ni czą cy Zjaz du, 
Pa nie Pre ze sie, 
Sza now ni Go ście, 
Ko le żan ki i Ko le dzy De le ga ci.
Rosz cze nia do te re nów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych za gra ża ją pra wom ol brzy miej rze szy dział kow ców.
Ska la zja wi ska oraz je go skut ki po wo du ją, że rosz cze nia
za czę ły za gra żać by to wi ca łe go ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce. Zwro ty te re nów ROD ro dzą bo wiem
rów nież ol brzy mie kosz ty zwią za ne z tzw. wy na gro dze -
niem za bez u mow ne ko rzy sta nie z nie ru cho mo ści. W bar -
dzo wie lu przy pad kach za rów no Związ ko wi jak 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 ne są tak że spra wy o idą ce w mi lio -
ny zło tych od szko do wa nia z ty tu łu czyn szu. Trze ba też
pa mię tać, że w zde cy do wa nej więk szo ści przy pad ków
pro blem ten do ty ka nie tyl ko dział kow ców z grun tu ob -
ję te go rosz cze nia mi, ale tak że i ich są sia dów. Bar dzo
rzad ko bo wiem moż li we jest ta kie wy dzie le nie spor ne go
te re nu z ogro du, aby po zo sta ła część ROD mo gła na dal
funk cjo no wać bez za kłó ceń. W skraj nych przy pad kach
żą da nie wy da nia nie ru cho mo ści do ty czy te re nu, na któ -
rym znaj du je się nie zbęd na dla funk cjo no wa nia ROD in -
fra struk tu ra. Zwrot spor nej czę ści nie ru cho mo ści ozna cza
wów czas, iż po zo sta ła część ogro du nie ob ję ta rosz cze -
nia mi nie mo że już funk cjo no wać. Tak więc obro na dział -
kow ców i ogro dów przez skut ka mi rosz czeń zgła sza nych
do ich te re nów sta no wi jed no z naj więk szych wy zwań
sto ją cych obec nie przed Pol skim Związ kiem Dział kow -
ców. Wy ma ga bo wiem ol brzy mie go wy sił ku or ga ni za cyj -
ne go i eko no micz ne go. Jak trud ne or ga ni za cyj nie i fi nan-
so wo są to spra wy do sko na le wie dzą dział kow cy Po znań -
scy. To wła śnie dzia łal ność na sze go Okrę gu do tknię te go
rosz cze nia mi utrud nia ją cią gle ro sną ce kosz ty dzia ła nia,
któ rych zna czą cą część sta no wią kosz ty są do we. Nie ste -
ty na tym po lu nie mo że my od no to wać zna czą ce go po stę -
pu. Spra wy są do we cią gle an ga żu ją środ ki fi nan so we
Okrę gu prze zna czo ne na dzia łal ność sta tu to wą a na wet
na in we sty cje i re mon ty. Od po nad 20 lat to czy się wal ka
o ROD im. „23 Lu te go” w Po zna niu. Skut ki wy ro ków są -
do wych po nie śli dział kow cy i ca ły Zwią zek. W 2013 ro -
ku zli kwi do wa no część ROD im. „23 Lu te go”, któ re go
te ren prze szedł w rę ce Be aty No wiń skiej. Od te go cza su
dział ki za mie ni ły się w ru inę i śmiet ni sko. Miesz ka ją tu
bez dom ni, ist nie je na wet „rom skie osie dle”. W kwiet niu
ubie głe go ro ku po znań ski Sąd Ape la cyj ny utrzy mał w
mo cy do tych cza so wy wy rok w spra wie te go ogro du na -
ka zu jąc Związ ko wi za pła cić po nad 7 mi lio nów zło tych
za bez u mow ne ko rzy sta nie z we wnętrz nych ście żek po -
mię dzy dział ka mi i za dział kę pod by łą sie dzi bą Okrę gu.
Wy rok wy ko na li śmy, ale zło żo na zo sta ła do Są dy Naj -

wyż sze go ka sa cja. I trze ba mieć na dzie ję, że na sze ar gu -
men ty od wró cą do tych cza so we nie ko rzyst ne roz strzy -
gnię cia, któ rych skut ki po niósł ca ły Zwią zek. Po mi mo,
że za pła co no tak wiel kie pie nią dze i że ża den ogród dział -
ko wy w Pol sce nie po niósł na swo ich kon tach uszczerb -
ku, to stra ta jest nie po we to wa na. Za miast wy ko rzy stać te
pie nią dze na roz wój in fra struk tu ry tra fi ły one w rę ce, oso -
by któ ra za bez cen wy ku pi ła pra wa do ubie ga nia się o
zwrot te re nu od by łych wła ści cie li i ko rzy sta jąc w la tach
90-tych z wy jąt ko wej „życz li wo ści” władz mia sta i wo -
je wódz twa oraz Urzę du Miesz kal nic twa i Roz wo ju Miast
uzy ska ła ko rzyst ne dla sie bie de cy zje, a póź niej wy ro ki.

Wo bec po nad 100 dział kow ców od prze szło ro ku to czą
się pro ce sy są do we o za pła tę za ko rzy sta nie z dzia łek, a
po wód ką jest nie zna na ni ko mu Han na Rej mann, któ ra ce -
sją prze ję ła rosz cze nia od Be aty No wiń skiej. Tym cza sem
przed Są dem Re jo no wym za pa dły pierw sze wy ro ki od da -
la ją ce od dział kow ców po zwy Han ny Rej mann. W uza -
sad nie niu pa dły pod no szo ne przez dział kow ców i przed-
sta wi cie li Związ ku ar gu men ty, że dział kow cy użyt ko wa -
li swo je dział ki w do brej wie rze, a wła ści ciel ka nie ru cho -
mo ści Be ata No wiń ska ni gdy nie we zwa ła ich do
wy da nia zaj mo wa nych dzia łek ani do za pła ty za bez u -
mow ne ko rzy sta nie z dział ki po mi mo, że tak na ka zy wał
jej wy rok Są du Naj wyż sze go z 2005 r. Fakt ten po łą czo -
ny z bra kiem cał ko wi te go za in te re so wa nia opusz czo ną
przez dział kow ców nie ru cho mo ścią, na któ rej ko czu ją
bez dom ni oraz po wsta je dzi kie wy sy pi sko śmie ci, świad -
czą że Be ata No wiń ska ze swo ją wspól nicz ką Han ną Rej -
man za in te re so wa ne by ły wy łącz nie zgar nię ciem ko lej -
nych pie nię dzy, tym ra zem od star szych i czę sto scho ro -
wa nych lu dzi, któ rzy za swo ją mi łość do dział ki mie li za -
pła cić ze skrom nych rent i eme ry tur.

Ko lej ne dwie trud ne spra wy, któ re ge ne ru ją kosz ty to
obro na 36 dział kow ców ROD „Zło tow ska II” w Po zna niu
i roz li cze nie ostat nie go okre su bez u mow ne go ko rzy sta nia
z opusz czo nych już grun tów ROD im. „Łu ka sze wi cza”
w Po zna niu. W pierw szej spra wie to czą się przed są dem
re jo no wym w Po zna niu spra wy prze ciw ko dział kow com
i Związ ko wi o wy da nie spor nych grun tów. Do tych czas
za pa dły już wy ro ki na ka zu ją ce za pła cić dział kow com
kwo ty w wy so ko ści pra wie 10 000 zło tych każ dy. Rów -
nież Zwią zek mu siał za pła cić 70 tys. zł. By li śmy zde ter -
mi no wa ni, by opu ścić zaj mo wa ny te ren i pod ję to w tym
za kre sie uzgod nie nia z dział kow ca mi, ale oto w dniu
wczo raj szym otrzy ma li śmy bar dzo do brą wia do mość.
Mi ni ster In fra struk tu ry i Roz wo ju de cy zją z dnia 23
czerw ca 2015 r. stwier dził nie waż ność de cy zji Mi ni stra
Ad mi ni stra cji Go spo dar ki Te re na mi i Ochro ny Śro do wi -
ska z dnia 25.04.1983 r. I tak oto po wie lu la tach oka za -
ło się, że wy własz cze nie by łych wła ści cie li od by ło się

Robert Klimaszewski, Okr´g Poznaƒ
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zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem. Tak więc wła ści cie -
lem spor nej dział ki jest mia sto Po znań co w kon se kwen -
cji spra wia, że rosz cze nia by łych wła ści cie li w sto sun ku
do PZD są bez za sad ne. Oczy wi ście pro ce du ry praw ne
jesz cze bę dą ja kiś czas trwać, lecz ta ki ob rót spra wy cie szy.

Jak wy ni ka z opi sa nych wy żej zda rzeń, wal ka przed są -
da mi o utrzy ma nie za gro żo nych rosz cze nia mi ogro dów
jest trud na i kosz tow na, ale moż li wa do wy gra nia, cho -
ciaż po chła nia znacz ne środ ki fi nan so we, któ re w więk -
szo ści mu si po no sić Okrę go wy Za rząd PZD. Na szczę-
ście w dzia ła niach w obro nie ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych mo że my li czyć na po moc Kra jo wej Ra dy PZD,
któ ra wspie ra Okręg ze środ ków Fun du szu Obro ny Ogro -
dów, dzię ki cze mu ża den z ogro dów na sze go Okrę gu ani
in ny ogród w kra ju nie od czuł bez po śred nio skut ków nie -
ko rzyst nych wy ro ków są do wych.

W dniu dzi siej szym, tu z try bu ny zjaz do wej, w imie niu
dział kow ców po znań skich pra gnę go rą co po dzię ko wać
za rów no Kra jo wej Ra dzie PZD jak i Okrę go wym Za rzą -
dom PZD za wspar cie i oka za ną po moc w po sta ci wy asy -
gno wa nia ze swo ich kont środ ków fi nan so wych na
po kry cie za są dzo nych przez po znań skie są dy kosz tów.
Ten nie zwy kły wy raz so li dar no ści i jed no ści w obro nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych wie le dla nas dział -
kow ców po znań skich zna czy.

Sza now ni De le ga ci
Wal ka o ogro dy w tym wy mia rze na dal trwa i nie ste ty

nic nie wska zu je na to, aby mia ła się ona szyb ko za koń -
czyć. Co do przy czyn ta kie go sta nu rze czy nie na le ży
mieć żad nych złu dzeń. Ktoś kie dyś po wie dział „Jak nie
wia do mo o co cho dzi, to na pew no cho dzi o pie nią dze”,
w tym przy pad ku jest to nie zwy kle traf ne stwier dze nie.
Te re ny ogro dów ob ję tych rosz cze nia mi sta no wią bar dzo
du żą war tość, któ ra szyb ko ule ga zwie lo krot nie niu po

prze ję ciu grun tu przez zgła sza ją cych rosz cze nia. Dla te -
go też, li cząc na ol brzy mie zy ski, w spra wy zwią za ne 
z rosz cze nia mi an ga żu ją się naj lep sze kan ce la rie praw ne
w kra ju, wy spe cja li zo wa ne w te go ty pu spra wach. Na -
gmin nym zja wi skiem są obec nie przy pad ki, w któ rych
oso by zgła sza ją ce rosz cze nia do grun tów ROD je dy nie
for mal nie są prze ciw ni ka mi pro ce so wym PZD. Fak tycz -
nie dział kow cy i PZD ata ko wa ni są przez gru py ka pi ta ło -
we i de we lo per skie, któ re za bez pie czyw szy so bie pra wo
do od ku pie nia te re nu po tzw. „uwol nie niu” go od dział -
kow ców, fi nan su ją po stę po wa nia są do we i ad mi ni stra cyj -
ne. Naj gor sze w tym wszyst kim jest to, że w przy pad ku
rosz czeń, my dział kow cy – miesz kań cy miast i osie dli, 
a przede wszyst kim oby wa te le RP, nie ste ty nie mo że my
li czyć na po moc ze stro ny władz pu blicz nych, a wręcz je -
ste śmy przez nie trak to wa ni jak prze ciw ni cy, cze go do bit -
nym przy kła dem są dzia ła nia mia sta sto łecz ne go
War sza wy.

Sza now ni De le ga ci
Wo bec tak trud nej sy tu acji w ja kiej obec nie znaj du ją

się ogro dy ob ję te rosz cze nia mi mo że my zro bić tyl ko jed -
no, ko lej ny raz zjed no czyć wszyst kie swe dzia ła nia wo -
kół wspól nych ce lów. De ter mi na cja w obro nie ru chu
ogrod nic twa dział ko we go, jed ność w dzia ła niu oraz za an -
ga żo wa nie dział kow ców by ło od za wsze naj moc niej szą
stro ną na sze go Związ ku w sku tecz nej obro nie Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych, Związ ku i praw dział kow -
ców. Tyl ko zjed no cze ni w dzia ła niu pod sztan da ra mi
PZD je ste śmy w sta nie sku tecz nie wal czyć o ist nie nie Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Ra zem wy cho dzi li śmy
zwy cię sko z wie lu ba ta lii o ogro dy i tym ra zem bę dzie
tak sa mo, je stem o tym prze ko na ny.

Prze szłość i tra dy cja w du żym stop niu wpły wa ją na po -

Józef Noski, Okr´g Âlàski

strze ga nie ro li ogro dów dział ko wych w dzi siej szej rze -
czy wi sto ści. 

Jest to i do brze i źle. Do brze – bo od po nad stu let niej
tra dy cji się nie od ci na my i nie wi dzi my ta kiej po trze by.
Bez niej nie by ło by dzi siej szych ogro dów. Źle – bo nie
za wsze to co by ło do bre wczo raj, spraw dza się w no wych
wa run kach, a trwa nie upar cie przy tych sa mych me to dach
funk cjo no wa nia bez otwar cia na zmia ny, na ra ża każ dą or -
ga ni za cję na za rzut „prze sta rza ło ści”. 

Aby wy ko rzy stać wszyst kie szan se ja kie nie sie ze so bą
współ cze sność, ko niecz ne jest przy ję cie no we go po dej -
ścia do funk cji ogro dów – na sze otwar cie się na no we
tren dy spo łecz ne i kul tu ro we. To gwa ran tu je nam przy ję -

cie no we go Sta tu tu PZD, któ re go re gu la cje zro dzi ły się 
w sze ro kiej dys ku sji nad dro ga mi pro wa dzą cy mi do od -
no wy, kon so li da cji i umoc nie nia Związ ku. 

W ostat nim cza sie rów nież na dział kach za ob ser wo wać
moż na bo wiem zja wi ska bę dą ce po chod ną ogól no spo -
łecz nych tren dów w na szym spo łe czeń stwie. Ma my co raz
mniej cza su dla sie bie, ro dzi ny oraz przy ja ciół i jed no -
cze śnie co raz to wię cej obo wiąz ków, ży je my w cią głej
go ni twie. Ob ser wo wać moż na, co raz wię cej przy pad ków
za nie dby wa nia dzia łek, czę sto na wet nie umyśl ne go.
Zwięk szo na świa do mość praw na po wo du je, że czę ściej
niż daw niej nie uczci wi dział kow cy wy ko rzy stu ją ją prze -
ciw ko oso bom po dej mu ją cym się spo łecz nie funk cji 



69

w za rzą dach ogro dów. Oso by peł nią ce te funk cje z ko lei
nie za wsze ra dzą so bie z ty mi zja wi ska mi. Mło dzi dział -
kow cy nie chcą po dej mo wać się obo wiąz ków w ogro -
dzie, a nie kie dy wprost bun tu ją się przed wy ko ny wa niem
ich spo łecz nie. 

Kul tu ra kon su menc ka oraz zwią za ne z nią roz luź nie nie
wię zi ro dzin nych i spo łecz nych - wkra dły się rów nież do
ży cia spo łecz no ści dział kow ców. Z dru giej stro ny wzra -
sta tę sk no ta do daw ne go spo ko ju oraz po trze ba bli sko ści
z dru gim czło wie kiem i na tu rą. Do ce nie nie war to ści ja kie
po cią ga za so bą po sia da nie dział ki jest rów nież wi docz -
ne. Obok dzia łek za nie dba nych spo ty ka my bo wiem dział -
ki prze pięk nie za dba ne, któ rych użyt kow ni cy za ra ża ją
swo ją pra co wi to ścią i en tu zja zmem swo ich bliż szych 
i dal szych są sia dów. 

Nie wąt pli wie jed nak na sze sto wa rzy sze nie ogro do we
mu si po czy nić kro ki by le piej roz po znać wspo mnia ne no -
we tren dy spo łecz ne i kul tu ral ne, i peł niej na nie re ago -
wać. Mu si do sto so wać swo je za da nia do no wych po trzeb
po ten cjal nych be ne fi cjen tów ogro dów dział ko wych, za -
rów no we wnątrz (np. po przez moż li wie naj szer szą po -
moc i za chę ty do peł nie nia funk cji w or ga nach ogro dów,
uspraw nie nie ko mu ni ka cji po mię dzy za rzą da mi ROD po -
mię dzy so bą oraz z jed nost ka mi wyż sze go szcze bla,
szko le nia, swo bo dę po dej mo wa nia dzia łań or ga ni za cyj -
nych na rzecz spo łecz no ści lo kal nych) jak i na ze wnątrz
(fe sty ny, po ka zy ogrod ni cze dla dzie ci ze szkół, dzia ła -
nia pro mu ją ce zdro wy tryb ży cia).

Tak jak no wa usta wa sze rzej otwie ra ogro dy na po trze -
by oto cze nia, tak my sa mi, ja ko śro do wi sko, mu si my 
się bar dziej otwo rzyć na ca łe spo łe czeń stwo i je go po trze -
by. Nie wąt pli wie w pew nym za kre sie mo że my rów nież 
te po trze by jesz cze bar dziej wpły wać, pro mu jąc okre ślo -

ne po sta wy (na sta wie nie ku na tu rze i zdro we mu try bo wi
ży cia). 

Mu si my przy jąć ta kie for my dzia ła nia, aby ogród
dział ko wy stał się nie tyl ko bar dziej po żą da nym są sia -
dem ale sa mym obiek tem te go „po żą da nia”. Ogro dy
otwar te, słu żą ce ja ko miej sce re kre acji dla ogó łu oko licz -
nych miesz kań ców, sze ro ko współ pra cu ją ce ze szko ła mi
i or ga ni za cja mi spo łecz ny mi. Ta ka po win na być przy -
szłość ogro dów w zde rze niu współ cze sno ści z tra dy cją. 

Aby wspo mnia ne spo łecz ne po trze by roz po znać i je re -
ali zo wać, za ko niecz ne w naj bliż szej przy szło ści na le ży
uznać po głę bie nie współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi 
i spo łecz no ścią miesz kań ców, zwłasz cza na te re nie miast.
Na to miast, aby na sze ogro dy by ły jesz cze pięk niej sze, po -
win ni śmy za chę cać za rzą dy ROD do po dej mo wa nia sta -

rań o po zy ska nie środ ków fi nan so wych z róż nych źró deł. 
Za chę tą dla po wyż szych dzia łań, niech bę dą re gu lar ne

i wy mier ne re zul ta ty no wej usta wy o rod w po sta ci re gu -
lo wa nia przez wła ści we or ga ny sta nu praw ne go grun tów,
na któ rych wie le lat te mu zo sta ły urzą dzo ne ogro dy dział -
ko we, i któ re to przez wie le lat na tę re gu la cję cze ka ły.
Prze strze ga nie tych norm w prak tycz nej dzia łal no ści jest
nie odzow nym wa run kiem speł nie nia za dań, są gwa ran -
cją jed no ści i zwar to ści or ga ni za cyj nej na szych człon ków.

Niech tą za chę tą bę dzie tak że to, że po mi mo ne ga tyw -
nych pro gnoz ze stro ny pod mio tów nie przy chyl nych Pol -
skie mu Związ ko wi Dział kow ców oraz sa mych dział -
kow ców, nie utra ci li śmy tej ce chy, któ ra przez ostat nie
la ta oka za ła się jed nym z fun da men tów trwa ło ści ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce – po czu cia jed no ści i so li -
dar no ści. 

Ob raz Pol skie go Związ ku Dział kow ców to nie tyl ko
cu dow ne ogro dy, pięk ne dział ki i ich oto cze nie, ale na de
wszyst ko ca ło kształt ży cia i pra cy ca łe go Związ ku i je go
struk tur. Je ste śmy dum ni z na szych ogro dów i na szych
osią gnięć, a tak że z na sze go Związ ku. 

Pa mię tać mu si my jed nak, że na dal wie le na szych za so -
bów je ste śmy zmu sze ni an ga żo wać w dzia ła nia zmie rza -
ją ce do ure gu lo wa nia sta nu praw ne go nie ru cho mo ści,
któ re urzą dzo ne zo sta ły na grun tach osób praw nych oraz
fi zycz nych i nie zo sta ły ni gdy prze ka za ne na rzecz jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go czy Skar bu Pań stwa, po mi -
mo uprzed nich obiet nic w tym za kre sie. W tym wy pad ku
ko niecz nym jest po szu ki wa nie roz wią zań ela stycz nych,
do sto so wa nych do każ de go przy pad ku, nie wy łą cza jąc
moż li wo ści za ku pu nie ru cho mo ści – je że li sprze daż bę -
dzie za ofe ro wa na na szcze gól nie ko rzyst nych za sa dach.

Sza now ni De le ga ci, Dro dzy Go ście !
Koń cząc mo je wy stą pie nie, w imie niu wła snym i dział -

kow ców okrę gu ślą skie go skła dam wy ra zy wdzięcz no ści
wszyst kim pol skim dział kow com, Kra jo wej Ra dzie i jej
pra cow ni kom z Pre ze sem Związ ku Pa nem Eu ge niu szem
Kon drac kim, za co dzien ną cięż ką pra cę dla do bra ogro -
dów i dział kow ców. 

Pa nu Pre ze so wi Kon drac kie mu szcze gól nie dzię ku je my
za po ka za nie nam, że po raż ki mo gą nas cze goś na uczyć,
dzię ku je my za wszyst kie wspól ne chwi le i te do bre i te złe,
za kon se kwen cję w dą że niu do ce lu i moc ne go prze ko na -
nia o słusz no ści wła snych wy bo rów, z któ rych – je ste śmy
głę bo ko prze ko na ni – w przy szło ści od no sić bę dzie suk -
ce sy ca ły Zwią zek. 

Dzię ku ję za uwa gę.
Sza now ni Pań stwo!
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Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we ja ko istot ny ele ment zie -
le ni miej skiej, ich funk cje eko lo gicz ne, zdro wot no ścio -
we i spo łecz ne.

W Kiel cach na 947 ha po wierzch ni róż nych form te re -
nów zie le ni po wierzch nia Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych wy no si 348 ha co sta no wi ich 1/3 część. Zie leń
ta jest pod sta wo wym ele men tem śro do wi ska ży cia czło -
wie ka.

Ogro dy dział ko we za li cza ją się do tych form te re nów
zie le ni, któ re da ją miesz kań com miast naj peł niej szy kon -
takt z przy ro dą.

Bio róż no rod ność dział ko wa two rzy ko rzyst ny mi kro -
kli mat po przez zmniej sze nie za nie czysz cze nia po wie trza,
wzrost je go wil got no ści, chro ni przed nad mier nym upa -
łem i ha ła sem, funk cja sa ni tar na – ro ślin ność tra wia sta 
i drze wia sta , by li ny ra ba to we i krze wy ozdob ne oczysz -
cza ją po wie trze z za nie czysz czeń or ga ni zma mi pa to gen -
ny mi, ko rzyst ny jest dla czło wie ka udział ro ślin w jo ni -
za cji po wie trza. 

Bar dzo istot nym ele men tem wła ści wo ści zie le ni jest jej
wy so ce ko rzyst ny wpływ na psy chi kę czło wie ka. Pięk no
ro ślin no ści od dzia łu je uspa ka ja ją co na nasz układ ner wo -
wy. Zie lo na bar wa zwłasz cza do dat nio dzia ła na cen tral -
ny układ ner wo wy, od prę ża i re ge ne ru je or ga nizm. Jest
to szcze gól nie waż ne dla lu dzi cho rych bądź wy czer pa -
nych uciąż li wą i mo no ton ną pra cą.

Hor ti te ra pia – czy li te ra pia, le cze nie ogro dem jest me -
to dą uzna wa ną ofi cjal nie w Sta nach Zjed no czo nych, Ka -
na dzie, Ja po nii, Niem czech, Ho lan dii, Bel gii i kra jach
skan dy naw skich, w nie któ rych kra jach jest re fun do wa na
ze środ ków bu dże to wych. Po raz pierw szy udo ku men to -
wa na przez ame ry kań skie go psy cho lo ga dr. Ben ja mi na
Ru sha w XIX wie ku. Z do bro czyn nych wła ści wo ści
ogro du mo gą ko rzy stać nie tyl ko lu dzie cho rzy, ale tak że
bez do le gli wo ści chcą ce cie szyć się zdro wiem.

Wzra sta ilość osób w wie ku po pro duk cyj nym dla za -
pew nie nia tej gru pie osób moż li wo ści re kre acji wśród te -

re nów zie le ni ogro dy dział ko we na da ją się do te go ide-
al nie. Ist nie je wie le da nych, że bli ski kon takt z na tu rą ma
bez po śred ni zwią zek z do brym sa mo po czu ciem i lep szym
sta nem zdro wia. Prze by wa nie na te re nie ogro du dział ko -
we go, pra ca fi zycz na we dług wła sne go ryt mu, a przede
wszyst kim sze ro kie kon tak ty to wa rzy skie spo tka nia róż -
no wie ko wych grup po ko le nio wych wpły wa bar dzo ko -
rzyst nie na każ da oso bę.

Prze by wa nie na dział kach to czas od po czyn ku osób
star szych oraz ro dzin z dzieć mi. Z roz mów z dział kow ca -
mi wy ni ka, że po byt na dział ce to od skocz nia od co dzien -
nych trud no ści, zgieł ku i cia sno ty miesz kań w blo kach.
Co raz wię cej w ogro dach dział ko wych mło dych ro dzin z
dzieć mi. Ogro dy ak ty wi zu ją oso by star sze i in te gru ją po -
ko le nia. Se nio rzy dzie lą się swo imi do świad cze nia mi,
uczą mło dych, któ rzy z wiel kim za pa łem po ma ga ją 
w pra cach ogrod ni czych.

Na nie któ rych dział kach są wy dzie lo ne grząd ki na któ -
rych dzie ci sa me pro wa dzą róż ne upra wy. Jest to dla nich
zna ko mi ta na uka i za ba wa.

Mło de po ko le nie na dział kach po zna je przy ro dę,
zmien ność pór ro ku, róż ne okre sy fe no lo gicz ne, uczy się
sza cun ku do przy ro dy i tru du pra cy ogrod ni ka. 

Przy ta kiej in te gra cji po ko le nio wej istot ne są czę ści
wspól ne ogro dów miej sca za baw urzą dze nia za ba wo we),
spo czyn ku (sie dzi ska, ław ki).

Na le ży więc za dbać o od po wied nią in fra struk tu rę ogro -
do wą ją od na wiać, mo der ni zo wać i uno wo cze śniać.

Te mu po win no słu żyć wspar cie ze stro ny jed no stek sa -
mo rzą do wych oraz umie jęt ność po zy ski wa nia przez
dział kow ców środ ków z fun du szy unij nych.

To jest waż ne za da nie do Sto wa rzy sze nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców na na stęp ną ka den cję. Aby na sze
ro dzin ne ogro dy jak naj le piej słu ży ły nam dział kow com
i na sze mu spo łe czeń stwu i by ło to do ce nio ne.

Pa nie Pre ze sie, 

Edward Galus, Okr´g Âwi´tokrzyski

Sza now ni De le ga ci!
Za bie ra jąc głos w dys ku sji na XII Zjeź dzie PZD, 

w imie niu de le ga cji dział kow ców Okrę gu War miń sko -
-Ma zur skie go, pra gnę prze ka zać, że w oce nie dział kow -
ców te go okrę gu, ta ka den cja by ła naj trud niej sza.

Okres ten w ca ło ści zo stał po świę co ny two rze niu no -
wej hi sto rii, two rze niu jed no ści ru chu dział ko we go na
wszyst kich je go płasz czy znach.

Mi nio ną ka den cję moż na na zwać okre sem wzmac nia -
nia jed no ści po mię dzy Związ kiem, a dział kow ca mi. 

Przy ję cie przez Par la ment RP dwóch waż nych dla
dział kow ców Ustaw oraz kil ku zna czą cych do ku men tów
przez KR PZD udo wod ni ło, że ta kie efek ty dzia ła nia są
moż li we tyl ko przy za an ga żo wa niu sil ne go Za rzą du i sze -
re go wych dział kow ców. 

Te współ dzia ła nie za pew nia na szym ogro dom nie tyl -

Jan Kamiƒski, Okr´g Warmiƒsko-Mazurski
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ko ist nie nie, ale i ich roz wój. 
Mi mo te go, jak oka zu je się, suk ce sy te nie gwa ran tu ją

spo ko ju na dział kach i dla te go użyt kow ni cy ich mu szą
bez prze rwy wal czyć o dal sze ist nie nie ogro dów i ich
wła ści wy roz wój.

W imie niu dział kow ców War mii i Ma zur oraz Za rzą -
du Okrę gu, pra gnę po dzię ko wać Kra jo wej Ra dzie Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców za wy sił ki, któ re za koń-
czy ły się ocze ki wa nym suk ce sem.

Pa nie Pre ze sie!
Ca ły Zwią zek War mii i Ma zur jest utwier dzo ny 

w prze ko na niu, że ra zem mo że my do ko nać wie le do bre -
go w ogro dach.

Wszy scy jed nak zda je my so bie spra wę, że mi mo tych
suk ce sów, przed Związ kiem stoi jesz cze du żo za dań. 
Świad czą o tym po stu la ty wy su wa ne przez dział kow -

ców i dzia ła czy związ ko wych na ostat nich Wal nych Ze -
bra niach.

Jed nym z wy su wa nych po stu la tów, aby ogro dy wła -
ści wie roz wi ja ły i mo der ni zo wa ły się, jest do ko na nie
zmia ny w spo so bie wy na gra dza nia, do tych czas spo łecz -
nej pra cy, pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.
Uwa ża my, że wy na gro dze nie w for mie fi nan so wej dla
osób kie ru ją cych ogro da mi (Pre ze sów) by ło by ze wszech
miar wła ści wym po su nię ciem. 

Co raz czę ściej zda rza się, bio rąc pod uwa gę wzra sta -
ją cą od po wie dzial ność za ogród, że nie ma chęt nych do
spo łecz ne go kie ro wa nia ogro dem, co wy ka za ły ostat nie
wy bo ry do Władz Za rzą du w ogro dach. 

W imie niu Za rzą du Okrę go we go Za rzą dów Ogro dów
oraz dział kow ców War mii i Ma zur, ży czę no wo wy bra -
nym wła dzom KR PZD wy trwa ło ści w dal szym dzia ła niu
i utrzy my wa nia wła ści we go kie run ku za rzą dza nia Związ -
kiem w naj bliż szych la tach.

Dzię ku ję za uwa gę.

Czas sa tys fak cji

Jerzy Karpiƒski, Okr´g Wroc∏aw

Do szli śmy do koń ca na szych pod su mo wań te go, co wy -
da rzy ło się pod czas mi nio nej ka den cji, jak już po wie dzia -
no bar dzo trud nej ka den cji. Każ dy z nas mo że dzi siaj z
peł nym prze ko na niem stwier dzić, że w trak cie jej trwa nia
na wszyst ko był od po wied ni wy miar cza su. Był czas na
stres i na po ni ża nie. Był czas na wal kę o na sze pra wa i na
trwa nie w jed no ści. Był też czas na de ter mi na cję, na two -
rze nie no we go pra wa. I był też czas na wy cho dze nie z trud -
no ści. Ten czas nie był przez nas zmar no wa ny.

Wczo raj i dzi siaj był czas na te pod su mo wa nia, na oce -
nę, na wy ty cza nie dal szej dro gi i na wy bo ry. My ślę, że
przy szedł też czas na sa tys fak cję i na du mę z te go co zro -
bi li śmy, na po czu cie do brze speł nio ne go obo wiąz ku. Są -
dzę, że w tej kwe stii je stem wy ra zi cie lem od czuć każ de go
z obec nych tu na tej sa li.

My ślę, że pod czas te go Zjaz du przy szedł też czas na
za du mę i re flek sję nad sa mym so bą, nad umiej sco wie -
niem swo jej oso bo wo ści w tym wiel kim ze sta wie wy da -
rzeń. Każ dy z nas mo że bo wiem po wie dzieć, że:

Je stem tyl ko zwy czaj nym czło wie kiem
z ba ga żem wad i sła bo ści.
Wpi su ję się w ist nie ją cy świat
swo im je ste stwem i chę cią dzia ła nia.
Od ga niam smut ki i wi tam ra do ści
z każ de go do ko na nia.

Czas dzie jo wych prze mian
wpi sał się w mo je ist nie nie.

Do świad czał mnie wie lo krot nie.
Trwam w nim i z peł nym prze ko na niem
re ali zu ję każ de ma rze nie.

Od bie ram wszyst kie prze mia ny
bę dą ce owo ca mi epo ki. 
Wchła niam pły ną ce z nich ko rzy ści.
Mój stan we wnętrz ny
sta je się udu cho wio ny,
peł ny wia ry
i szcze rą wia rą głę bo ki.

Czy czu ję sa tys fak cję?
- Ktoś dzi siaj mo że za py ta.
Oczy wi ście, że czu ję!
Do wo dem niech bę dzie
na sza Zie lo na Rzecz po spo li ta!

Roz wi ja się i kwit nie,
choć czas nie by wa ła ska wy.
Wspie ra łem Ją i wspie ram
z prze ko na niem, 
bez cie nia oba wy!

Niech trwa i niech się roz wi ja,
dla ogól ne go do bra,
dla na szej wspól nej spra wy!

Sza now ni Pań stwo! 
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Ko le żan ki i Ko le dzy!
Kra jo wy Zjazd jest za wsze oka zją do po dej mo wa nia

waż nych i trud nych te ma tów. Roz li cza my się z re ali za cji
na kre ślo nych przed czte re ma la ty za dań pro gra mo wych,
za sta na wia my się na kie run ka mi pra cy w no wej ka den cji.

Jed nak wśród wie lu spraw, o któ rych zwy kle mó wi się
na zjeź dzie, war to so bie po sta wić py ta nie: gdzie by li by -
śmy dzi siaj, gdy by nie Pol ski Zwią zek Dział kow ców? 
I w mo im prze ko na niu py ta nie to po win no za brzmieć
moc no, a rów nie moc na po win na być od po wiedź. I mu si
ona do trzeć do każ de go za rzą du, do każ de go dział kow ca.

Wie le ra zy dziś wra cać bę dzie my do nie zwy kle dla nas
trud ne go okre su, któ ry roz po czę ło orze cze nie Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. Kon se kwen cje te go orze cze nia de ter -
mi no wa ły na sze dzia ła nia przez ostat nie la ta.

Pod wa że nie kon sty tu cyj no ści usta wy, ko niecz ność bu -
do wa nia no wej usta wy, a w tym pro ce sie prze ciw sta wia -
nie się pro po zy cjom, któ rych wpro wa dze nie ozna cza ło by
ko niec ogro dów dział ko wych.

Dziś z sa tys fak cją mo że my mó wić o suk ce sie Pol skie -
go Związ ku dział kow ców: ma my usta wę, któ ra zro dzi ła
się z oby wa tel skie go pro jek tu po wsta łe go z ini cja ty wy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i funk cjo nu je we
wszyst kich ogro dach.

W tym miej scu chciał bym po dzię ko wać Kra jo wej Ra -
dzie PZD, jej Pre zy dium za po dej mo wa nie prze my śla -
nych ini cja tyw, za de ter mi na cję i kon se kwen cję w obro -
nie praw dział kow ców.

W szcze gól ny spo sób pra gnę wy ra zić po dzię ko wa nia
Pre ze so wi Związ ku, Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu
za sku tecz ne i od po wie dzial ne kie ro wa nie PZD, a w szcze -
gól no ści za to, że ni gdy w tak trud nych dla ogro dów 
i Związ ku cza sach nie tra cił du cha i po tra fił mo bi li zo wać
ca ły Zwią zek do sku tecz nej obro ny ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Związ ku.

Z na ka zu usta wy o ROD od by li śmy w wy zna czo nym
ter mi nie ze bra nia wszyst kich dział kow ców, któ rych ce -
lem był wy bór sto wa rzy sze nia pro wa dzą ce go ogród. Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców przy jął od po wie dzial ność za
ich pra wi dło we przy go to wa nie i prze pro wa dze nie. Za da -
nie to wy peł ni li śmy do brze. Z za do wo le niem mo że my
dziś stwier dzić, że wbrew ocze ki wa niom dział kow cy nie
za chły snę li się moż li wo ścią ode rwa nia się od PZD 
– prze ciw nie – sa mo dziel ną dro gę wy bra ło tyl ko 5%
Ogro dów. Ro zu mie my przez to, że dział kow cy, po zo sta -
jąc po wszech nie w PZD, uzna li i za ak cep to wa li dzia łal -
ność Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a swo ją de cy zją
wy bra li sta bi li za cję i spo kój w ogro dach.

Kon se kwen cja i upór Pol skie go Związ ku Dział kow ców
spo wo do wał za trzy ma nie żą dań Związ ku Miast Pol skich
po przez pod pi sa nie sto sow ne go po ro zu mie nia, do pro wa -

dził też do no we li za cji usta wy Pra wo bu dow la ne da jąc
dział kow com po czu cie bez pie czeń stwa w spra wie al tan.

Gdzie by li by śmy więc, gdy by nie PZD? Być mo że bez
usta wy, lub z ta ką jej wer sją, któ ra do pro wa dzi ła by do li -
kwi da cji ogro dów. Być mo że mia sta prze ję ły by te re ny
ogro dów dział ko wych, a de we lo pe rzy za cie ra li by rę ce
sta wia jąc na nich ślicz ne blo ko wi ska. Al tan uzna nych za
sa mo wo le bu dow la ną dział kow cy mo że nie zdą ży li by ro -
ze brać.

Jed no jest pew ne. Obro ni li śmy się si łą Związ ku, je go
jed no ścią i kon se kwent nym dzia ła niem. To mu szą so bie
uświa do mić wszy scy. W tym miej scu trze ba po sta wić py -
ta nie dru gie: gdzie bę dzie my w naj bliż szych la tach, je śli
nie utrzy ma my sil ne go Związ ku?

Nie jest prze cież tak, i pew no ni gdy nie bę dzie, że wo -
kół ogro dów dział ko wych za pa nu je spo kój. Do bit nie po -
twier dza ją to wy da rze nia ostat nie go ro ku. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców jest wy raź ną prze szko dą na dro dze do prze -
ję cia te re nów ogro dów dział ko wych, to też po dej mu je się
wszel kie dzia ła nia, aby tę prze szko dę zli kwi do wać. Czym
in nym tłu ma czyć moż na per tur ba cję z re je stra cją sta tu tu
PZD? A wal nie przy czy ni ła się do te go opi nia Urzę du Sto -
łecz ne go – choć na szym zda niem nie by ła ona słusz na.
Pre zy dent War sza wy do brze wie, że brak sta tu tu sto wa -
rzy sze nia to prze cież je go pa ra liż. Czy o to cho dzi? Trud -
no jest zro zu mieć, że w pań stwie, któ re ma pre ten sje do
roz wi ja nia oby wa tel sko ści, nie jest mi le wi dzia na or ga ni -
za cja, któ ra wła śnie ta kie po sta wy kształ tu je.

Obok re je stra cji sta tu tu po ja wił się dru gi pro blem -
rosz cze nia. Przez ty le lat pań stwo nie roz wią za ło te go
pro ble mu, a te raz oka zu je się, że dla nie któ rych jest to
moż li we. Ty le tyl ko, że re pre zen tan ci pań stwa w oso bach
urzęd ni ków przy ję li szcze gól ny tok my śle nia: oto jed ną
krzyw dę chcie li by na pra wić dru gą krzyw dą - tym ra zem
gru py spo łecz nej, któ ra nie na le ży do za moż nych.

Tyl ko te dwie spra wy wy raź nie wska zu ją, że bez moc -
ne go Związ ku trud no by ło by prze ciw sta wiać się po ja wia -
ją cym się trud no ściom. Jest jesz cze trze cia spra wa 
– za rzą dza nie ogro da mi i po zy ski wa nie na ten cel fun du -
szy. Po wszech nie wia do mo, że za rów no w ogro dy dział -
ko we, jak i okrę go we za rzą dy oraz Kra jo wa Ra da nad-
mia ru pie nię dzy nie po sia da ją. Ja ko skarb nik Kra jo wej
Ra dy do brze orien tu ję się, jak oszczęd ne i roz waż ne mu -
si być go spo da ro wa nie fun du sza mi. A po trze by ro sną 
– nie tyl ko dla te go, że sta rze je się in fra struk tu ra ogro do -
wa, ale rów nież i dla te go, że do ogro dów przy cho dzi co -
raz wię cej mło dych użyt kow ni ków, któ rzy chcie li by mieć
lep sze wa run ki wy po czyn ku.

Do brze się sta ło, że za ry so wa ła się szan sa sko rzy sta nia
z fun du szy unij nych.

Jest to też szan sa dla ogro dów na uno wo cze śnia nie

Marian Pasiƒski, Okr´g Zielona Góra
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urzą dzeń ogro do wych. Du że tu za da nie dla Związ ku, aby
udzie lić za rzą dom ogro dów da le ko idą cej po mo cy 
w przy go to wy wa niu ko niecz nej do ku men ta cji.

Ko le żan ki i Ko le dzy!
Wy da rze nia ubie głej ka den cji udo wod ni ły, że mo że my

osią gnąć za mie rzo ne ce le, je śli wo kół jed nej idei sku pio -
nych jest bar dzo wie le osób i są one zde ter mi no wa ne 
w swo im dzia ła niu.

Wy da rze nia obec ne ozna cza ją, że w dal szym cią gu mu -
si my być sil ni i zjed no cze ni, bo tyl ko wte dy mo że my się
obro nić.

Dla te go z ca łą mo cą na le ży dbać o jed ność i dal szą kon -
so li da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ko niecz ne
jest tak że dal sze umac nia nie struk tur Związ ku, po nie waż
jest to je dy na gwa ran cja sku tecz nej obro ny na szych praw.

Ko le żan ki i Ko le dzy!

Jed ność i si ła Pol skie go Związ ku Dział kow ców to nie
tyl ko wal ka o pra wa dział kow ców i sta bil ne funk cjo no -
wa nie ogro dów dział ko wych. To rów nież rze tel na i sys -
te ma tycz na co dzien na pra ca na rzecz dal sze go do sko-
na le nia wi ze run ku ro dzin nych ogro dów dział ko wych:
wy pra co wy wa nie spój nych me cha ni zmów za rzą dza nia
ogro da mi, sys te mów fi nan so wych oraz roz wią zań praw -
nych po zwa la ją cych na sta bil ny, zrów no wa żo ny roz wój
ogro dów dział ko wych po mi mo nie sprzy ja ją cych wa run -
ków w ja kich mu szą funk cjo no wać, to tak że wy mia na do -
świad czeń i prze pływ in for ma cji.

Zjed no cze ni i sil ni jed no ścią, bę dzie my zdol ni do szyb -
kiej mo bi li za cji i re ak cji na wszel kie za gro że nia.

Na szym wspól nym ce lem po win no być umac nia nie
ogro dów dział ko wych w śro do wi skach oraz życz li wość 
i go to wość do wspól ne go dzia ła nia.

Pa nie Prze wod ni czą cy,

Czesław Smoczyƒski, Okr´g Gdaƒsk

Sza now ni De le ga ci XII Zjaz du De le ga tów Sto wa -
rzy sze nia Ogro do we go Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców,

Za pro sze ni Go ście,
Re pre zen tu ję Okręg Gdań ski, z któ re go je stem de le ga -

tem i jed no cze śnie pre ze sem Okrę go we go Za rzą du.
W paź dzier ni ku 2014 r. wy stę po wa łem z try bu ny XI

Nad zwy czaj ne go Zjaz du De le ga tów PZD, któ re go głów -
nym za da niem by ło uchwa le nie Sta tu tu na sze go Sto wa rzy -
sze nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Dzię ko wa łem
Ko mi sji Sta tu to wej oraz ze spo ło wi praw ni ków Krajo wej
Ra dy, któ rym za wdzię cza li śmy opra co wa nie pro jek tu Sta -
tu tu oraz za pew nia łem w imie niu 50-ciu ty się cy dział kow -
ców dzia łek, że po pie ra my go w ca łej roz cią gło ści.

Wie rzy li śmy, że zo sta nie on uchwa lo ny gło sa mi De le -
ga tów Nad zwy czaj ne go Zjaz du, aby god nie słu żył dal -
sze mu roz wo jo wi ogrod nic twa dział ko we go.

Li czy łem, po dob nie jak i użyt kow ni cy dzia łek i dzia -
ła cze Związ ku na sze go Okrę gu, że w koń cu bę dzie my
mo gli w spo ko ju wdra żać w ży cie prze pi sy usta wy 
o ROD i uchwa lo ne go Sta tu tu Sto wa rzy sze nia PZD. Li -
czy li śmy, że uchwa le nie Sta tu tu bę dzie ostat nim ak tem
wal ki sto wa rzy sze nia i że wresz cie na si prze ciw ni cy prze -
sta ną po dej mo wać dal sze dzia ła nia prze ciw ko ogro dom 
i dział kow com.

Sro dze za wie dli śmy się. Pa ni Pre mier – prze wod ni czą -
ca par tii rzą dzą cej – so len nie za pew nia ła na spo tka niu 
z przed sta wi cie la mi Kra jo wej Ra dy PZD, że nie skrzyw -
dzi dział kow ców, a Pa ni Pre zy dent War sza wy – wi ce prze -
wod ni czą ca par tii rzą dzą cej – wraz ze swo imi urzęd -
ni ka mi do pa trzy ła się, że Nad zwy czaj ny Zjazd był zwo -

ła ny nie zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa 
i zwró ci ła się do Są du o nie za re je stro wa nie uchwa lo ne go
Sta tu tu. Sąd Sta tu tu nie za re je stro wał.

Dział kow cy Okrę gu Gdań skie go jed no znacz nie oce nia -
ją dzia ła nia Pa ni Pre zy dent War sza wy, ja ko wy bit nie ce -
lo we dzia ła nia zmie rza ją ce do li kwi da cji ogro dów
dział ko wych, głów nie na te re nach War sza wy, gdzie bliż -
sze są Jej in te re sy Sto wa rzy sze nia ,,De kre to wiec” i de -
we lo pe rów, nie zaś ty sią ce dział kow ców. 

Sza now ni De le ga ci z ogro dów zlo ka li zo wa nych na te -
re nach mia sta sto łecz ne go War sza wy je ste śmy z Wa mi.

Je że li zaj dzie po trze ba, bę dzie my ra zem bro nić Wa -
szych ogro dów, bo zda je my so bie spra wę, że mo że my
być za gro że ni i my. Bo to nie tyl ko Pa ni Pre zy dent War -
sza wy i jej urzęd ni cy uda ją, że nie ro zu mie ją in ten cji
usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, ta kich jest wię cej, któ rzy nie ro zu mie ją 
i nie mo gą zro zu mieć, że trze ba zmie nić po gląd, a na
ogro dy trze ba spoj rzeć przez pry zmat ich funk cji spo łecz -
nej, a nie przez war tość te re nów na któ rych znaj du ją się
ogro dy, na le ży ich prze ko nać, aby w koń cu zro zu mie li,
że ogro dy to nie tyl ko grun ty, na któ rych moż na za ro bić,
ale to przede wszyst kim mi lion ro dzin dział ko wych, dla
któ rych to w wie lu przy pad kach je dy ne miej sce wy po -
czyn ku i zdro we go re lak su.

Re ali zu jąc za da nia pod ję te na XI Nad zwy czaj nym Zjeź -
dzie w spra wie współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi
Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku, za rzą dy ROD jak 
i dział kow cy włą czy li się w ak cję wy bo rów sa mo rzą do -
wych.

Po mi mo nie przy chyl nej at mos fe ry w nie któ rych mia -
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stach i gmi nach na sze go Okrę gu w wy bo rach sa mo rzą -
do wych od nie śli śmy pe wien suk ces, jest 1 Bur mistrz, 
2 Wi ce bur mi strzów, 1 Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta, 
1 Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta i 21 Rad nych do Ra -
dy Mia sta i Gmi ny.

W ob ra dach IX Zjaz du De le ga tów Okrę gu Gdań skie -
go PZD, któ ry od był się w dniu 13 czerw ca 2015 roku
uczest ni czył Mar sza łek Sej mi ku Wo je wódz twa Po mor -
skie go Pan Mie czy sław Struk. W swo im wy stą pie niu na -
wią zu jąc do współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi za po-
wie dział, że zo sta nie pod pi sa na de kla ra cja o współ pra cy
Urzę du Mar szał kow skie go z Okrę go wym Za rzą dem PZD
w Gdań sku w tym za kre sie.

Pod pi sa nie ta ko wej de kla ra cji ro ku je na dzie ją na na -
wią za nie współ pra cy dla do bra ogro dów i dział kow ców
na sze go Okrę gu.

Pod ję li śmy, że bę dzie my kon ty nu ować pra ce wśród
dział kow ców zwią za ne z wy bo ra mi do Sej mu i Se na tu
RP. Chce my, aże by dział kow cy po szli do wy bo rów, 
a przy urnach przez gło so wa nie po dzię ko wa li tym, któ rzy
by li z na mi i bę dą na dal po na szej stro nie.

Pa nie Prze wod ni czą cy,
Pa nie i Pa no wie De le ga ci na XII Zjazd De le ga -

tów PZD 
oraz Za pro sze ni Go ście.
Zo bo wią za ny zo sta łem przez De le ga tów IX Okrę go -

we go Zjaz du PZD w Gdań sku do prze ka za nia i po dzię ko -
wa nia Pre ze so wi Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pa nu
Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu, pra cow ni kom biu ra Kra -
jo wej Ra dy, Ko mi te to wi Ini cja ty wy Usta wo daw czej za

dzia ła nia po dej mo wa ne przy opra co wa niu Oby wa tel skie -
go Pro jek tu Usta wy o ,,Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych”, a na stęp nie do pro wa dze nie do uchwa le nia jej
przez Sejm RP. Opra co wa nie pro jek tu usta wy ,,Stop Roz -
biór kom Al tan”, któ ra zo sta ła uchwa lo na przez Sejm RP
i we szła w ży cie z dniem 30 kwiet nia 2015 r. Opra co wa -
nie pro jek tu ,,Sta tu tu PZD”.

Dzię ku je my Wam za Wasz trud i wy si łek i je ste śmy
pew ni, że w przy pad ku po ja wia ją cych się za gro żeń, bę -
dzie cie na dal po dej mo wać sto sow ne dzia ła nia i mo bi li -
zo wać dział kow ców do obro ny na szych praw i PZD.

Wy bra ne na dzi siej szym Zjeź dzie no we wła dze PZD
mo gą li czyć na sku tecz ne wspar cie dział kow ców Okrę gu
Gdań skie go.

Dział kow cy i ak tyw Okrę gu Gdań skie go głę bo ko wzię -
li so bie do ser ca sło wa Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go wy po wie dzia ne
na XI nad zwy czaj nym Zjeź dzie, że ,,Roz po czy na my no -
wą erę w ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, ruch
ten po wi nien rów nież roz wi jać się z po żyt kiem dla dział -
kow ców i spo łe czeń stwa miast, po wi nien być do brze ro -
zu mia ny przez sa mo rzą dy i wła dze pań stwo we od któ -
rych ocze ku je my po par cia, zro zu mie nia i po mo cy.”

Aby to speł nić bądź my ra zem, bądź my so li dar ni bo tyl -
ko wte dy speł ni my ocze ki wa nia wszyst kich, któ rym
ogro dy dział ko we są dro gie.

Sło wa te bę dą mot tem dzia ła nia władz Okrę gu Gdań -
skie go, aby za pew nić ak tyw ne wdra ża nie no wej usta wy 
o ROD, sta tu tu PZD oraz przy ję te go przez dzi siej szy
Zjazd Pro gra mu Dzia ła nia PZD na na stęp ną ka den cję. 

Dzię ku ję za uwa gę. 
WYPOCZYNEK TO NASZA DZIEDZINA

Działkowcy ze Szczecina

Ka den cja by ła bar dzo trud na
By ła bar dzo pra co wi ta, mę czą ca i in spi ru ją ca
Ma my dwie no we usta wy
Ale to nie ko niec urzęd ni czej z grun ta mi za ba wy
Wy bra na no wa Ra da Kra jo wa 
Do trzy ma da ne go sło wa 
Po wal czy o eu ro pej skie fun du sze 
Ja też do po zy ska nia ich się sku szę

Mo der ni za cję ROD wy ko na my
Lud ność miej sco wą na nie za pra sza my 
Na na sze ro dzin ne ogro dy 
Tu za ży ją wy po czyn ku i ochło dy
Tu naj pięk niej pta ki śpie wa ją 
Do ak tyw no ści fi zycz nej za pra sza ją 

My Was do Nas za pra sza my 
Choć jesz cze się nie zna my

Mie rzo na war tość czło wie ka 
Nie tyl ko, gdy zlo tem ocie ka
Na sze mia ry są god niej sze
Do ce nia my czło wie czeń stwo peł niej sze
Wiec do pra cy po wra ca my
Do bry przy kład in nym da my
Ob raz peł nej życz li wo ści
Dla Nas sa mych i na szych miej sco wych go ści.
Zmo der ni zo wa ne ogro dy za pra sza ją Bo naj lep szą 

w mie ście ofer tę ma ją Jesz cze nie dziś, ale w przy szło ści
Je ste śmy pew ni że nie za brak nie Nam go ści.

Po zdra wia ją dział kow cy Szcze ci na 
Sza now ne Pre zy dium!
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Ko le żan ki i Ko le dzy!
De le ga ci!
Chcia łem za brać głos w dys ku sji na te mat pro gra mu

Związ ku i ogło szo ne go w dniu wczo raj szym przez Pa na
Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go. Mi mo usil nych sta -
rań nie uda ło mi się uzy skać gło su. Prze to na skró ty, pa -
rę zdań z ty tu łu te go, że dzi siaj koń czę swo ją mi sję 18 lat
nie prze rwa nej pra cy w Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej. Po -
wiem tak, pro gram przy ję ty na XII Zjeź dzie jest bar dzo
am bit ny. Jest moż li wy do re ali za cji w wa run kach, gdy
wszy scy ten wó zek z za da nia mi po cią gnie my zgod nie 
i ryt micz nie. Ak tu al ny Zjazd jest dla mnie pią tym z ko lei
zjaz dem. Ni gdy nie by ło tak, że by w na szym Zje dzie
uczest ni czy ły tak waż ne oso bi sto ści te go kra ju, jak Pa ni
Pre mier. To się na ka mie niu nie ro dzi ło. To nie jest tyl ko
wy raz fak tu, że zbli ża ją się je sien ne wy bo ry par la men -
tar ne. Mo im zda niem to jest wy raz sza cun ku dla wy sił ku
Kra jo wej Ra dy, dla wy sił ku nas wszyst kich na rzecz wal -
ki o nie zby wal ne pra wa związ ku, ogro dów i dział kow -
ców. W cza sie tych osiem na stu lat pra cy w Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej od wie dzi łem więk szość okrę go wych
za rzą dów na sze go Związ ku. Za sta łem tam wspa nia łych
lu dzi, do brze przy go to wa nych do pra cy spo łecz nej, za -
an ga żo wa nych na rzecz Związ ku. Naj bar dziej istot ne dla
mnie by ło to, że znaj do wa łem zro zu mie nie dla speł nia -
nych ról. Za to wszyst ko chciał bym wszyst kim pre ze som

okrę go wych za rzą dów, człon kom ko mi sji re wi zyj nych,
jak rów nież w ogro dach ser decz nie po dzię ko wać. Pięk nie
dzię ku ję za ostat nie osiem lat współ pra cy z pa nią Ma rią
Fojt – Prze wod ni czą cą Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej.
Od no szę wra że nie, że Pa ni Ma ria gdzieś tam na za ple czu
przez czte ry la ta przy go to wy wa na by ła do tej funk cji
Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej. Mó wię
to na pod sta wie jej zna jo mo ści pra wa, umie jęt no ści roz -
wią zy wa nia ludz kich spraw, jak rów nież usta wie nia fron -
tem do oł ta rza swo jej ko mi sji re wi zyj nej. Na stą pi ły
po stę py w na szej pra cy, naj praw do po dob niej ku za do wo -
le niu te re nu. Jesz cze raz Pa ni Ma rio pięk nie dzię ku ję za
la ta współ pra cy. Dzię ku ję wszyst kim człon kom Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej za współ pra cę. Pa nie Pre ze sie Kon -
drac ki ob ser wo wa łem dzia łal ność Związ ku przez 18 lat i
sta ra łem się za no to wać wszyst ko to, co w tej pra cy naj -
istot niej sze: od da nie dla Związ ku, wal ka o nie zby wal ne,
na sze pra wa i Pa nu się uda ło. Ja po wiem wprost: ja so bie
nie wy obra żam funk cjo no wa nia Związ ku Dział kow ców
bez Pre ze sa Kon drac kie go. W związ ku z tym, bę dąc przy
gło sie ser decz ne ży cze nia do bre go zdro wia. Jest ono
gwa ran tem wszyst kie go. Jak bę dzie zdro wie, to i przy ję -
ty na Zjeź dzie pro gram bę dzie zre ali zo wa ny. Wszyst kie -
go naj lep sze go.

Henryk Tomaszewski – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

Sza now ni De le ga ci!
Dys ku sja to jed na z naj waż niej szych skła do wych Zjaz -

du. Ob ser wo wa łem tę dys ku sję wczo raj, ob ser wo wa łem
rów nież i dzi siaj. Wy da je mi się, że zo sta ło po wie dzia -
nych wie le waż nych rze czy, któ re ma ją zna cze nie dla
przy szło ści dzia ła nia na sze go Związ ku. Uwa żam, że wie -
le wnio sków i wie le wy stą pień jest do brym uzu peł nie -
niem dla te go pro gra mu, któ ry Pań stwo ma cie. Co
praw da nie usły sza łem tu taj od nie sie nia do pro jek tu pro -
gra mu, a mo że szko da, dla te go że ten pro gram przed sta -
wi my do dys ku sji i uchwa ły. My ślę, że w ten spo sób
zgo dzi li ście się Pań stwo, że na sze pro po zy cje w pro jek -
cie uchwa ły w pro gra mie od po wia da ją Pań stwu i Związ -
ko wi. Jest to bar dzo waż ne dla te go, że sta je my w no wym
cza sie. Po wiem otwar cie, przed na mi jest no we otwar cie
dla ogro dów dział ko wych i z te go otwar cia trze ba bę dzie
ko rzy stać. Z te go Zjaz du po win ni śmy wyjść mo że nie in -
ni, ale zmo ty wo wa ni, zdo pin go wa ni, prze ko na ni, że to,

co my ro bi my dla ogro dów, dla dział kow ców, dla spo łe -
czeństw, a wresz cie dla sie bie tu taj obec nych, jest po -
trzeb ne, i że to ro bi my do brze. Mu si my rów nież wyjść 
z prze ko na niem, że ma my ogrom ny po ten cjał w rę ku, ja -
kim jest 900 tys. dzia łek, 43 tys. hek ta rów, ty le ogro dów
dział ko wych i wresz cie 1 mln 100 tys. człon ków. To jest
ogro my po ten cjał, któ ry da je nam moż li wość sta łe go roz -
wo ju, ale też bu do wa nia no we go. To bu do wa nie no we go
w na szym przy pad ku jest ko niecz ne. Wie le gło sów by ło
wła śnie ta kich, któ re na wią zy wa ło do te go co by ło, co
jest, ale rów nież i do przy szło ści. Bar dzo uważ nie wy słu -
cha łem wszyst kich i gło su Pan No skie go, bo to jest naj -
więk sze śro do wi sko ogro dów dział ko wych w Pol sce,
prze cież oni ma ją w tej chwi li 110 tys. człon ków, co
praw da pro ble mów też, na mia rę tej licz by ogro dów 
i człon ków. Tam na co dzień spo tka ją się z ty mi pro ble -
ma mi, któ re na le ży roz wią zy wać, a te pro ble my, któ re oni

POD SU MO WA NIE DYS KU SJI 

Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD
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ma ją wy stę pu ją rów nież i w in nych re gio nach. Na szym
za da niem po Zjeź dzie, Was wszyst kich, ale i no wo wy -
bra nych człon ków Kra jo wej Ra dy bę dzie za po zna nie się
z bo gac twem i do rob kiem ca łe go Zjaz du i prze tłu ma cze -
nie te go wszyst kie go na ję zyk czy nów. Wi dzę, że nie któ -
re okrę gi mó wi ły tu taj już ję zy kiem czy nów, m.in. Pre zes
Wilms, któ ry przed sta wił bar dzo cie ka wą ini cja ty wę, 
a ta ką ini cja ty wę i wie le jej po dob nych mo że my roz wi jać
we wszyst kich ogro dach dział ko wych. Oczy wi ście nie
po wie lać, bo w każ dym ogro dzie są tra dy cje, nie raz zu -
peł nie in ne, są do świad cze nia, są lu dzie, z któ rych mo -
że my ko rzy stać. To trze ba ro bić pro szę Pań stwa i to
bę dzie my ro bić, nie tyl ko dla spo łe czeń stwa, dla miesz -
kań ców, któ rzy nie ma ją dzia łek, cho ciaż bez po śred nio, 
w sen sie fi zycz nym tak. My to bę dzie my ro bić dla nas,
dla na szej or ga ni za cji, dla trwa ło ści ist nie nia ogro dów
dział ko wych. Idzie no we. Ogro dy mu szą się zmie niać.
To nie mo gą być już ogro dy za bra ma mi, do któ rych
wgląd jest tyl ko przez siat kę. To nie zna czy, że na wo łu ję
do otwie ra nia wszyst kich ogro dów, ale nie da się pro szę
Pań stwa, szcze gól nie w wiel kich mia stach za mknąć ogro -
du i po wie dzieć, że to jest tyl ko dla mnie, mam tam miej -
sce na grill i z przy ja ciół mi mo gę so bie tam w so bo tę, czy
nie dzie lę po sie dzieć. To jest dzi siaj, że by utrzy mać ogro -
dy dział ko we sta now czo za ma ło. Trze ba my śleć co na -
le ży ro bić, a po za tym to no we, o któ rym ja mó wię, no we
otwar cie ogro dów dział ko wych na nas dział kow ców, na
spo łe czeń stwo, na wła dze lo kal ne mo że i mu si być po ży -
tecz ne dla nas z in nych po wo dów. My otwie ra jąc ogro dy,
za pra sza jąc do ogro dów dzie ci, mło dzież, lu dzi star szych,
spo łe czeń stwo ma my mo ral ne  pra wo ocze ki wać też od
sa mo rzą dów lo kal nych kon kret nej po mo cy na in we sty -
cje, na za go spo da ro wa nie, na prze kształ ca nie ogro dów
dział ko wych, że by mo gły po do łać tym funk cjom, o któ -
rych mó wię. Czy wa run ki praw ne dzi siaj w sa mo rzą dach
są? Nie do koń ca, ale w wie lu sa mo rzą dach już są. Jed no
jest pew ne, bez na szej ini cja ty wy, nie raz upo rczy wej, nie -
raz po wie dział bym na tręt nej nie zdo bę dzie my nic. Mo -
że my się tyl ko spo tkać z pró ba mi na ło że nia na nas
do dat ko wych opłat, bo i dzi siaj to się dzie je. Dla te go trze -
ba pro szę Pań stwa na praw dę du żej ak tyw no ści wła śnie
w ogro dach dzia ło wych. Nasz pro gram, pro jekt któ ry
jesz cze nie jest za twier dzo ny jest wła śnie na sta wio ny na
to, że by tę ak tyw ność wy wo łać tam w ogro dach dział ko -
wych. Ro lą okrę gów, Kra jo wej Ra dy jest two rze nie wa -
run ków or ga ni za cyj nych, praw nych, że by Wa sze dzia -
ła nia w ogro dach dział ko wych by ły sku tecz ne. Bę dzie -
my każ dy przy pa dek na gło śniać, po ka zy wać, że moż na,
gdzie trze ba chwa lić, gdzie trze ba ga nić. Mó wię, pro szę
Pań stwa o czyn ni kach ze wnętrz nych, bo jest to też ko -
niecz ne, ale to Wy mu si cie tam wszę dzie wy stę po wać.
Pro szę Pań stwa ma my XXI wiek. Je że li po waż nie my śli -
my o utrzy ma niu po ten cja łu ogro dów dział ko wych, ta -
kie go ja ki i my ma my, a zwłasz cza w du żych mia stach, to

ogro dy mu szą się zmie niać, dla te go też po dej mu je my
pró by zbu do wa nia sys te mu, ska na li zo wa ne go sys te mu 
w ca łym Związ ku, któ ry po zwo li nam na ko rzy sta nie ze
środ ków unij nych. Kra jo wa Ra da zro bi wszyst ko, co bę -
dzie my tyl ko mo gli, że by ta ki sys tem stwo rzyć, łącz nie z
za trud nie niem lu dzi, któ rzy bę dą mie li wie dzę, ale Pro szę
Pań stwa, bez okrę gów nie po do ła my, a bez ogro dów nie
zro bi my nic. Uwa żam, że na praw dę war to się gnąć po te
środ ki, bo nie wie le wię cej moż na wy du sić z kie sze ni
dział kow ców. To są lu dzie star si, eme ry ci, ren ci ści, naj -
czę ściej nie za moż ni. Wo bec te go nie moż na ob cią żać
wszyst ki mi wy dat ka mi in we sty cyj ny mi, czy pró ba mi
roz wo ju ogro dów tyl ko tych lu dzi. Szu kaj my środ ków na
ze wnątrz. Są moż li wo ści w fun du szach ochro ny śro do -
wi ska. Wy ko rzy staj my do bre re la cje z PSL. Tu nikt, pod -
czas dys ku sji nie zwró cił się do po słów, a naj czę ściej te
fun du sze są w grun cie rze czy w ich rę kach. Dzia łaj cie,
nie tyl ko ja ko elek to rat, nie tyl ko ja ko Ci, któ rych kle pie
się po ra mie niu, a my je ste śmy wte dy usa tys fak cjo no wa -
ni i uszczę śli wie ni. Bądź my part ne ra mi. Je że li po pie ra -
my, je że li po ma ga my to rów nież ocze ku je my w sto sun ku
do nas te go sa me go, w ra mach te go, co każ da par tia mo -
że nam za ofe ro wać. W te re nie jest na praw dę róż nie, bo
róż ne sta no wi ska w róż nych in sty tu cjach dla nas waż -
nych są w rę kach lu dzi po cho dzą cych z róż nych par tii.
Wy ko rzy stuj my to szcze gól nie te raz, kie dy zbli ża ją się
wy bo ry par la men tar ne. To, co uda nam się za ła twić dzi -
siaj, do wy bo rów, moż li we że nie uda się już za ła twić po
wy bo rach. 

W re fe ra cie po wie dzia łem, że 30 tys. ro dzin dział ko -
wych jest za gro żo nych rosz cze nia mi, a te za gro że nia ro -
sną, jak grzy by po desz czu. W War sza wie Ogród na
Wi ra żu zo stał sprze da ny ra zem z dział kow ca mi. O dzi -
wo, to nie jest te ren pry wat ny. To jest te ren, któ ry był wła -
sno ścią Skar bu Pań stwa. I dziw nym tra fem ze spół ecz ki
do spół ecz ki, od jed ne go do dru gie go, tra fił do spół ecz -
ki, któ ra już go sprze da ła i dzi siaj nikt nie my śli co 
z dział kow ca mi, z od szko do wa niem, te re nem za stęp -
czym, od bu do wą ogro du dział ko we go. To się mo że zda -
rzyć wszę dzie, dla te go też w tej spra wie mu si my być
ak tyw ni, czuj ni, ale rów nież mu si my mieć służ by praw -
ne, dla te go w re fe ra cie krót ko po wie dzia łem, że trze ba
zor ga ni zo wać służ by na no wo, ska na li zo wać. Mam na
my śli ta kie ska na li zo wa nie, że by one funk cjo no wa ły ra -
zem, że by śmy mo gli bro nić każ de go przy pad ku. Moż na
by tak by ło jesz cze wie le spraw oma wiać, ale to są spra -
wy też i Pań stwu zna ne. Bę dę miał proś bę, w gło so wa niu
po przyj my pro jekt pro gra mu, bo to jest pro jekt do bry, 
w któ rym uję li śmy to, co uwa ża li śmy w da nym cza sie za
naj waż niej sze. Do brze wiem z do świad cze nia, że ży cie
bę dzie bo gat sze niż to wszyst ko, co dzi siaj uchwa li my,
to wszyst ko, co po tra fi my prze wi dzieć. Wie le gło sów 
w dys ku sji wska zy wa ło rów nież, że wła ści wie wal ka się
nie skoń czy ła i nie skoń czy, bo pó ki ma my grun ty w rę -
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kach za wsze bę dzie my obiek tem ata ku. Chcę też prze -
strzec, że nie wszyst kie grun ty bę dzie my w sta nie wy ku-
po wać, tak jak zro bił to Okrę go wy Za rząd w Ślą sku, któ -
ry na prze tar gu wy ku pił wła sne te re ny, z wła sny mi dział -
kow ca mi za 3 mln 300 tys. zł. Ja po wiem, że chwa ła im
za to, bo koń czy się pro blem i Ci lu dzie na resz cie po czu -
ją, że są bez piecz ni. Jest też ta ka re mi ni scen cja, że jak to
to jest moż li we na grun cie, któ ry był wy ku pio ny przez
ko pal nie ślą skie w Ja strzę biu Zdro ju z prze zna cze niem
pod ogro dy dział ko we, na któ rym za ło żo no ogro dy dział -
ko we, da no dział ki gór ni kom, w wy ni ku prze mian ustro -
jo wych, two rze niu kom bi na tu, stał się wła sno ścią te go
kom bi na tu, a ten kom bi nat wy sta wił go na prze targ, mi -
mo opo ru, wal ki, któ ra trwa ła dłu go. Jak to jest moż li we,
że wła dze mia sta mi mo próśb i gróźb nie za re ago wa ły 
i nie chcia ły na to za re ago wać, na to że by do ko nać prze -
kształ ceń praw nych, że by ogro dy by ły bez piecz ne i uzy -
ska ły, je że li nie wie czy ste użyt ko wa nie, to cho ciaż
użyt ko wa nie zwy kłe, że by prze stać ata ko wać tych lu dzi.
Chy ba Pań stwo ro zu mie cie, że coś jest nie tak. Dla te go
po dej mu je my pro blem re pry wa ty za cji, bo ile jesz cze
przy pad ków mógł bym dzi siaj wy mie niać, w wy ni ku któ -
rych lu dzie cier pią. Okręg na Fun du szu Roz wo ju zna lazł
te środ ki, ale ile jesz cze okrę gów znaj dzie środ ki, że by
wy ku po wać ogro dy dział ko we i za bez pie czyć byt i spo -
kój dział kow ców? Z dru giej stro ny, czy rze czy wi ście te
po nad 3 mln po win ny pójść do Ja strzęb skiej Spół ki Wę -
glo wej – po ten ta ta, któ ry w wy ni ku jed ne go dnia straj ku
tra ci oko ło 200 mln zł? Dla te go uwa żam, że trze ba bę -
dzie pod jąć pro blem usta wy re pry wa ty za cyj nej. My nie
po dzie la my po glą du, że to bar dzo du żo pie nię dzy, a mo -
że ra czej ja kiejś zwy kłej uczci wo ści, do kład ne go roz po -
zna nia spraw i opra co wa nia ta kie go do ku men tu, któ ry

bę dzie sa tys fak cjo no wał, ale za pew ni byt i spo kój lu -
dziom, któ rzy na tych te re nach, czy w tych miesz ka niach
sie dzą od sie dem dzie się ciu lat. Czy to ta kie trud ne? My -
ślę, że nie, tyl ko niech ten na ród bę dzie na resz cie do strze -
ż o  n y ,
a nie tyl ko sta no wi cią gle elek to rat, bo  dzi siaj to tak Pro -
szę Pań stwa  nie ste ty jest. Dla te go chcę Pań stwa zmo ty -
wo wać, za pro sić do wspól nej pra cy. Na dal chcę Pań stwa
prze ko nać, że to jest ko niecz ne i w tym le ży przy szłość
ogro dów dział ko wych. Głę bo ko wie rzę, że my na praw dę
je ste śmy w sta nie za pew nić i za cho wać ogro dy i Zwią -
zek. Do tych cza so we do świad cze nia prze cież na to wska -
zu ją. 

By ło wie le do brych wy stą pień, ale chciał bym wy mie -
nić pro fe so ra Ko ze rę, któ ry jest no wym pre ze sem Okrę gu
w Opo lu. Uwa żam, że roz wi nię cie tej wszech stron nej
dzia łal no ści so cjal nej, o któ rej Pan mó wił jest oczy wi ście
bar dzo słusz ne i ko niecz ne i to by przy bli ża ło nas do spo -
łe czeń stwa. Każ dy głos był bar dzo cen ny. Za raz bę dzie my
gło so wać nad ab so lu to rium i wy bie rać no we wła dze. Dla
mnie, ja ko Pre ze sa Związ ku są to ostat nie go dzi ny, mo że
mi nu ty na tym sta no wi sku, dla te go chcę ser decz nie po -
dzię ko wać za wszyst kie wy ra zy uzna nia, po dzię ko wa nia
i wspar cia, któ re by ły przez de le ga tów i okrę gi kie ro wa -
ne. Chcę Pań stwu rów nież ser decz nie po dzię ko wać za to,
że by li śmy ra zem, za to, że z wo li dział kow ców tu je ste -
śmy. Dzię ku ję za Wa szą pra cę, za Was upór nie raz, za
dzia ła nia Wa szych umy słów. Ży czę,  że by śmy mo gli za -
wsze w ta kiej dział ko wej ro dzi nie spo ty kać się, do ga dy -
wać, mó wić o spra wach naj czę ściej po wta rza ją cych się w
ogro dach dział ko wych. Mó wię o tym, że by był na resz cie
świę ty spo kój. Te go ży czę Wam i so bie. 

Dzię ku ję bar dzo.

Pa nie Pre ze sie, 
Sza now ne Pre zy dium Zjaz du, 
Pa nie i Pa no wie De le ga ci.
Mi nio na ka den cja nie by ła dla nas ła twa, po dej mo wa -

li śmy wie le dzia łań w obro nie ogro dów i praw na by tych
dział kow ców, oraz w obro nie Związ ku.

Dzi siaj w tym miej scu mo że my po wie dzieć, że dzię ki
ogrom nej de ter mi na cji, upo ro wi, a przede wszyst kim
dzię ki jed no ści i kon se kwen cji w dzia ła niu osią gnę li śmy
ogrom ny suk ces. Czy to zna czy, że ko lej ne se zo ny bę -
dzie my mo gli roz po czy nać ze spo ko jem – sku pia jąc się
tyl ko na ko rzy sta niu z dzia łek – na pew no nie.

Tak dłu go jak bę dzie my w po sia da niu grun tów, tak bę -
dą one ła ko mym ką skiem dla róż ne go ro dza ju grup biz -
ne so wych.

W roz po czy na ją cej się no wej ka den cji, mu si my na sze
wy sił ki sku pić na za zna cze niu ogrom nej ro li i róż no ra -
kich funk cji ja kie speł nia ją Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we
dla użyt kow ni ków dzia łek, ale rów nież dla spo łecz no ści
lo kal nych.

Przy go to wu jąc za ło że nia pro gra mo we na przy szłą ka -
den cję na le ży zwró cić uwa gę na wie le pro ble mów, bar -
dzo istot nych dla przy szło ści ROD jak i ca łe go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go, a w szcze gól no ści w prze ko -

Barbara Kokot – Okr´g Bydgoszcz
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na niu o ce lo wo ści obu stron nej, wza jem nej współ pra cy z
wła dza mi i przed sta wi cie la mi sa mo rzą dów lo kal nych
miast i gmin.

Na le ży zwra cać uwa gę na po trze bę kon ty nu owa nia
oraz roz wi ja nia tej współ pra cy, dla do bra i sze ro ko ro zu -
mia nych ko rzy ści dla każ dej ze stron.

Dzi siej sze dział ki i ro dzin ne ogro dy dział ko we sta ły się
do sko na łym miej scem dla re lak su i wy po czyn ku miesz -
kań ców pol skich miast i mia ste czek. To tu, w oto cze niu
przy ro dy, bar dzo licz na gru pa pol skich ro dzin spę dza
week en dy, swo je urlo py, a na wet ca łe wa ka cje.

Dla wie lu z tych lu dzi dział ka w ROD sta no wi cel sam
w so bie, to ich spo sób na ży cie. Ogro dy dział ko we sta no -
wią zie lo ne te re ny na szych miast i ich płu ca, na któ re sa -
mo rzą dow cy nie mu szą prze zna czać pu blicz nych środ-
ków, w prze ci wień stwie do bar dzo po kaź nych kosz tów
utrzy my wa nia in nych miej skich te re nów zie lo nych,
skwe rów, par ków itp.

Współ pra ca ogro dów z przed sta wi cie la mi sa mo rzą dów
od by wa się na róż nych płasz czy znach i w róż nych for -
mach. 

Naj czę ściej spo ty ka ny mi for ma mi kon tak tów jest
uczest nic two sa mo rzą dow ców w ze bra niach i uro czy sto -
ściach ogro do wych oraz pod czas or ga ni zo wa nych wspól -
nych im prez śro do wi sko wych. Te ma ty ka spraw, z któ ry mi
za rzą dy ogro do we wy stę pu ją do władz sa mo rzą do wych
do ty czy czę sto waż nych pro ble mów dla dział kow ców 
i ich ogro dów, mie dzy in ny mi spraw zwią za nych z uję -
ciem i roz pro wa dze niem wo dy, ener gii elek trycz nej, pro -
ble mów ko mu ni ka cyj no – dro go wych, ochro ną śro do-
wi ska, za gad nie nia mi bu dow la ny mi oraz bez pie czeń -
stwem w ogro dach.

Pro ble my dział kow ców są czę sto pro ble ma mi tak że po -
zo sta łych miesz kań ców miast oraz pro ble ma mi władz sa -
mo rzą do wych. Za uwa ża my to ob ser wu jąc np. nie ko -
rzyst ne i nie bez piecz ne dla ogro dów zja wi sko po dej mo -
wa nia za miesz ki wa nia w ogro dach. Na sza or ga ni za cja ma
obo wią zek brać czyn ny udział w ży ciu pu blicz nym dla
do bra ogro dów, dział kow ców i spo łe czeń stwa, lecz 
w zgo dzie z obo wią zu ją cym pra wem i ce la mi okre ślo ny -

mi usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 13 grud -
nia 2013 roku, nie jest w sta nie za stą pić za dań cią żą cych
na or ga nach sa mo rzą do wych zwią za nych z za miesz ki wa -
niem.

Bar dzo waż ny mi za gad nie nia mi wy ma ga ją cy mi po dej -
mo wa nia od po wie dzial nych de cy zji w spra wie za pew nie -
nia gwa ran cji bez piecz ne go funk cjo no wa nia ogro dów
jest peł ne udo ku men to wa nie oraz ujaw nie nie pra wa
Związ ku do grun tów. Dla te go od sa mo rzą dów ocze ku je -
my dzia łań i de cy zji zmie rza ją cych do re gu la cji sta nu
praw ne go jak naj więk szej licz by ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, dzia łań do ty czą cych prze ka za nia grun tów
ogro do wych w wie czy ste użyt ko wa nie Związ ku oraz
dzia łań w sfe rze go spo dar ki prze strzen nej, w tym umiej -
sco wie nia ogro dów w pla nach za go spo da ro wa nia miast 
i gmin.

W Okrę go wym Za rzą dzie PZD w Byd gosz czy wy so ko
ce ni my so bie współ pra cę z Sa mo rzą dem Mia sta Ino wro -
cła wia, któ ry co rocz nie prze zna czał w bu dże cie mia sta
środ ki fi nan so we dla ogro dów. Obec nie zgod nie z za pi sa -
mi Usta wy z 13 grud nia 2013 roku są to du żo więk sze
środ ki.

Pre zy dent Mia sta uczest ni czy w Wal nych Ze bra niach,
Ju bi le uszach itp., od by wa ją się cy klicz ne spo tka nia w ra -
mach Ko le gium Pre ze sów, w któ rych rów nież uczest ni -
czy za po zna jąc dział kow ców z pro ble ma mi mia sta, wsłu-
chu je się rów nież w glos dział kow ców.

Po dob nie jest w Świe ciu, Bar ci nie, Sol cu Ku jaw skim 
i ościen nych gmi nach, ce nią cych so bie współ pra cę 
z ogro da mi, któ ra przed kła da się na ure gu lo wa nie sta nów
praw nych użyt ko wa nych przez ogro dy grun tów oraz
udzie le nie po mo cy fi nan so wej i ma te ria ło wej dla ROD.

Wy so ko ce ni my so bie do tych cza so wą współ pra cę oraz
wszel kie de kla ra cje dal sze go roz wo ju tej współ pra cy 
i po dej mo wa nia wspól nych ini cja tyw.

Ze swo jej stro ny de kla ru je my przy chyl ność i zro zu mie -
nie dla za dań po dej mo wa nych przez or ga ny sa mo rzą do -
we, de kla ru je my part ner skie za sa dy współ pra cy, któ ra
win na za wie rać ele men ty ko rzyst ne dla każ dej ze stron.

Tyl ko tak po ję ta współ pra ca przy nieść mo że efek ty.

Czes∏aw Kozikowski – Okr´g Toruƒsko-W∏oc∏awski

Sza now ni De le ga ci, 
Pa nie Prze wod ni czą cy,
Pa nie Pre ze sie,
Pa nie i Pa no wie,
Za na mi ko lej ne 4 la ta wal ki o ogro dy, dział kow ców 

i Zwią zek. Trud na ka den cja tak w ogro dach, jak i okrę -
gach, a szcze gól nie na szcze blu Kra jo wej Ra dy. To prze -
cież tu, sku pi ły się bła gal ne wręcz py ta nia, spoj rze nia,

na dzie ja i ocze ki wa nia po orze cze niu Try bu na łu. To stąd
z cen trum ru chu dział ko we go już na za jutrz wy szedł apel
do wal ki z jaw ną, cho ciaż pod płasz czy kiem de mo kra cji
i pra wa nie spra wie dli wo ścią. Dział kow cy od Bał ty ku do
Tatr, zwar li sze re gi wo kół swo je go Związ ku. Wie lu po
raz ko lej ny zro zu mia ło, że si ła tkwi w jed no ści. Da li te -
mu wy raz w pro te stach pod Urzę da mi Wo je wo dów na
uli cach War sza wy, licz nych li stach i pe ty cjach, a przede
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wszyst kim w mi lio nie pod pi sów pod pro jek tem no wej
usta wy. Był to nie wąt pli wie akt roz wa gi dział kow ców.
Po raz ko lej ny za wie rzo no swe mu kie row nic twu. Uchwa -
lo no usta wę, mi mo to wal ka nie skoń czo na. Ma my no wy
atak, atak na Sta tut, bo wiem nie udał się atak fron tal ny to
weź mie my go (Zwią zek) z flan ki. Nie, Pa no wie i Pa nie 
z PO, tym ra zem też się nie uda, bo spra wa o któ rą wal -
czy my, jest spra wą mi lio na dział ko wych ro dzin. Jest
obro ną po nad stu let niej spu ści zny idei ru chu dział ko we -
go w służ bie spo łe czeń stwa. Nie po mo gą ata ki na kie -
row nic two Związ ku, ani nie wy bred ne szy ka ny pod ad re -
sem Pre ze sa i Je go naj bliż szych. Więk szość. Zde cy do wa -
na więk szość dział kow ców po tra fi od róż nić ple wy od
ziar na. Tak jak po tra fi od róż nić ażu ro we al ta ny, od al ta -
ny dział ko wej. Al ta ny ma my wy wal czo ne, do brze w pra -
wie za pi sa ne. Dziś da je my jed no znacz ny od pór za ma -
chow com na sta tut. Treść sta tu tu, któ rym dys po nu je my
ugrun to wu je re ali za cję dwóch ustaw, Usta wy o Sto wa -
rzy sze niach oraz Usta wy o ROD. Jest zgod ny z Kon sty -
tu cją, de mo kra tycz ny, słu żą cy nie eli tom, a sze re go wym
dział kow com. 

Zwra cam się do Was de le ga ci, uchwal my go po przez
aplauz. Wal ką o Sta tut nie osią ga my peł ni spo ko ju. Pó ki
po sło wie nie po dej mą osta tecz nej de cy zji co do re pry wa -
ty za cji, to na dal ty sią ce ro dzin, szcze gól nie war szaw skich
bę dzie drża ło o los swej dział ki. Ta cy Ku ler scy, jak w
Gru dzią dzu, jak Pre zy dent War sza wy są w każ dym na -
szym Okrę gu. Swo je in te re sy za ła twić szko dą dział kow -
ca to ża den pro blem. Co to dział kow cy? Ich grun ty po
300 czy 500 m2. Kim oni są? Eme ry ta mi? Ren ci sta mi?
Bez ro bot ny mi? – dzia da mi. Nie. Dział ko wiec to czło wiek
czy nu, mi łu ją cy każ dy skra wek pol skiej zie mi, pe łen in -
wen cji, god ny sza cun ku. 

Dziś z try bu ny zjaz do wej wie lu po li ty kom od po wia da -
my czer wo ną kart ką. Znaj dzie cie ją w urnach wy bor -
czych. 

W dzi siej szych, na szych wy bo rach daj my jesz cze raz
wy raz za ufa nia na sze mu związ ko we mu Kie row nic twu.
Nikt mą drzej, le piej niż do tych czas rzą dzić Związ kiem
słu żą cym mi lio no wi ro dzin nie po tra fi. Błę dy i po tknię -
cia eli mi nuj my na szym gło sem, w któ ry kie row nic two
co raz bar dziej się wsłu chu je. Je śli te go uni ka to daj my te -
mu wy raz. W do bie In ter ne tu i smsów nie ma prze szkód,
aby wy ar ty ku ło wać każ dą słusz ną ra cję. Re ago wa nie na
uwa gi, od po wia da nie na skar gi i za ża le nia to nie tyl ko
wy raz de mo kra cji, to przede wszyst kim obo wią zek każ -
de go or ga nu. Je śli dział ko wiec się do nie go zwra ca to
zna czy, że mu ufa. Za ufa nia te go nie wol no za wieść. 

Jed nym z waż nych eta pów na szej pra cy jest do tar cie 
z wie dzą praw ną do ogro dów. Jesz cze nie prze brzmiał
ostat ni dzwo nek, by cię żar szko leń Pre ze sów, Prze wod ni -
czą cych Ko mi sji, Człon ków OZ-ów, przed ło żyć nad
szko le nia z ogrod nic twa. Słu żyć te mu wi nien pro sty,
przej rzy sty pro gram z za kre su pod sta wo wych za dań Za -

rzą dów ROD. 
Szko le nia nie ma so we, a gru po we, koń czą ce się cer ty -

fi ka tem przy go to wa nia na Pre ze sa, Skarb ni ka itd. Do ta -
kie go try bu szko le nia po win na do sto so wać się służ ba
Kra jo wa i Okrę go wa. Żą da nia mi, po le ce nia mi, wy tycz -
ny mi, uchwa ła mi pi sa ny mi za wi łym, praw ni czym ję zy -
kiem z Pre ze sów ROD nie zro bi my dy plo mo wa nych
urzęd ni ków. Uciecz ki przed elek tro nicz ny mi me dia mi nie
ma. To no wo cze sność ko mu ni ko wa nia i za rzą dza nia.
Trze ba jed nak pa mię tać, że na si dzia ła cze, Pre ze si, Skarb -
ni cy, to już nie mło dzień cy, nie ten wzrok, bły sko tli wość
umy słu, nie ta pa mięć. Ta ka jest dzi siej sza rze czy wi stość
i bę dzie ona jesz cze dłu go trwa ła. Nie moż na jed nak to -
le ro wać by le ja ko ści, uchwał sprzecz nych z pra wem i in -
te re sa mi ogro du, lu dzi i Związ ku. Toteż szko le nie jest
nie zbęd ne, tak jak nie zbęd ne sta ją się kon tro la i nad zór.
Sa mo dziel ność, peł nia praw dla ogro dów i ich or ga nów to
słusz ność, ale za tym mu si iść od po wie dzial ność. Wierz
i kon tro luj, to ha sło nie mo że się stać slo ga nem. Dziś
ogro dy to ma łe przed się bior stwa, bi lan se ich po win ny
być przy naj mniej raz w okre sie ka den cji we ry fi ko wa ne.
Dziś, kie dy ogro dy sta ją się w świe tle wy mo gów pra wa
za kła da mi usłu go wy mi, zmia ny wy ma ga ich za rzą dza nie
i ad mi ni stro wa nie. W nie da le kiej przy szło ści nie unik nie -
my roz dzie le nia na wzór wspól not miesz ka nio wych, ad -
mi ni stro wa nia od za rzą dza nia. Już dziś na le ży za cząć
dys ku sję i pró by roz wią zań. 

Udo sko na le nia wy ma ga po li ty ka in for ma cyj na i to ta
od gó ry do do łu, i ta od do łu do gó ry. Nie mo że ona być
kla kier ska, a szcze ra i obiek tyw na. Nie jest zła, ale nie
za stą pią jej opa słe biu le ty ny, bez in for ma cji prze ka zy wa -
nych do Kra jo wej Ra dy przez OZ-ty, bez wy stą pień i gło -
sów na po sie dze niach i na ra dach przed sta wi cie li te re nu.
To w ogro dzie na stę pu je we ry fi ka cja ich ak tyw no ści,
praw do mów no ści, obiek ty wi zmu. Prze dłu że niem in for -
ma cji kra jo wej po win ny stać się in for ma to ry OZ-tów. By -
ły w tym za kre sie po dej mo wa ne pró by, szko da, że za -
prze sta no te go. I jesz cze jed no. Przy bliż my kie row nic -
two Związ ku tak Kra jo we jak i Okrę go we do ogro dów.
Co sta je na prze szko dzie, aby ple nar ne po sie dze nia Kra -
jo wej Ra dy od by wa ły się co ja kiś czas na wy jaz dach 
w Okrę gach, a na wet w ogro dach? Się gnij my pa mię cią
wstecz, do lat 1998-2002, kie dy pro wa dzi li śmy wal kę 
o umo wy dzier ża wy wie czy stej ogro dów. Wy jaz do we po -
sie dze nia by ły co dzien no ścią, zwłasz cza w OZ-tach.
Wsłu chuj my się w głos lu du dział ko we go. Nie po peł niaj -
my grze chu za nie dba nia.

Sza now ni przy ja cie le, 
Przed ło żo ne nam spra woz da nie za okres 4 lat, tak jak każ -

de mo gło by być do kład niej sze, miej sca mi bar dziej spre cy -
zo wa ne, ale ła two jest wy ma gać, żą dać, trud niej to speł niać.
Trud no prze lać na pa pier w krót kiej, tre ści wej for mie to, co
przez nie omal 1500 dni dzia ło się w Związ ku, 
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a dzia ło się każ de go dnia. Nie by ło jesz cze w hi sto rii Związ -
ku ta kiej ka den cji, aby od by to ty le po sie dzeń ple nar nych,
Pre zy diów, po sie dzeń Ko mi sji sta łych i do raź nych spo tkań
sej mo wych i rzą do wych, po sel skich i sa mo rzą do wych.
Każ de z nich trze ba by ło przy go to wać i od być. Ogrom ny
trud i wy si łek. Po dzię kuj my Pre ze so wi i je go oto cze niu za
je go mo bi li za cję, ak tyw ność, pra co wi tość. Dzię ku ję Pa nie
Pre ze sie. My dzia ła cze te re no wi na wet w ta kim mie ście jak
Chełm no, gdzie co czwar ta ro dzi na ma dział kę wie my, co
zna czy słu że nie dział kow com. Od dać ser ce, ro zum i umie -
jęt no ści w służ bie in nym po tra fią już nie licz ni. 

Sza now ni Pań stwo, 
Za rów no for ma jak i treść przed ło żo nych spra woz dań

za słu gu ją na uzna nie, a tym sa mym na ich za twier dze nie.
Umo co wa ny wo lą po nad 1500 cheł miń skich ro dzin dział -
ko wych na rę ce Zjaz du skła da sło wa uzna nia i po dzię ko -
wa nia re ali za to rom przed ło żo nych spra woz dań i tak jak
ca ły To ruń sko -Wło cław ski ze spół De le ga tów bę dę gło -
so wał za ich przy ję ciem i o to ape lu ję do wszyst kich. 

Dzię ku ję za uwa gę. 

Tadeusz Jarz´bak – Okr´g Szcecin

Roz wój ogro dów dział ko wych na prze strze ni ostat nie -
go pół wie cza ce cho wał się dy na mi zmem zmie rza ją cym
w kie run ku wzro stu ilo ścio we go, ale rów nież w za kre sie
ja ko ści funk cjo no wa nia ogro du.

Od po wo ła nia do ży cia Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, wzrósł po nad dwu krot nie stan po sia da nia grun tów.
Na stą pi ły w ogro dach ogrom ne zmia ny ja ko ścio we, ewo -
lu ują ce w kie run ku do sto so wa nia ogro dów dział ko wych
do po trzeb współ cze sne go czło wie ka.

Zja wi sko to jest ze wszech miar po żą da ne.
Przed na mi w no wej ka den cji za ry so wu ją się wy raź nie

pro ble my z któ ry mi Zwią zek bę dzie mu siał się zmie rzyć:
1. Re gu la cja sta nów praw nych grun tów wy ni ka ją ca

z art. 76. usta wy o ROD. Pro ces ten prze bie ga 
w szcze ciń skim okrę gu w spo sób ostroż ny ze stro ny
wła ści cie la grun tu. Zgło szo ne wnio ski za ła twia ne są
w spo sób prze wle kły. Po ja wia ją się co raz to no we
ocze ki wa nia od PZD w za kre sie do ku men tów, po -
dzia łów, a na wet lu stra cji po szcze gól nych ogro dów
dział ko wych. Do wo dzi to fak tu, że pro ces ten nie bę -
dzie ła twy. Dla te go po trze ba bę dzie więk szej ak tyw -
no ści OZ, ROD i na ci sku spo łecz ne go na zak ty -
wi zo wa nie i sku tecz ność dzia łań w kie run ku re gu la -
cji.

2. Za gro że nia wy ni ka ją ce z bra ku usta wo we go ure -
gu lo wa nia re pry wa ty za cji. Ten na brzmia ły pro -
blem, ostat nio moc no na gła śnia ny me dial nie, ro dzi
co raz to no we po my sły na je go roz wią za nie. Nie któ -
re są wręcz ka ta stro ficz ne jak np. za spo ka ja nie rosz -
czeń kosz tem ogro dów dział ko wych. Roz wią za nie
pro ble mu le ży jed nak po stro nie de cy zji usta wo -
wych, bez któ rych nie bę dzie moż li wo ści je go cał -
ko wi te go roz wią za nia. Na le ży pod jąć dzia ła nia 
w ce lu przy spie sze nia roz pa trze nia wnie sio nych pro -
jek tów do Sej mu w tym wzglę dzie z jed no cze snym
ob wa ro wa niem za bez pie cze nia in te re su ro dzin nych
ogro dów dział ko wych

3. Ba rie ra fi nan so wa roz wo ju ogro dów. Do roz wo ju
ogro dów po trze ba nie tyl ko pla nów i en tu zja zmu, ale
przede wszyst kim środ ków fi nan so wych, któ rych
źró dło w sa mych ogro dach dział ko wych nie mal się
wy czer pa ło. Stąd ko niecz ność szu ka nia no wych źró -
deł po zy ski wa nia środ ków fi nan so wych m.in. z ma -
jąt ku PZD, któ ra to spra wa mu si być czy tel nie
ure gu lo wa na, a tak że szu ka nie za si la nia z ze wnątrz,
na ba zie moż li wo ści pro gra mów unij nych i bu dże tu
sa mo rzą dów te ry to rial nych.

4. Pa to lo gia wy ni ka ją ca z bra ku moż li wo ści ru go -
wa nia za miesz ki wa nia w al ta nach. Zja wi sko to ma
ten den cję wzra sta ją cą, cze mu sprzy ja ją rów nież
prze pi sy obo wią zu ją ce go pra wa, któ re unie moż li -
wia ją usu wa nie bez dom nych, na wet je że li nie są
dział kow ca mi. Po trzeb ny bę dzie więc ja sny pro gram
na szcze blu sa mo rzą dów te ry to rial nych, z dłu go fa -
lo wym okre śle niem stop nio wej li kwi da cji te go zja -
wi ska, za rów no ze wzglę dów eko lo gicz nych, sa ni -
tar nych, a mo że przede wszyst kim hu ma ni tar nych.

5. Ten den cje do pod wa ża nia jed no ści i dez in te gra -
cji spo łecz no ści dział ko wej. Nie wia do mo, cze mu
przy pi sać, co raz to no we po ja wia nie się te ma tów
zmie rza ją cych do ob cią ża nia Związ ku, nie mal za
każ de zło, któ re się po ja wia. Dość ak tyw ne dzia ła nie,
po je dyn czych, by łych dzia ła czy PZD, od rzu co nych
ze spo łecz no ści dział ko wej, psu je kli mat i po strze -
ga nie na sze go sto wa rzy sze nia. Pod wa ża au to ry tet,
sie je nie wia rę, a wszyst ko po to, by osła bić stan mo -
ral ny Związ ku. Roz bi cie jed no ści i si ły PZD to we -
dług nich dro ga do osią gnię cia wła snych ce lów,
kosz tem na wet ogó łu. Kry ty ku ją wszyst ko i wszyst -
kich, któ rzy nie po dzie la ją ich ra cji, stąd ko niecz ność
na szej ak tyw nej po sta wy w re ago wa niu na każ dy
prze jaw fał szy wych in for ma cji.

6. Men tal ność dział kow ców i opo ry na no wo cze -
sność. Przed ogro da mi sta ją no we wy zwa nia wy ni -

Z czym przyj dzie nam się zmie rzyć w nad cho dzą cej ka den cji?
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ka ją ce z ko niecz no ści otwar cia się ich na sze ro kie
po trze by spo łecz ne. Po ja wia ją się nie kie dy jed nak 
u na szych dzia ła czy szcze bla okrę go we go po glą dy,
że otwar cie się ogro dów nie bę dzie sprzy ja ło im. Po -
dob ne re ak cje po ja wia ją się na pró by róż nych in no -
wa cji w ogro dach. Tę ba rie rę trze ba bę dzie po ko nać,
bo mu si na stą pić uno wo cze śnie nie się ogro dów je -
że li ma my być po strze ga ni po zy tyw nie.

7. Ob cią że nia wy ni ka ją ce z kosz tów utrzy ma nia
czy sto ści. Za gad nie nie re ali za cji prze pi sów usta wy 
o utrzy ma niu czy sto ści w gmi nach przez na sze ogro -
dy, by wa czę sto poj mo wa ne wbrew lo gi ce. Wy ni ka
to z błęd nej in ter pre ta cji przez nie któ re gmi ny sa -
mych prze pi sów i nie zna jo mo ści spe cy fi ki ogro dów
dział ko wych, któ re ob cią ża się opła ta mi bez wzglę -
du na fak tycz ne ilo ści wy wo żo nych od pa dów. Tu taj
na le ży pod jąć dzia ła nia dwu kie run ko wo. Z jed nej
stro ny dą żyć do zmniej sze nia ilo ści od pa dów, 
a z dru giej stro ny do na ci sku na gmi ny, by uwzględ -
nia ły fak tycz ne wiel ko ści two rzo nych od pa dów 
w ogro dach. 

8. Spój ność prze pi sów pra wa usta wy o ROD i usta wy
o sto wa rzy sze niach. Za kłó ce nia do ty czą ce re je stra cji
sta tu tu, któ re do tknę ły nas bez po śred nio, wy ni ka ły 
z nie kom pa ty bil no ści prze pi sów ustaw. Na le ży pod jąć
dzia ła nia, by na ba zie pro ce do wa nia no wej usta wy 
o sto wa rzy sze niach uwzględ nić spe cy fi kę ogro dów
dział ko wych oraz sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD 
z uwa gi na to, że na sze Sto wa rzy sze nie nie jest w peł -
ni ade kwat ne do po ję cia sto wa rzy sze nia w ro zu mie niu
usta wy o sto wa rzy sze niach, któ re czę sto ogra ni cza ją
się do wiel ko ści czy sto ga bi ne to wej. 

9. Me dial ność. Ak tyw ne me dial ne dzia ła nia mo gą
sprzy jać lub nie sprzy jać ogro dom, co wy ni ka czę sto

z fak tu, iż dzien ni ka rze szu ka ją sen sa cji, bo to za -
pew nia im po czyt ność. Dla te go czę sto spra wy dnia
co dzien ne go, a na wet osią gnię cia nie są z ocho tą pu -
bli ko wa ne. Na szym obo wiąz kiem jest za cho wać dy -
stans do pod no szo nych pro ble mów w ar ty ku łach re-
dak cyj nych, a jed no cze śnie re ago wać na każ de nie -
wła ści we przed sta wia nie pro ble mu. Na przy kła dach
lo kal nych ga zet w Py rzy cach, w Ka mie niu Po mor -
skim, w Mię dzyz dro jach stwier dza my, że re dak to rzy
tych pism re ali zu ją wła sną po li ty kę, a wy chwy tu ją
sen sa cję, by zwięk szyć swo je do cho dy nie ba cząc na
fakt, że wpro wa dza ją opi nię pu blicz ną w błąd. Z na -
szej stro ny ko niecz na jest więk sza ofen syw ność 
w de men to wa niu każ de go nie przy ja zne go nam wy -
stą pie nia.

10. Ten den cja do zmian po ko le nio wych. Zja wi sko
na tu ral ne, jed nak ule ga nie su ge stii bez ana li zy głęb -
szej mo że mieć skut ki ne ga tyw ne. Do świad cze nie
dzia ła czy spo łecz nych na le ży usza no wać i wy ko rzy -
sty wać. Na le ży jed nak zmie rzać do przy go to wa nia
no wych za stę pów dzia ła czy, co nie za wsze jest spra -
wą ła twą, gdyż, jak wska zu je do świad cze nie czę sto
mło dzi lu dzie nie wy czu wa ją du cha idei ogrod nic -
twa dział ko we go, a je dy nie pró bu ją ulo ko wać się w
struk tu rach ma jąc na wi zji je dy nie ko rzy ści in dy wi -
du al ne. Ta kie przy kła dy mie li śmy w ROD „Za ci sze”,
„Wy spa Puc ka” i „Czci bo ra”. Do wo dzi to te go, że
we wszyst kim mu si de cy do wać roz są dek i umiar.

Wy ni ka z te go, że nad cho dzą ca ka den cja, nie bę dzie
na le ża ła do ła twych, ale wcho dząc w nią z bo ga tym do -
rob kiem oraz do brym ak ty wem spo łecz nym w ogro dach
i w okrę gu, ma my peł ne szan se, aby za ło żo ne w pro gra -
mie na ka den cję za da nia, zre ali zo wać z po żyt kiem dla
dział kow ców, ogro dów i spo łecz no ści miast.

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy.
Pa nie Pre ze sie.
Sza now ni De le ga ci i za pro sze ni go ście.
Dzi siaj spo ty ka my się, aby do ko nać oce ny dzia łal no ści

Związ ku za okres ostat niej ka den cji. Był to okres szcze -
gól nie trud ny dla wszyst kich dział kow ców bez wy jąt ku.
Dzię ki wiel kiej de ter mi na cji ca łe go śro do wi ska dział ko -
we go uda ło się nam do ko nać rze czy wiel kich. Na le ży 
tu wspo mnieć o uchwa le niu przez Sejm RP Usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych w dniu 13 grud nia 
2013 ro ku oraz usta wy w spra wie al tan w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ ra obo wią zu je od dnia 30 kwiet -
nia 2015 r.

Dzię ki tym ak tom praw nym szcze gól nie Usta wie o ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud nia
2013 ro ku mo gli śmy przy stą pić do re gu la cji sta nów
praw nych ROD, któ re do tej po ry ta kie go pra wa nie mia -
ły ure gu lo wa ne go. Przy sto so wa li śmy pra wo Związ ko we
do wy mo gów usta wy oraz przy go to wa li śmy no wy Sta tut
PZD. Jed nak dzia ła nia Pre zy den ta War sza wy by ły na ty -
le sku tecz ne, że Sąd od mó wił nam re je stra cji uchwa lo ne -
go w 2014 ro ku na Nad zwy czaj nym Zjeź dzie De le ga tów
PZD Sta tu tu. 

Dzi siaj na obec nym Zjeź dzie jesz cze raz po dej mie my
dzie ło uchwa le nia no we go Sta tu tu PZD. Jest to do ku -
ment, któ ry ze wszech miar za słu gu je na mia no no we go
Sta tu tu PZD, gdyż wy eli mi no wa no z nie go kon tro wer -
syj ne za pi sy, któ re by ły po wo dem nie za re je stro wa nia po -

Andrzej Wosik – Okr´g Cz´stochowa
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przed nie go do ku men tu. Do kła da nie no wych roz wią zań
jest obec nie nie na miej scu gdyż czas, któ ry nam po zo stał
do je go re je stra cji jest już bar dzo krót ki. 

Ana li zu jąc jed nak za pi sy pro jek tu sta tu tu PZD na le ży
rów nież roz pa trzyć po ru sza ny na wie lu wal nych ze bra -
niach i kon fe ren cjach pro blem ka den cyj no ści władz.
Przy ję cie w pro jek cie sta tu tu te go roz wią za nia zda niem
de le ga tów by łoby wyj ściem na prze ciw ocze ki wań nie tyl -
ko dział kow ców, ale i in nych mniej szych or ga ni za cji spo -
łecz nych. Wpro wa dze nie ta kie go za pi su po zwo li ło by na
bar dziej de mo kra tycz ne spoj rze nie władz na pro ble my
za rzą dza nia or ga ni za cją, któ ra pod le ga sta łej ewo lu cji
wy ni ka ją cej z cy fry za cji ży cia spo łecz ne go, któ re go czę -
ścią są ro dzin ne ogro dy dział ko we. Wy mo gi współ cze -
sno ści wy ma ga ją od nas dzi siaj no we go spoj rze nia na
spra wę funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go z po -
żyt kiem dla przy szłych po ko leń. Pod ję cie te go te ma tu bę -
dzie dla nas swo istym kro kiem mi lo wym dla roz wo ju 
i umac nia nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. My de -
le ga ci nie mo że my stro nić od trud nych roz wią zań, gdyż
ty ko ta ka po li ty ka mo że obro nić ruch ogrod nic twa dział -
ko we go w na szym kra ju.

Dru gim, jak że waż nym te ma tem, nad któ rym po win ni -
śmy się po chy lić jest pro blem po pra wy in fra struk tu ry 
i za go spo da ro wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych
po przez ini cjo wa nie no wych po trzeb in we sty cyj no -re -
mon to wych nie zbęd nych do funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych w przy szło ści. Jest to spra wa bar -
dzo trud na i pil na za ra zem. Re ali za cja te go za da nia wy -
ma ga od nas szcze gól ne go za an ga żo wa nia, gdyż je go
po wo dze nie za le ży do po sia da nia przez ogro dy do sta tecz -
nej ilo ści wła snych środ ków fi nan so wych na ich re ali za -
cje. Zwią zek po czy nił już pew ne kro ki, któ re za owo-
co wa ły moż li wo ścią sko rzy sta nia przez ogro dy na ten cel
ze środ ków unij nych. Dla dział kow ców jest to no wy roz -
dział w je go hi sto rii i dla te go Zwią zek wi nien w spo sób
czy tel ny przy go to wać dla ogro dów swe go ro dza ju wa de -
me kum, umoż li wia ją ce w spo sób pro sty i zro zu mia ły
sko rzy stać z te go do bro dziej stwa. Po mo że to w znacz ny

spo sób przy śpie szyć pi sa nie wnio sków dla po pra wy na -
szej in fra struk tu ry, przy go to wu jąc ogro dy dla przy szłych
po ko leń dział ko wej ro dzi ny.

Ko lej ną spra wą, ja ka po win na być szcze gól nym przed -
mio tem na szych ob rad jest po pra wa bez pie czeń stwa na -
szych człon ków i ogro dów. Nie jest to ła twy pro blem
szcze gól nie w obec nej chwi li. Wy so ki sto pień bez ro bo cia
i brak za ję cia po wo du je w nie któ rych krę gach pew ne roz -
go ry cze nia. Jest to po wo dem zwięk sze nia za gro żeń dla
dział kow ców i je go mie nia po zo sta wio ne go na dział kach.
Na le ży w tym wzglę dzie zin ten sy fi ko wać do tych cza so wą
do brą współ pra cę z ko mi sa ria ta mi Po li cji lub do pro wa -
dze nie do jej po now ne go na wią za nia. Do brym pro gno -
sty kiem bę dzie rów nież na wią za nie współ pra cy ze Stra żą
Miej ską dla ochro ny mie nia na szych człon ków. 

Bar dzo waż nym ele men tem na szej dzia łal no ści po win -
no być za cie śnie nie dal szej do brej współ pra cy z sa mo -
rzą dem lo kal nym. Obec nie co raz wię cej do po wie dze nia
ma ją rad ni, któ rzy usta na wia ją pra wo miej sco we. Pra wo
to obo wią zu je rów nież nas dział kow ców i dla te go do bra
współ pra ca z sa mo rzą dem umoż li wi nam wpływ na je go
uchwa la nie. Dla te go pod ję cie na no we oraz po głę bie nie
obec nej do brej współ pra cy bę dzie na szym na czel nym za -
da niem w tej ka den cji.

Do bra współ pra ca z po sła mi po win na za owo co wać
pod ję ciem przez nich szcze gól nie waż nych dla ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych roz wią zań le gi sla cyj nych,
któ re po mo gą ogro dom ogra ni czyć kosz ty za rzą dza nia
np. współ pra ca z po słem Mar kiem Bal tem w spra wie roz -
wią za nia pro ble mów po dwój ne go opo dat ko wa nia dział -
kow ców za wy wóz nie czy sto ści z te re nów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja ko sto wa rzy sze nie
ogro do we win no po nad to ak tyw nie uczest ni czyć we
wszel kich pra cach do ty czą cych dal sze go funk cjo no wa -
nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Związ -
ku dla przy szłych po ko leń.

Dzię ku ję za uwa gę.

Leonard Niewiƒski – Okr´g Gdaƒsk

Sza now ni Pań stwo!
Mi ja ją ca prze dłu żo na ka den cja, to sze reg no wych wy -

znań i do tych czas nie spo ty ka nych obo wiąz ków wy ni ka -
ją cych z no wej Usta wy o ROD.

Przed pre ze sa mi i za rzą da mi po sta wio no sze reg no -
wych pro ble mów do roz wią za nia. Sta no wią one po waż -
ne wy zna nia. Brak jed nak ja snych i rze czo wych wy ja ś-
nień oraz wy tycz nych, nie uła twia pro wa dze nia ogro du.
Mam tu na my śli cho ciaż by art. 42 ust. 4. Usta wy 
z 13 grud nia 2013 ro ku. Za war ty tam za pis cy tu ję 
„– w ra zie bra ku po ro zu mie nia, o któ rym mo wa w ust. 3,

sto wa rzy sze nie ogro do we mo że w try bie pro ce su żą dać
sprze da ży na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów w dro dze li cy -
ta cji” – ko niec cy ta tu. Za sto so wa nie w tym przy pad ku
sło wo mo że jest roz wią za niem pro ble mu, czy bra kiem ta -
kie go roz wią za nia? Z tej try bu ny kie ru ję to py ta nie do
władz Związ ku!

Na stęp ną kwe stią, ja ka nur tu je wie le za rzą dów, to kwe -
stie zwią za ne z bez pie czeń stwem.

Bez pie czeń stwo, ro zu mia ne w tym przy pad ku, to nie
tyl ko spa dek po zio mu ilo ści wła mań i in nych wy kro czeń.
Bar dzo istot nym czyn ni kiem, jest wła ści wy po ziom bez -
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pie czeń stwa osób funk cyj nych, pra cu ją cych w ogro dzie.
Pra gnę uzy skać od po wiedź na py ta nie, co i w ja ki spo -
sób chro ni pre ze sów i za rzą dy ogro dów?

Jak moż na prze ciw dzia łać na pa ściom, groź bom oraz
nisz cze niu pry wat ne go mie nia osób funk cyj nych? Kto 
w tej kwe stii mo że być sprzy mie rzeń cem za rzą dów?

Te py ta nia, to nie tyl ko wy po wiedź na Zjeź dzie. Są one
bar dzo istot ne dla przy szło ści na szych ogro dów! Sta wiam
je ze wzglę du na sku tek róż nych na pa ści i bez pod staw -
nych oskar żeń, nie za bra kło chęt nych do pra cy, na po zio -
mie ogro dów.

Istot ną kwe stią dla funk cjo no wa nia ogro dów, to pro -
blem mel dun ków. Kwe stia ta od no si się do za pi sów miej -
sca za miesz ka nia, w do wo dzie oso bi stym. Pro blem ten 
w znacz nym stop niu do ty czy tych ogro dów, któ re są po -
ło żo ne w atrak cyj nych tu ry stycz nie mia stach. Kwe stia ta
wy ma ga pil ne go ure gu lo wa nia i okre śle nia me tod po stę -
po wa nia przez za rzą dy. Kra jo wa Ra da win na wy pra co -

wać ta kie kry te ria, któ re ja sno okre śla ły by za sa dy po stę -
po wa nia za rzą dów w tej ma te rii.

Na stęp nym te ma tem, któ ry chciał bym po ru szyć, to
kwe stia zre kom pen so wa nia ko rzy ści i po nie sio nych kosz -
tów zwią za nych z wy ko ny wa niem za dań sta tu to wych, na
rzecz Związ ku, Uchwa ła Nr 36/2015 Pre zy dium KR PZD
z dnia 17 lu te go 2015 ro ku.

W obec nych ogro dach, coraz trud niej sze jest zna le zie -
nie dzia ła czy-spo łecz ni ków. Jest to na wet zro zu mia łe ze
wzglę du na za sa dy ka pi ta li zmu, ja ki le gły u pod staw
ustro ju na sze go kra ju. Nie moż na ba ga te li zo wać ol brzy -
miej pra cy, ja ką obec nie wno szą za rzą dy, we wła ści we
za bez pie cze nie funk cjo no wa nia ogro du. Na kła du pra cy,
wy ko ny wa ne go przez se kre ta ria ty oraz ca łe za rzą dy.

Okre śle nie przez KR PZD po zio mu na gród, na pod sta -
wie wy so ko ści od pro wa dza nej skład ki, mia ło by sens wte -
dy, gdy by by ła to kwo ta mi ni mal na, a nie mak sy mal na.

Dzię ku ję za uwa gę!

Sza now ni De le ga ci i za pro sze ni Go ście,
Roz po czy na my ob ra dy XII Kra jo we go Zjaz du De le ga -

tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Upły wa ją ca ka -
den cja by ła szcze gól nie waż na dla ogro dów dział ko wych
i Związ ku.

W związ ku z za skar że niem przez Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Usta -
wy z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych o zgod no ści z Kon sty tu cją RP oraz wy da nym orze -
cze niem przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny w dniu 11 lip ca
2012 ro ku, w któ rym za kwe stio no wa no 11 ar ty ku łów
usta wy z 2005 ro ku, po wsta ła ko niecz ność roz po czę cia
prac nad no wą usta wa re gu lu ją cą funk cjo no wa nie ogro -
dów dział ko wych. 

Po wo ła no Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej, przy -
go to wa no oby wa tel ski pro jekt no wej usta wy, któ ry zo -
stał skie ro wa ny do kon sul ta cji spo łecz nej. 

Na le ży pod kre ślić szcze gól ną ro lę, ja ką ode gra ły dzia -
ła nia Kra jo wej Ra dy i Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców wspie ra ją ce i ko or dy nu ją ce przy go to wa nia
no we go pro jek tu usta wy, któ ry po par ty był pod pi sa mi
930 tys. oby wa te li, a na stęp nie zo stał skie ro wa ny do la -
ski mar szał kow skiej.

No wy pro jekt oby wa tel ski uzy skał sze ro kie po par cie
spo łecz ne pol skich dział kow ców, któ rzy sku tecz nie wy -
stą pi li w obro nie swo ich ogro dów.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców zor ga ni zo wał kam pa nię
w obro nie pro jek tu oby wa tel skie go na uli cach pol skich
miast, dwu krot nie przed Urzę da mi Wo je wódz ki mi w tym
sa mym ter mi nie, pi kie ty przed biu ra mi klu bów par la men -

tar nych. Kul mi na cją tej for my dzia łań by ła ogól no pol ska
ma ni fe sta cja dział kow ców w War sza wie 10 paź dzier ni -
ka 2013 ro ku pod Sej mem RP i pod kan ce la rią Pre mie ra,
w któ rej uczest ni czy ło po nad 15 tys. dział kow ców.

Po dłu gich i trud nych ne go cja cjach z po sła mi RP, klu -
ba mi par la men tar ny mi, Pre mie rem RP i Mar szał kiem
Sej mu w dniu 13 grud nia 2013 ro ku Sejm RP nie mal jed -
no myśl nie uchwa lił no wą usta wę o ogro dach dział ko -
wych.

Jed no cze śnie na le ży stwier dzić, że pro mo cja pro jek tu
no wej usta wy by ła jak do tych czas naj więk szą w hi sto rii
Związ ku kam pa nią spo łecz ną, któ ra oka za ła się ol brzy -
mim suk ce sem wszyst kich dział kow ców.

No wa usta wa o ROD wpro wa dzi ła istot ne zmia ny 
w za sa dach funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

XI Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów w dniu
23 paź dzier ni ka 2014 ro ku uchwa lił no wy Sta tut Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, nie ste ty, wsku tek dzia łań Pre -
zy den ta War sza wy, ja ko or ga nu nad zo ru ją ce go, pro ces
re je stra cji w Kra jo wym Re je strze Są do wym stał się
przed mio tem dłu go trwa ją ce go po stę po wa nia są do we go.

De le ga ci i Dział kow cy na sze go Okrę gu zde cy do wa nie
po pie ra ją pro jekt no we go sta tu tu, któ ry był kon sul to wa -
ny z dział kow ca mi, a dzi siej szy XII Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów po dej mie de cy zję o je go uchwa le niu.

No wa usta wa o ROD w art. 69 zo bo wią za ła Pol ski
Zwią zek Dział kow ców do prze pro wa dze nia ze brań wszy-
st kich dział kow ców tzw. usta wo wych w spra wie wy bo ru
sto wa rzy sze nia, któ re bę dzie pro wa dzi ło ogród. W wy ni -

Jerzy Wdowczyk – Okr´g Kalisz
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ku prze pro wa dzo nych ze brań zde cy do wa na więk szość
ro dzin nych ogro dów dział ko wych tj. 95% wszyst kich
ogro dów po zo sta ła w struk tu rach Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Jed nym z naj waż niej szych za dań dla struk tur PZD jest
re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD na pod sta wie 
art. 76 no wej usta wy.

Od kil ku dzie się ciu lat PZD mu si udo wad niać swój ty -
tuł praw ny do grun tów za ję tych przez ROD. 

A to wszyst ko za spra wą władz pu blicz nych i za kła dów
pra cy, od któ rych PZD przy jął grun ty o wa dli wej do ku -
men ta cji for mal no-praw nej.

Ak tu al nie trwa pro ce du ra uzy ski wa nia do ku men tów
praw nych do re gu la cji praw nej grun tów, co sta no wi prio -
ry te to we za da nie dla wszyst kich struk tur Związ ku.

W 2014 ro ku Nad zór Bu dow la ny w War sza wie skie ro -
wał pi smo do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z za -
py ta niem o wy kład nię de fi ni cji al ta ny dział ko wej. Na-
czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny w orze cze niu stwier dził, że
al ta na ogro do wa to 4 słup ki, dach i ogro dze nie ażu ro we.
Ta ka wy kład nia NSA spo wo do wa ła, że wszyst kie al ta ny
i dom ki znaj du ją ce się na dział kach są nie zgod ne z prze -
pi sa mi Pra wa bu dow la ne go i w prak ty ce pod le ga ją roz -
biór ce.

Na sku tek ta kie go orze cze nia przed dział kow ca mi pol -
ski mi po wsta ło no we po waż ne za gro że nie.

Po wo ła ny przez PZD Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej „Stop Roz biór kom Al tan” przy go to wał i skie ro wał
do Sej mu RP oby wa tel ski pro jekt zmia ny Pra wa bu dow -
la ne go do ty czą ce go al tan.

Ko lej ny pro jekt oby wa tel ski uzy skał po par cie 730 tys.

dział kow ców.
W dniu 6 lu te go 2015 ro ku Sejm RP nie mal jed no myśl -

nie przy jął usta wę o zmia nie Pra wa bu dow la ne go. W dniu
30 kwiet nia 2015 ro ku zmia ny Pra wa bu dow la ne go do ty -
czą ce go al tan dział ko wych we szły w ży cie. Jest to ko lej -
ny suk ces dział kow ców i jed no cze śnie ca łe go Związ ku. 

Bar dzo du ży wpływ na ta kie de cy zje po słów i Sej mu RP
oraz po li ty ków mia ły nie wąt pli wie Sta no wi ska i Ape le
prze sy ła ne przez Kra jo wą Ra dę, Okrę go we Za rzą dy, Za -
rzą dy ROD oraz in dy wi du al nych dział kow ców o uchwa le -
nie no wej usta wy o ROD i zmian Pra wa bu dow la ne go. 

Sza now ni De le ga ci,
Dzi siej szy XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów jest pod su -

mo wa niem dzia łal no ści mi ja ją cej 4-let niej ka den cji, jed -
no cze śnie wy bie rze my no we wła dze kra jo we na la ta 2015
– 2019.

Sza now ni Pań stwo,
W imie niu De le ga tów i Dział kow ców z Wiel ko pol ski

po łu dnio wo-wschod niej, ko leb ki ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce, gdzie funk cjo nu je naj star szy w Pol sce 
i w Eu ro pie Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. Po wstań ców
Wlkp. w Koź mi nie Wlkp., któ ry w 2014 ro ku ob cho dził
ju bi le usz 190-le cia skła dam Kra jo wej Ra dzie PZD i Pre -
ze so wi Związ ku Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu po -
dzię ko wa nia za do tych cza so we dzia ła nia w obro nie ogro-
dów dział ko wych i dział kow ców oraz sku tecz ne kie ro -
wa nie Związ kiem. 
Ży czę owoc nych ob rad pod czas XII Kra jo we go Zjaz du

De le ga tów PZD.

Pa nie Pre ze sie, 
Sza now ni Pań stwo,
Dzia łal ność Okrę go we go Za rzą du w Ko sza li nie, jak

rów nież in nych struk tur PZD w znacz nej mie rze de ter -
mi no wa ła sy tu acja w PZD zwią za na z wy stą pie niem 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP nie -
któ rych za pi sów usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział-
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, a póź niej ca łej usta wy.
Mi mo pod ję tej sze ro kiej ak cji pro te sta cyj nej na szcze blu
Związ ku, wy ro kiem z 11 lip ca 2012 ro ku Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny orzekł nie zgod ność z Kon sty tu cją 24 ar ty ku -
łów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca
2005 ro ku. Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie po -
zba wił PZD kom pe ten cji i nie spo wo do wał za prze sta nia
na szej dzia łal no ści. Efek tem koń co wym na szych dzia łań

Stanis∏aw Suszek, Ryszard Nowak, Marian Sekulski – Okr´g Koszalin

w obro nie Związ ku i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
by ło przy ję cie przez Sejm RP w dniu 13 grud nia 2013 ro -
ku usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Sko or dy no wa ne dzia ła nia PZD przy nio sły rów nież in -
ny suk ces. W dniu 30 kwiet nia 2015 ro ku we szła w ży cie
zno we li zo wa na usta wa pra wo bu dow la ne do ty czą ca al -
tan ogro do wych.

Po tych zna czą cych wy da rze niach wy da wać by się mo -
gło, że je ste śmy ja ko or ga ni za cja bez piecz ni, mo że my
spo koj nie re ali zo wać na sze ce le za pi sa ne w usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Nie ste ty w dal szym cią -
gu nie wszyst kim po do ba się fakt, że w ogó le ist nie je
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. W związ ku z tym roz po -
czę to wy ko rzy stu jąc au to ry tet Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich kon te sta cję na szej usta wy, czy aby na pew no jest
zgod na z Kon sty tu cją RP, to sta tut PZD po dob no nie od -
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po wia da prze pi som pra wa, a to naj le piej za spo ko ić rosz -
cze nia by łych wła ści cie li ma jąt kiem PZD i wie le in nych
o mniej szej ska li wy stę pu ją cych lo kal nie ne ga tyw nych
dzia łań wo bec Związ ku i ogro dów.

Sza now ni Pań stwo.
Wy ko na na przez struk tu ry związ ko we pra ca, w szcze -

gól no ści przez Ra dę Kra jo wą, za owo co wa ła wy mie nio -
ny mi na wstę pie suk ce sa mi, któ re na obec ną chwi lę
po zwa la ją nam na w mia rę spo koj ne dzia ła nie. Wy ni kiem
ob rad na sze go Zjaz du oprócz wy bo ru no wych władz
związ ko wych po wi nien być moc ny głos w obro nie na -
sze go Związ ku i ogro dów. Na le ży rów nież wy ty czyć ta -
kie kie run ki dzia ła nia, któ re za pew nią nam spo kój re-
ali za cji ce lów sta tu to wych PZD, a dział kow com po czu cie
bez pie czeń stwa na ich dział kach i ogro dach. Zda je my so -
bie spra wę, że nie bę dzie to ła twe. Prze ciw ni cy nie zło ży -
li bro ni i zro bią wszyst ko, aby nam do ku czyć i osią gnąć
swo je ce le. A tym ce lem jest li kwi da cja ogro dów wszę -
dzie tam, gdzie moż na uzy skać wy mier nie war to ści ma -
te rial ne.

Sza now ni Pań stwo.
Wdra ża nie w ży cie no wej usta wy o ogro dach dział ko -

wych to za da nie prio ry te to we na naj bliż szą przy szłość.
Zda jąc so bie spra wę z cze ka ją cych nas trud no ści i nie -
pew no ści co do osią gnię te go wy ni ku, Zjazd po wi nien

rów nież okre ślić za sa dy na sze go funk cjo no wa nia na no -
wą ka den cję. Po trzeb ne bę dą no we me cha ni zmy za pew -
nia ją ce spraw ne fi nan so wa nie dzia łal no ści struk tur
związ ko wych, prze pro wa dze nie in wen ta ry za cji ma jąt ku
Związ ku, ure gu lo wa nie spraw pra cow ni czych, kon so li -
da cja ogro dów wo kół re ali zo wa nych ce lów sta tu to wych,
łą cze nie ogro dów w mniej szych ośrod kach, two rze nie
ogro dów wy dol nych or ga ni za cyj nie i eko no micz nie, sto -
su ją cych w swo jej dzia łal no ści no wo cze sne me to dy za -
rzą dza nia, tech ni ki elek tro nicz ne i otwar tość w sto sun ku
do miej sco wej spo łecz no ści. W na szej oce nie są to spra -
wy waż ne i im też na le ży po świę cić uwa gę.

Pa nie Pre ze sie, Sza now ni Pań stwo.
W imie niu dział kow ców okrę gu ko sza liń skie go skła -

dam po dzię ko wa nie za nie stru dzo ną wal kę o na sze ogro -
dy na rę ce Pa na Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go. To
dzię ki je go wie lo let niej dzia łal no ści ruch ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce miał za pew nio ne zna ko mi te wa -
run ki do roz wo ju. Po dzię ko wa nia na le żą się rów nież
człon kom i pra cow ni kom Kra jo wej Ra dy PZD, Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej. Sło wa uzna nia chciał -
bym skie ro wać rów nież do nas, sze re go wych dzia ła czy
PZD za czas i trud w dzia łal no ści na rzecz in nych lu dzi.
Pa mię taj my, że tyl ko zjed no cze ni mo że my obro nić pol -
skie ogrod nic two dział ko we.

Maria Kubicka – Okr´g Legnica

Dzi siaj koń czy się ka den cja na czel nych or ga nów Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. De le ga ci do ko na li oce ny
pra cy ustę pu ją cych or ga nów: Pre zy dium Kra jo wej Ra dy,
Ko mi sji Re wi zyj nej. Jed nak pa trząc na za kres za dań
ocze ku ją cych no we wła dze wy da je się, że ka den cja tak
na praw dę się nie koń czy. W mo jej oce nie ko niec ka den -
cji jest umow ny, bo wal ka trwa. W pro gra mie na przy szłą
ka den cję przed na mi dwa ro dza je za dań. Jed na gru pa to
te, któ re słu żyć ma ją roz wo jo wi ogro dów, a co za tym
idzie roz wo jo wi PZD. Dru ga gru pa za dań to te, któ re słu -
żyć ma ją za cho wa niu jed no ści i trwa ło ści PZD, co ozna -
cza trwa łość ogro dów dział ko wych. Ma jąc na uwa dze te
za da nia, a zwłasz cza tę dru gą gru pę wy bie ra jąc no we
wła dze, wy bie ra my wo jow ni ków. 

Trze ba mieć świa do mość, że wiel ka si ła tkwią ca w jed -
no ści ro dzi ny dział kow ców, wiel ka de ter mi na cja po je -
dyn czych dział kow ców, to by ło by za ma ło, gdy by nie
by ło li de ra, któ ry umiał by tę ogrom ną si łę wy ko rzy stać.
Pa trząc na dzie ją ce się w tym kra ju spra wy do ty czą ce np.
6-lat ków, czy za sił ków dla ro dzin osób nie peł no spraw -
nych, wi dać wy raź nie, że sa ma de ter mi na cja, ilość ze bra -

nych pod pi sów to za ma ło, je śli brak jest li de ra, fi gh te ra,
któ ry umie jęt nie, z du żą od wa gą, de ter mi na cją, nie ustę -
pli wo ścią oraz przy uży ciu in nych me tod spra wi, że ten
po ten cjał tkwią cy w lu dziach nie zo sta nie zmar no wa ny 
i zmar no tra wio ny. Wy bierz my lu dzi cha ry zma tycz nych 
i od waż nych, któ rych nie uśpią obiet ni ce przed sta wi cie -
li pra wie wszyst kich par tii i stron nictw po li tycz nych, dla
któ rych na sze, dział kow ców, nie jest obo jęt ne, ale nie
stra cą czuj no ści i „pa zu ra” w ak cji obro ny na szych praw.
Wy bierz my też i ta kich kan dy da tów, któ rzy po pro wa dzą
Zwią zek w no wą rze czy wi stość. Lu dzi, któ rzy po pro wa -
dzą okrę gi, a co za tym idzie dział kow ców, do ogro dów
pięk nych, przy ja znych spo łe czeń stwu i bez piecz nych,
pew nych swe go trwa nia. Wy bierz my lu dzi, któ rzy nie
zmar nu ją te go ogrom ne go po ten cja łu, któ ry tkwi w nas
dział kow cach.

Dzię ku ję ustę pu ją cym wła dzom za ich rze tel ną, trud -
ną, ale owoc ną pra cę. Ży czę no wo wy bra ny si ły, od wa gi
i de ter mi na cji w re ali za cji bar dzo do bre go pro gra mu no -
wej ka den cji.
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Sza now ni De le ga ci, 
Sza now ni Go ście.
W dniu wej ścia w ży cie usta wy z 13.12.2013 roku o ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych roz po czął się pro ces wy -
łą cza nia się ROD ze struk tur PZD, a co za tym idzie
pro ces roz kła du Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Za mie rze nia usta wo daw cy w zu peł no ści się uda ły, pro -
ces osła bia nia PZD roz po czął się i już się nie za trzy ma.
Co nie któ rzy dzia ła cze za śle pie ni wiel ko ścią Związ ku
mo gą twier dzić, że ilość wy łą czo nych Ogro dów ze struk -
tur PZD sta no wi nie wiel ki uła mek (oko ło 5%), chciał -
bym jed nak za uwa żyć, że pro ces ten do pie ro na bie ra
tem pa. Wie le Ogro dów wstrzy ma ło się z wyj ściem z PZD
jesz cze przez dwa la ta, choć by z po wo du da nia so bie wię -
cej cza su na wy pra co wa nie do bre go sta tu tu sto wa rzy sze -
nia pro wa dzą ce go ROD (!). In ni bę dą ob ser wo wać
Ogro dy wy łą czo ne w pierw szym eta pie pod ką tem współ-
pra cy z sa mo rzą da mi oraz wła dza mi pań stwa.

Już za nie ca łe dwa la ta roz pocz nie się dru ga tu ra ze -
brań usta wo wych w ROD, wów czas być mo że na wet
wie lu wśród nas tu dziś obec nych, bę dą two rzyć od ręb ne
sto wa rzy sze nia ogro do we. Za mysł usta wo daw cy osła bie -
nia po zy cji PZD ma na ce lu roz bi cie ru chu dział ko we go
na mniej sze pod mio ty, z któ ry mi ła twiej bę dzie so bie po -
ra dzić w przy pad ku wy stą pie nia rosz czeń wo bec ogro -
dów – szcze gól nie w du żych mia stach, gdzie o te re ny
ROD za bie ga ją róż ne „pod mio ty” za rów no przy ci chym,
jak i ofi cjal nym przy zwo le niu władz lo kal nych.

Że by bro nić ro dzin ne go ogrod nic twa dział ko we go,
PZD ja ko wciąż naj więk sze sto wa rzy sze nie ogro do we
po win no pod jąć współ pra cę z in ny mi sto wa rzy sze nia mi. 

Sza now ni ze bra ni ape lu ję dzi siaj do wszyst kich człon -
ków PZD, że by śmy nie trak to wa li in nych sto wa rzy szeń
ogro do wych (mam na my śli ROD, któ re wy szły ze struk -
tur PZD), jak nie po trzeb nych kon ku ren tów(!).

Prze ciw nie PZD po win no bar dzo moc no wspie rać każ -
de sto wa rzy sze nie ogro do we, gdy „za gro żo ne jest ist nie -
nie ogro du”, któ re pro wa dzi.

My ja ko wio dą ce sto wa rzy sze nie mo że my za pro po no -
wać współ pra cę in nym sto wa rzy sze niom w za kre sie: 
– obro ny ROD – prac nad no wy mi re gu la cja mi praw ny -
mi do ty czą cy mi ogrod nic twa dział ko we go

Przy czym współ pra ca po win na być roz po czę ta na rów -
nych, part ner skich za sa dach bez żad nych wa run ków
wstęp nych, bo jak wszy scy ma my róż ne po glą dy i mo że -
my na wet się kłó cić (!), to jed nak gdy cho dzi o obro nę
ro dzin ne go ogrod nic twa dział ko we go po win ni śmy sta -
no wić jed ność.

Na za koń cze nie wró cę do swo jej wy po wie dzi z Okrę -
go we go Ma zo wiec kie go Zjaz du De le ga tów - My za miast
bro nić usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych po -
win ni śmy bro nić na szych Ogro dów, two rząc je śli trze ba
no we usta wy, udo wod ni li śmy to już dwa ra zy. Gdy zaj -
dzie ta ka po trze ba zro bi my to jesz cze raz, a „in ni” nam 
w tym po mo gą. 

Dzię ku ję za uwa gę.

Piotr Maƒczak – Okr´g Mazowiecki

Barbara Antecka – Okr´g Bia∏ystok

Pa nie Prze wod ni czą cy, Sza now ni De le ga ci!
Ma gicz ną da tą, któ ra wpi sze się ja ko dzień za koń cze nia

spo rów, nie po ro zu mień, kło po tów – miał stać się 13 grud -
nia 2013 ro ku. Dział kow cy zrze sze ni w PZD z przy ję li 
z ra do ścią i ulgą uchwa le nie no wej Usta wy o ROD.

13 grud nia 2013 ro ku to tak że po czą tek „no wej ery” 
w dzia łal no ści ROD, ery mo bi li za cji i przy ję cie od po ru
na ata ki na usta wę, na Za rząd Kra jo wy PZD, na po szcze -
gól ne ogro dy.

Ata ki te to:
− kwe stio no wa nie kon sty tu cyj no ści usta wy;
− za rzu ty za gro żeń wy ni ka ją cych z usta wy dla spraw

sa mo rzą du te ry to rial ne go (ZMP);
− nie do sta tecz ny za pis w usta wie pra wa do swo bo dy

zrze sza nia się (Rzecz nik Praw Oby wa tel skich);
− po dob no na ru sze nie Wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu -

cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 ro ku w za kre sie spo so -
bu wy bo ru Sto wa rzy sze nie Ogro do we go (Sąd
Naj wyż szy z I Pre ze sem SN);

− nie zgod ność za bu do wy dzia łek w ROD z ro zu mie -
niem sło wa al ta na (Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny).

Za rzu ty spo wo do wa ły, ż spo koj ni dział kow cy ode rwa -
li się od przy ziem nych czyn no ści. Or ga ni zo wa li do dat -
ko we ze bra nia, de fi nio wa li swo je sta no wi ska, kie ru jąc je
na rę ce władz kra jo wych, te ry to rial nych, są dow ni czych.
Dział kow cy wy szli na uli ce – 15 000 wzię ło udział w ma -
ni fe sta cji ogól no pol skiej. By ła to nie zwy kła mo bi li za cja,
ale tak po pro stu, po ludz ku – zro zu mia ła. 

Mo bi li za cja da ła po zy tyw ne re zul ta ty, ale pro blem 
w tym, że cho ciaż po szcze gól ne za rzu ty są od rzu ca ne, to
po ja wia ją się cią gle no we.

W chwi li obec nej za gro że nia wy ni ka ją ze sta no wi ska
Pre zy den ta Mia sta Sto łecz ne go War sza wy, któ ry to ja ko
or gan nad zo ru wo bec PZD blo ku je re je stra cję sta tu tu
PZD pod pre tek stem „wa dli we go zwo ła nia Nad zwy czaj -
ne go XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD” oraz wzy -
wa do uchy le nia wszyst kich uchwał pod ję tych na je go
pod sta wie. Tak sfor mu ło wa ne za rzu ty za gra ża ją ist nie niu
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na sze go Sto wa rzy sze nia, są ata kiem na na sze struk tu ry
or ga ni za cyj ne.

Okręg Pod la ski to szcze gól ne miej sce. Lu dzie są wy -
cho wa ni głów nie w tra dy cji rol ni czej, w po sza no wa niu
dla ha sła „przy wią za nie do zie mi”, wcho dzi li w struk tu -
ry PZD z ra do ścią, przyj mu jąc ka wa łe czek zie mi w użyt -
ko wa nie z peł ną od po wie dzial no ścią. Ci pierw si – od cho-
dzą prze ka zu jąc dział ki w rę ce dzie ci, wnu ków. Nie zmie -
nia się jed nak ro zu mie nie – na dal wi docz ne jest: pra co wi -
tość, za an ga żo wa nie, sen ty ment, a na wet mi łość do te go
ka wa łecz ka pod la skiej zie mi.

Ogro dy zmie nia ją swój wy gląd, cha rak ter, at mos fe ra
po zo sta je ta sa ma, ja ką ukształ to wa ła hi sto ria i tra dy cje
tej zie mi.

Pod la scy dział kow cy, świa do mi za gro żeń, po par li dzia -
ła nia Za rzą du PZD na rzecz obro ny po zy cji Związ ku,
Sto wa rzy sze nia PZD. W zde cy do wa nej więk szo ści, na
104 ROD 99 po zo sta ło w Ogól no pol skim Sto wa rzy sze -
niu PZD.

Na si dział kow cy w peł ni an ga żu ją się w dzia ła nia na
rzecz ochro ny ogro dów za gro żo nych rosz cze nia mi po -
przed nich wła ści cie li te re nów, na któ rych zor ga ni zo wa ne
są Ogro dy, lub tych któ rzy wy ku pi li te rosz cze nia. Dzia -
łal ność Pre zy den ta War sza wy i na ra sta ją ca la wi no wo ilość
spraw rosz cze nio wych, uświa do mi ły dział kow com ogrom
za gro że nia dla dzia łal no ści ogro dów. Wśród za gro żo nych
ogro dów zna lazł się je den z naj pięk niej szych w Pol sce 
– „Za le sia ny” w Nie wod ni cy Ko ściel nej, z na sze go okrę gu.

Pod la sia nie na ma cal nie od czu wa ją, czym jest brak za -

po wia da nej usta wy re pry wa ty za cyj nej. Zro zu mie nie po -
wo du je więk sze za an ga żo wa nie w dzia łal ność sa mo rzą -
do wą (25 dział kow ców we szło w skład władz sa mo rzą-
do wych), zwięk sza na pór na przed sta wi cie li wła dzy usta -
wo daw czej.

Dą że nie do utrzy ma nia 120-let niej tra dy cji Ogro dów 
– kosz tu je i wy ma ga.

Dział kow cy Pod la skie go Okrę gu wraz ze swy mi przed -
sta wi cie la mi po pie ra ją dzia ła nia na szych Or ga nów Kra -
jo wych.

Pięk ne ha sła nie wy star czą już do uspo ko je nia sy tu acji.
Dział kow cy czu ją swo ją si łę i ra cję w dą że niach do za -
cho wa nia swo ich Ogro dów. W peł ni ro zu mie ją, że by cie
w Sto wa rzy sze niu PZD da je moż li wość prze ciw sta wie nia
się wszel kim rosz cze niom i ata kom.

Do tych cza so we dzia ła nia na ka zu ją wie rzyć, że dzia ła -
nia w obro nie praw dział kow ców da dzą re zul tat je śli:
− po zo sta nie my jed no ścią (a prze cież tak jest, bo tyl ko

5% wy łą czy ło się ze struk tur Sto wa rzy sze nia PZD);
− bę dzie my wspie rać dzia łal ność na szych władz w na -

szym imie niu;
− wes prze my na szych przed sta wi cie li, któ rzy we szli 

w skład rad gmin nych, miej skich, do sej mi ków, by
przed sta wia li gło śno na sze spra wy, by wpły wa li na
ad mi ni stra cyj no-praw ne roz wią za nia do ty czą ce
kwe stii ogro dów;

− bę dzie my czu wać i kon tro lo wać po czy na nia tych,
któ rym idea dział ko wa jest ob ca i nie po trzeb na.

Ser decz nie dzię ku ję za uwa gę i ży czę owoc nych ob rad.

Henryk Malik– Okr´g Sudecki

Sza now ni De le ga ci,
Sza now ni za pro sze ni go ście,
Te re ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych w pol skich

mia stach to zna czą cy ka pi tał, któ ry w wa run kach wol ne -
go ryn ku opar te go na wła sno ści pry wat nej mno żył by
ogrom ne zy ski dla sa mo rzą du te ry to rial ne go, de we lo pe -
rów i wie lu in nych po ten ta tów go spo dar czych. Je dy ną
prze szko dą w spie nię że niu grun tów ogro dów dział ko -
wych jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry przez 
25 lat sku tecz nie bro ni ogro dy dział ko we a tym sa mym
pra wa na by te dział kow ców.

To dzię ki jed no ści dział kow ców w Związ ku w obro nie
ogro dów dział ko wych przed ich sko mer cja li zo wa niem
na sze ogro dy dział ko we na dal ist nie ją i funk cjo nu ją.

W okre sie 25 lat no we go sys te mu po li tycz ne go w Pol -
sce wie lo krot nie jed no czy li śmy się do wspól nej wal ki,
prze ciw sta wia jąc się pró bom to tal nej li kwi da cji ogro dów
dział ko wych lub ogra ni cze nia praw dział kow ców. W ta -
kich sy tu acjach in te gra cja wo kół wła sne go Związ ku, wo -
kół wspól ne go ce lu dzia ła nia po zwo li ła na sku tecz ną

obro nę ogro dów i praw dział kow ców. 
Wszy scy wie my, że wal ka o te re ny ogro dów dział ko -

wych trwa na dal, a for my tej wal ki są róż ne m.in. pró by
roz bi cia jed no ści dział kow ców po przez li kwi da cję Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, po przez me dial ne na gon -
ki na Zwią zek usku tecz nia ne przez gru py nie przy ja zne
Związ ko wi. Czas dłu go let niej wal ki w obro nie Związ ku,
w obro nie ogro dów i praw dział kow ców oraz per spek ty -
wa dal szej wal ki, wy ma ga jed no ści dzia ła nia ca łe go śro -
do wi ska dział kow ców. Ale pa mię taj my – bez in te gra cji
dział kow ców, ale i spo łecz no ści lo kal nej, nie ma i nie bę -
dzie jed no ści w sku tecz nym prze ciw dzia ła niu ja kim kol -
wiek za gro że niom dla ru chu dział ko we go.

Sza now ni de le ga ci,
Cze ka nas dru ga tu ra ze brań usta wo wych, je śli co naj -

mniej 1/10 licz by dział kow ców w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym zło ży wnio sek o zwo ła nie ze bra nia w ce lu
prze pro wa dze nia gło so wa nia w spra wie wy bo ru sto wa -
rzy sze nia ogro do we go, któ re ma za rzą dzać ogro dem.
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Bądź my przy go to wa ni na to, że śro do wi ska nie przy ja zne
Związ ko wi po dej mą roz ma ite dzia ła nia, głów nie na kła -
nia ją ce do wyj ścia ze struk tu ry PZD. Nie trze ba być wiel -
kim stra te giem, by nie prze wi dzieć, że tak bę dzie się
dzia ło, bo wiem nie któ rzy po li ty cy i śro do wi ska nie przy -
ja zne Związ ko wi i ogro dom ocze ki wa li, że w wy ni ku ze -
brań usta wo wych, któ re już się od by ły, ro dzin ne ogro dy
dział ko we bę dą ma so wo wy od ręb niać się ze struk tu ry
PZD. Ocze ki wa no, że wów czas bę dzie ła two po ra dzić so -
bie z li kwi do wa niem ogro dów za rzą dza nych przez lo kal -
ne sto wa rzy sze nia i re ali zo wać ce le śro do wisk po strze -
ga ją cych ogro dy dział ko we wy łącz nie przez pry zmat
eko no micz nej war to ści grun tów. Sta ło się ina czej, bo -
wiem z wo li dział kow ców po nad 95% ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych po zo sta ło w struk tu rze PZD. Po wy ni -
kach tych ze brań jest wię cej niż pew ne, że ma ni pu lo wa -
nie i ma mie nie dział kow ców „wol no ścią” ogro dów za -
rzą dza nych przez lo kal ne sto wa rzy sze nia ogro do we,
bę dzie kon ty nu owa ne.

Dla te go in te gra cja dział kow ców, w mo jej oce nie, sta je
się prio ry te to wym za da niem wszyst kich struk tur PZD.
Zin te gro wa ne śro do wi sko dział kow ców bez po dzia łów 
i bez wy od ręb nia nia się ze struk tu ry PZD, to wy znacz nik
jed no ści w Związ ku. 

Dzi siaj Zwią zek ma pro ble my z od po wied nim trak to -
wa niem go ze stro ny po li ty ków sta no wią cych więk szość
par la men tar ną. Wtó ru ją im ich po plecz ni cy z nie któ rych
ogro dów, któ rym dział kow cy nie od da li ogro dów do za -
rzą dza nia, po zo sta jąc w PZD. Po plecz ni cy ci, gło sząc de -
ma go gicz ne ha sła o wol no ści ogro dów dział ko wych,
ma ni pu lu ją świa do mo ścią dział kow ców. W tej sy tu acji
dział kow cy po win ni być in for mo wa ni przez za rzą dy
ogro dów, iż dzia ła nia te zmie rza ją w jed nym tyl ko kie -
run ku a mia no wi cie do roz bi cia, ubez wła sno wol nie nia, 
a na stęp nie do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Wów czas każ dy ogród bez wła snej i sil nej or ga ni za -
cji sta nie się ła twym łu pem roz ma itych przed się bior czych
pod mio tów. 

W tej sy tu acji mu si my dzia łać od za raz, nie cze ka jąc
na to, co czas po ka że. Jak już wspo mnia łem, bez in te gra -
cji nie ma jed no ści. Pra cy w tym te ma cie jest wie le, ale 
i moż li wo ści też jest wie le.

Rów no le gle z in ny mi waż ny mi za da nia mi na rzecz
obro ny ogro dów dział ko wych i Związ ku mu si my zin ten -
sy fi ko wać dzia ła nia in te gru ją ce śro do wi sko dział kow ców

i wyjść też na prze ciw miesz kań com miast z pro po zy cja -
mi współ pra cy. Ogro dy słu żą prze cież wszyst kim miesz -
kań com miast. 

Waż nym przy tym jest, aby w ogro dach uak tyw ni ły
swo ją dzia łal ność ko mi sje so cjal ne, któ re naj le piej wie -
dzą ja kie są po trze by, a przede wszyst kim moż li wo ści 
w ogro dach. 

W pro gra mach dzia ła nia ko mi sji so cjal nych po win ny
zna leźć się ini cja ty wy na rzecz dział kow ców wy ma ga ją -
cych wspar cia np. w za kre sie po mo cy spo łecz nej, opie ki
i pro fi lak ty ki zdro wot nej lub in nej po mo cy np. po rad
praw nych.

Do re ali zo wa nia dzia łal no ści in te gra cyj no so cjal nej na -
le ży wy ko rzy stać do my dział kow ca, w któ rych mo gą
spo ty kać się dział kow cy z ogro dów nie po sia da ją cych ta -
kich do mów. W ra mach dzia łal no ści in te gra cyj nej mo gą
być pro wa dzo ne spo tka nia dział kow ców z miesz kań ca -
mi miast w ce lu po dej mo wa nia wspól nych ini cja tyw np.
w za kre sie po rząd ku i czy sto ści wo kół ogro dów, współ -
pra cy z mło dzie żą szkol ną, udo stęp nia nie wol nych dzia -
łek na na ukę bo ta ni ki, ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go,
na stęp nie - wspól ne z miesz kań ca mi im pre zy z oka zji
dnia dział kow ca, im pre zy dla dzie ci, spo tka nia z or ga ni -
za cja mi po za rzą do wy mi, kur sy dla dział kow ców z dzie -
dzi ny ogrod nic twa, or ga ni zo wa nie gieł dy róż nych sa dzo-
nek wspól nie z in ny mi ogro da mi, lub o in nej te ma ty ce,
np. zdro wot nej na spo tka niach z le ka rza mi, praw nej na
spo tka niach z praw ni ka mi. Roz ma ite for my in te gra cyj -
ne, to za ra zem pro mo cja ogro dów dział ko wych za rzą dza -
nych przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców, z któ ry mi
mo że współ dzia łać wie le pod mio tów z po żyt kiem dla
wszyst kich. Na szym obo wiąz kiem win no być ini cjo wa -
nie tej współ pra cy.

Dzia ła jąc w jed no ści mo że my prze ciw sta wić się za gro -
że niom dla ogro dów, a tak że bu do wać przy szłość ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju. Prze ciw sta -
wiaj my się za tem zde cy do wa nie wszel kim pró bom roz bi -
cia Związ ku, roz trwo nie nia je go do rob ku, wszel kim
pró bom ogra ni cze nia je go praw za gwa ran to wa nych usta -
wą o ROD i Kon sty tu cją RP. 

Tyl ko zin te gro wa na or ga ni za cja dział kow ców sta no wi
sil ny, sa mo rząd ny Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry
bę dzie za wsze gwa ran tem ist nie nia i roz wo ju ogro dów
dział ko wych dla nas i dla na stęp nych po ko leń.

Dzię ku ję za uwa gę.

Józef Romanowski – Okr´g Szczecin

I. Jest to nie wąt pli wie wy jąt ko wa i bar dzo pra co wi ta
ka den cja Kra jo wej Ra dy PZD, struk tur te re no wych, oraz
za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych. „NASZA
SIŁA I SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA LEŻY W JED-

NOŚCI ZWIĄZKU”
Pa mię ta my wy stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -

skich, kon tro la NIK, wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
po wo ła nie Ko mi te tu Oby wa tel skie go do opra co wa nia no -



89

wej usta wy. Ze bra nie 925 000 pod pi sów zło żo nych pod
pro jek tem usta wy o ROD. Ma ni fe sta cje w 16 wo je wódz -
twach oraz ma ni fe sta cję 15 ty sięcz ną w War sza wie, któ -
ra otwo rzy ła drzwi do no wej usta wy. Po nad 100
spo tkań z po sła mi i se na to ra mi RP. Ten wy si łek zo stał
uwień czo ny suk ce sem tj. no wą usta wą.

Rok 2014 to re ali za cja za pi su Art. 69 usta wy z dnia 
13 XII 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, zwo -
ła nie ze brań wszyst kich dział kow ców ko rzy sta ją cych 
z dzia łek, w ce lu prze pro wa dze nia gło so wa nia, w spra -
wie wy bo ru sto wa rzy sze nia ogro do we go, któ re bę dzie
pro wa dzi ło ROD. Wy ko na na cięż ka pra ca przez or ga ny
Związ ku spo wo do wa ła, że 95% ROD po zo sta ło w Sto -
wa rzy sze niu PZD.

Do brze zor ga ni zo wa na i wy ko na na pra ca, od ze bra nia
700 000 pod pi sów, po wo ła nie Ko mi te tu Oby wa tel skie -
go, opra co wa nia pro jek tu usta wy „STOP Roz biór kom
Al tan" we szła w ży cie i oca li li śmy 900 000 al tan o war -
to ści oko ło 60 mld zło tych.

No wy sta tut i no wy re gu la min, to te ma ty któ re są re ali -
zo wa ne w 2014/2015 ro ku. Wy mie nio ne do ko na nia
świad czą o do brze zor ga ni zo wa nej pra cy struk tur Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Kom pe tent ne i dy na micz -
nie dzia ła ją ce Kie row nic two Pre zy dium KR PZD, do brze
pra cu ją ce struk tu ry te re no we w okre ślo nych te ma tach,
jak rów nież wy ka zu ją ce za an ga żo wa nie w re ali za cję
wy ty czo nych prio ry te tów za rzą dy ROD – czy li bar dzo
sze ro ka wspól na współ pra ca do pro wa dzi ła do osią gnię cia
wy ty czo nych ce lów.

Na le żą się naj wyż sze sło wa uzna nia, za pro fe sjo nal ną
wi zję i wia rę w suk ces Pa nu Pre ze so wi Eu ge niu szo wi
Kon drac kie mu, Pre zy dium KR, Praw ni kom PZD, OZ
PZD i za rzą dom w ROD za bu do wę ogro dów przy szło ści.

II. „SENIOR” W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁ-
KOWYM

Sta rze nie się spo łe czeń stwa jest jed nym z naj waż niej -
szych zja wisk na szych cza sów, przy no si sze ro ko za kro jo -
ne wy zwa nia i moż li wo ści. Pol skie spo łe czeń stwo jest
co raz star sze. Dzia ła nia, któ re bę dą po dej mo wa ne na
rzecz wspar cia Se nio ra, do ty czą nie tyl ko Nas, ale i przy -
szłe po ko le nia, któ re bę dą się mie rzyć z tym wy zwa niem.
W re ali za cji pro gra mu bar dzo waż na jest ko or dy na cja
dzia łań w mie ście i w kra ju.

OCENA SYTUACJI
W Pol sce ma my oko ło 7 mln osób w wie ku 60 + co sta -

no wi oko ło 18% po pu la cji na sze go spo łe czeń stwa. Od
kil ku na stu lat ob ser wo wa ny jest pro ces zmia ny struk tu ry
de mo gra ficz nej, któ re go ce chą jest ro sną cy udział osób
star szych w po pu la cji ogó łem. Na ko niec 2013 r. licz ba
lud no ści Pol ski wy no si ła 38,5 mln. osób. W 2012 r. od -
no to wa no ujem ny przy rost rze czy wi sty lud no ści, tem po
ubyt ku lud no ści wy nio sło 0,01%, co ozna cza, że na każ -
de 10 tys. miesz kań ców Pol ski uby ła 1 oso ba. Jed no cze -
śnie na le ży pod kre ślić, iż na sku tek po pra wia ją cych się
wa run ków ży cia, wy dłu ża się śred nia dłu gość ży cia Po -

la ków. We dług pro gno zy sta ty stycz nej ocze ki wa na dłu -
gość ży cia dla męż czyzn uro dzo nych w 2012 r. wy nie sie
72,7 lat, a dla ko biet 81,0 lat). Od 2000 ro ku prze cięt ne
dal sze trwa nie ży cia w od nie sie niu do męż czyzn, jak i ko -
biet wzro sło o 3 la ta. Wy dłu ża ją ca się prze cięt na dłu gość
ży cia spra wia, że w per spek ty wie naj bliż szych dwu dzie -
stu kil ku lat, na stą pi gwał tow ny pro ces sta rze nia się lud -
no ści. Istot ną kon se kwen cją de mo gra ficz ne go sta rze nia
się spo łe czeń stwa, jest tak że co raz częst sze sa mot ne za -
miesz ki wa nie osób star szych, tzw. sin gu la ry za cja sta ro -
ści. Przed sta wio ne po wy żej zja wi ska, oraz zmia ny stru-
k tu ry de mo gra ficz nej, po wo du ją, iż Pol ska stoi przed sze -
re giem wy zwań zwią za nych z pla no wa niem i kształ to wa -
niem po li ty ki w ob sza rze ak tyw no ści spo łecz nej osób
star szych.

Wo bec te go sta nu rze czy, istot ne jest już dziś, aby struk -
tu ry PZD pod ję ły dzia ła nia w ROD, któ re bę dą bez po -
śred nio skie ro wa ne do swo ich dział kow ców. Prze wi -
dy wa ne ro dza je usług:

a) so cjal ne,
b) edu ka cyj ne,
c) kul tu ral no -oświa to we,
d) spor to wo -re kre acyj ne,
e) re ha bi li ta cyj ne,
f) ak ty wi zu ją ce,
g) te ra pii za ję cio wej,
h) in ne.
Już dziś jest bar dzo waż ne pro pa go wa nie do na szej spo -

łecz no ści dział kow ców i ich ro dzin, upo wszech nia nie ak -
tyw no ści ru cho wej nie za leż nie od wie ku. Ży wot ność nie
ma ogra ni czeń, mo że być wła ści wo ścią każ de go bez
wzglę du na wiek. Mło dość jest ogra ni czo na w cza sie i brak
spo so bu na jej od zy ska nie. Na sze umy sły i cia ła moż na w
póź niej szych la tach ćwi czyć, aby spraw niej funk cjo no wa -
ły, aby sta ły się zdrow sze i bar dziej ru chli we.

GŁÓWNY CEL: INTEGRACJA, WIEDZA, OPIEKA,
REHABILITACJA I GODNOŚĆ.

Wspar cie dla jed no stek sa mo rzą du z Pro gra mu bę dzie
re ali zo wa ne na pod sta wie art. 115 ust. 1 usta wy. Pro gram
jest pro gra mem wie lo let nim w ro zu mie niu art. 136 ust. 2
usta wy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach pu blicz nych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwa nej da lej
„usta wą o fi nan sach pu blicz nych”.

Pro gram re ali zo wa ny w la tach 2015-2020 obej mie
swo im za się giem wszyst kie wo je wódz twa. Pro ces mo -
der ni za cji bę dzie uza leż nio ny od ope ra tyw no ści Za rzą -
dów ROD w po zy ski wa niu fun du szy na in we sty cje i wy-
po sa że nie ogro dów.

Ogro dy dział ko we mo gą być in te li gent ną spe cja li za cją
pro fi lak ty ki zdro wia, dla pol skiej spo łecz no ści lo kal nej
w mia stach, przy sko or dy no wa niu dzia łań z wła dza mi
kra ju i mia sta.

Dzię ku ję za wy ko na ną pra cę i ży czę re ali za cji no we go
pro gra mu w no wej ka den cji.
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Sza now ni De le ga ci XII Zjaz du PZD
Hi sto ria ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce jest bar dzo

bo ga ta w suk ce sy i sta no wi źró dło nie zwy kle cen nych do -
świad czeń, z któ rych wszy scy – za rów no dział kow cy,
urzęd ni cy, dzia ła cze po win ni czer pać wzor ce. 

Jak kol wiek du mą na pa wa mnie fakt, że naj star szy
ogród dział kow cy w Pol sce – ROD „Ką pie le sło necz ne”
znaj du je się w Gru dzią dzu, tak uwa żam, że ruch ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce po wi nien skon cen tro wać
się przede wszyst kim na pro ble mach dnia dzi siej sze go
oraz wy bie gać w przy szłość, w mniej szym za kre sie zaś
żyć prze szło ścią. Nie ozna cza to jed nak ze rwa nia z tra dy -
cja mi i war to ścia mi, któ ry mi do tej po ry kie ro wał się Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców, któ re mu szą sta no wić
pod sta wę do uno wo cze śnia nia i roz wo ju ogro dów dział -
ko wych.

Pro ble my, przed ja ki mi stoi ruch ogrod nic twa dział ko -
we go w po ło wie dru giej de ka dy dwu dzie ste go pierw sze -
go wie ku, to przede wszyst kim pro ble my lu dzi – dział -
kow ców. Wy so kie bez ro bo cie, ni skie za rob ki, eme ry tu ry
czy ren ty, po śpiech, utrud nio ny do stęp do zdro wej 
i smacz nej żyw no ści to tyl ko nie któ re z nich. Chy ba ni -
ko go z obec nych nie trze ba prze ko ny wać, że jed nym 
z le karstw na ww. bo lącz ki są ogro dy dział ko we. Oczy -
wi ście w ża den spo sób nie je ste śmy w sta nie wpły nąć na
roz wią za nie tych kwe stii, na to miast ogro dy dział ko we 
w zna czą cy spo sób mo gą zmi ni ma li zo wać ne ga tyw ne
skut ki tych zja wisk.

Przez dzie się cio le cia ogro dy dział ko we ewo lu owa ły,
zmie nia ły się wraz ze zmia ną ustro ju, sy tu acji go spo dar -
czej oraz re gu la cji praw nych. Dziś co raz czę ściej mo że -
my za uwa żyć, że ruch ogrod nic twa dział ko we go po wra ca
do swo ich ko rze ni. Po now nie na dział kach ogrod ni czych
go spo da rzy wie lu mło dych lu dzi, ro dzin z ma ły mi dzieć -
mi, po now nie to dział ki ogrod ni cze sta no wią dla nich
miej sce od po czyn ku, zwol nie nia od co dzien ne go po śpie -
chu. Po now nie to dział ki ogrod ni cze po ma ga ją wpro wa -
dzić oszczęd no ści w do mo wych bu dże tach i za pew nia ją
do stęp do po żyw nej i zdro wej żyw no ści. Ma to rów nież
ol brzy mi wa lor edu ka cyj ny, bo wiem sa mo dziel na upra wa

owo ców i wa rzyw uczy więk sze go sza cun ku do żyw no -
ści, ja ko owo cu cięż kiej pra cy oraz pod sta wy ludz kiej eg -
zy sten cji. Jest to bar dzo waż ne w cza sach, gdy ty sią ce ton
prze two rzo ne go je dze nia każ de go dnia lą du je na śmiet ni -
kach. Za god ne po chwa ły uznać na le ży to swo iste zato -
cze nie się hi sto rii ko łem i uwa żam, że ten typ ogrod-
nic twa dział ko we go, gdzie oprócz traw ni ka, gril la i le ża -
ka jest też miej sce na grząd ki na le ży wspie rać i sze ro ko
pro pa go wać wśród dział kow ców. 

War to rów nież zdać so bie spra wę z wy zwań, któ re do -
pie ro przed na mi sta ną. Ogro dy dział ko we, ja ko za mknię -
te en kla wy w mia stach mo gą li czyć na mniej sze po par cie
ze stro ny spo łe czeń stwa niż w sy tu acji, gdy tak że oso by
nie bę dą ce dział kow ca mi mo gą czer pać ko rzy ści z ich ist -
nie nia. Nie unik nio ne jest, więc stop nio we otwie ra nie się
ogro dów dział ko wych dla spo łe czeń stwa, po przez ich
więk szą do stęp ność dla prze cięt ne go miesz kań ca mia sta.
Już dziś roz po cząć trze ba roz wa ża nia jak to zro bić by jed -
no cze śnie po go dzić pra wo dział kow ców do pry wat no ści
oraz by ogro dy dział ko we nie prze isto czy ły się w miej sca
peł ne ha ła su, by uchro nić je od ak tów kra dzie ży i wan da -
li zmu, z któ rym do czy nie nia ma my prze cież i przy ogro -
dach szczel nie za mknię tych. Nie bę dzie to z pew no ścią
ła twe, ale trze ba zdać so bie spra wę, że więk sze otwar cie
ogro dów mo że być nie unik nio ne i już te raz na le ży roz po -
cząć de ba tę na ten te mat.

Na za koń cze nie raz jesz cze pra gnę pod kre ślić war tość
do tych cza so wych zdo by czy ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go. Są to swe go ro dza ju fi la ry, dzię ki któ rym Pol ski
Zwią zek Dział kow ców za cho wał bar dzo moc ną po zy cję,
a ogro dy dział ko we sku tecz nie opie ra ją się za ku som de -
we lo pe rów i nie któ rych sa mo rzą dów. War to czer pać z do -
tych cza so wych wzor ców, bo tyl ko one mo gą być
punk tem wyj ścia do dal sze go roz wo ju ogro dów dział ko -
wych w Pol sce.

My ślą Jo han na Go ethe chcę za koń czyć swo je wy stą -
pie nie: „Im bli żej na tu ry je ste śmy tym wię cej czu je my 
w so bie praw dzi we go szczę ścia”.

Dzię ku ję za uwa gę

Piotr Gadzikowski – Okr´g Toruƒsko-Włocławski

Sza now ni de le ga ci!
Chciał bym zgło sić pew ne uwa gi do roz dzia łu:

„DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE OBSŁUGI ORGA-
NIZACYJNEJ I PRAWNEJ – ZAGADNIENIA ORAZ
PROBLEMATYKA”.

Je stem prze ko na ny, że wie le Za rzą dów Ogro dów ocze -
ku je na po moc praw ną w kwe stii „wy po wie dze nia umo -
wy dzier ża wy dział ki” na da nym ogro dzie np: za brak
dba ło ści o po wie rzo ną dział kę. Pro si my o stwo rze nie sza -
blo nu; punkt po punk cie, jak po stę po wać, aby w ewen tu -

Wojciech Seredyƒski – Okr´g Legnica
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al nym są dzie spra wa by ła czy sta i wy gra na! Po za tym, ile
cza su na le ży od cze kać, aby po stę po wać zgod nie z pra -
wem PZD i pra wem cy wil nym obo wią zu ją cym w na -
szym kra ju?

Są, to bar dzo waż ne spra wy w świe tle no wych prze pi -
sów, któ re do ty czą dział kow ców, a nie wszy scy zda ją so -
bie z te go spra wę. My, ja ko Za rzą dy bo imy się dzia łać
po chop nie w te go ty pu spra wach, aby w są dach na sze go
kra ju po pro stu nie prze grać.

Zna my, prze cież na sze spo łe czeń stwo; du żo wy ma ga
od in nych, od sie bie w za mian nie da jąc nic! Dla te go,
spra wy po dob ne go ty pu są dla nas bar dzo waż ne i wy -
ma ga ją szcze gól nie roz waż nych kro ków, dla te go ape lu ję
do Ra dy Kra jo wej o stwo rze nie ta kie go do ku men tu i ro -
ze sła nie do po szcze gól nych Okrę gów PZD.

Ko lej ną nie ja sną spra wą, któ ra sta je się kon tro wer syj -
ną, jest isto ta „prac na rzecz ogro du”. W świe tle no wych
prze pi sów, jest ten te mat za gma twa ny. Raz: każ dy dział -
ko wiec ma obo wią zek, a po tem jak by ten obo wią zek nie
ist niał? Jak, to się ma na praw dę? Nie któ rzy prze czy ta li
„co nie co” w in ter ne cie i się bun tu ją! A prze cież pra ce re -
mon to we i kon ser wa cyj ne mu szą być wy ko ny wa ne, aby
nie nisz cza ło na sze wspól ne do bro na ogro dach. Du żo
dzia łek zmie ni ło wła ści cie li. Jest już mło de po ko le nie, 
a Ci bun tu ją się na wszyst ko!

W związ ku z tym pro si my, o uści śle nie i pro ste spre cy -
zo wa nie te go za pi su, aby nie do szło do nad in ter pre ta cji.

Bo w róż nych sy tu acjach, mo że dojść do ta kich pa ra -
dok sów, że trze ba bę dzie do zwy kłych prac wy naj mo wać
ze wnętrz nych wy ko naw ców. Po szcze gól nych ogro dów
nie stać jest na ta kie luk su sy po przez pła ce nie za drob ne
pra ce re mon to we i in ne usłu gi, ob cym pod mio tom go -
spo dar czym. Dla cze go nie po zo sta wić po przed nich roz -
wią zań i za pi sów te go za gad nie nia, prze cież by ły ja sne 
i kla row ne, nie wy ma ga ją ce żad nych ani ko men ta rzy ani
in ter pre ta cji. 

Na stęp nym te ma tem, któ ry bul wer su je, jest roz dział III
Re gu la mi nu. „spo ry mo gą być roz strzy ga ne w dro dze
me dia cji” A jak ina czej? A na stęp nie w § 26 i 27 p -k 3 ...
„spra wę przej mu je za rząd ROD” ... ?! i Co? Ja ki mi moż -
li wo ścia mi dys po nu je za rząd? Ja ką ka rę lub ja kie kon se -
kwen cje mo że za rząd wy wrzeć na stro nie, któ ra za wi ni ła?

Prze cież, na sze mło de po ko le nie bar dzo róż ni się od za -
cho wań, któ re moż na na zwać umiar ko wa ny mi. Dzi siaj
żą da nia są pod sta wo wym czyn ni kiem, któ ry cha rak te ry -
zu je dzi siej sze spo łe czeń stwo. Dla te go, tak trud no być
sę dzią w ja kiej kol wiek spra wie. Si ła ar gu men tu i pre stiż
nie za wsze są wy star cza ją ce, by „uga sić po żar”. I co wte -
dy? Ła two jest na pi sać, trud niej wy ko nać. A spra wa mu -
si być za koń czo na po zy tyw nie!

My, ja ko dzia ła cze dzia ła ją cy w te re nie pro si my o po -
moc praw ną ści śle spre cy zo wa ną, aby śmy nie wa ha li się
w po dej mo wa niu róż nych, ale czę sto trud nych de cy zji. 

Ewa Błachut – Okr´g Małopolski

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Sza now ni De le ga ci i za pro sze ni Go ście!
Do bie ga koń ca ka den cja 2010-2015. By ła to nie zwy -

kle trud na ka den cja, o ile nie naj trud niej sza w hi sto rii
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Trud no ści prze ży -
wał ca ły Zwią zek z po wo du utra ty naj waż niej sze go ak tu
praw ne go, ja kim by ła usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 2005 r. Usta wa ta pod da na ba da niu przez
Try bu nał Kon sty tu cyj ny utra ci ła po ło wę za war tych 
w niej ar ty ku łów, sta jąc się ak tem praw nym bez u ży tecz -
nym. Try bu nał Kon sty tu cyj ny w swym orze cze niu na ka -
zał usta wo daw cy spo rzą dze nie no wej usta wy. Dzię ki
za an ga żo wa niu i wal ce wszyst kich dział kow ców uda ło
się uchwa lić akt praw ny speł nia ją cy ocze ki wa nia wszyst -
kich spo łecz no ści. Ak tu al nie obo wią zu ją ca usta wa z dnia
13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych moż na obiek tyw nie stwier dzić iż jest re gu la cją
uwzględ nia ją cą in te re sy dział kow ców ROD, jak i na sze -
go Związ ku. 

Po wej ściu w ży cie usta wy dział kow cy nie za zna li jed -
nak spo ko ju. W związ ku z pró ba mi za skar że nia usta wy 

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud nia
2013 ro ku oraz po wy ro ku są du ad mi ni stra cyj ne go de fi -
niu ją cym al ta nę ogro do wą z za gro że niem dla ów cze śnie
ist nie ją cych al tan ogro do wych po ja wi ło się ko lej ne wy -
zwa nie dla Związ ku. Dzię ki ko lej ne mu oby wa tel skie mu
pro jek to wi uda ło się roz wią zać nie zwy kle trud ną sy tu -
ację. W tym miej scu nie zwy kłe sło wa uzna nia pra gnę
skie ro wać za rów no do praw ni ków KR za cię cie wal czą -
cych o na sze pra wa, jak i do Pre ze sa Pol skie go Związ ku
Dział kow ców Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go. To Pań -
stwa dzia ła nia w pro ce sie le gi sla cyj nym spra wi ły, iż dzi -
siaj mo że my się cie szyć z re gu la cji nor ma tyw nych
za do wa la ją cych dział kow ców. 

Ubie gły rok był cza sem wpro wa dza nia prze pi sów no -
wej usta wy w ży cie. Naj waż niej szym za da niem by ło
prze pro wa dze nie ze brań usta wo wych wszyst kich dział -
kow ców ma ją cych na ce lu wy bór sto wa rzy sze nia pro wa -
dzą ce go ROD. W Ma ło pol sce ze bra nia prze pro wa dzo no
w 100%, w wy ni ku tych ze brań do szło do wy łą cze nia 
z PZD 21 ogro dów, co sta no wi 7,8% ogó łu. W ca łym
Związ ku po zo sta ło 95% ROD.
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Usta wa da ła moż li wość re gu lo wa nia pra wa do grun tów
ROD, do któ rych PZD nie po sia dał ty tu łu praw ne go. 
W myśl art. 76 usta wy pod ję to dzia ła nia wy stę pu jąc do
od po wied nich or ga nów o wy da nie de cy zji użyt ko wa nia
grun tów przez ROD.

W chwi li bie żą cej Pol ski Zwią zek Dział kow ców zma -
ga się z za re je stro wa niem Sta tu tu PZD, blo ko wa nym
przez Pre zy dent m. st. War sza wy. Wie le już prze szli śmy,
a bez po mo cy dział kow ców i struk tur ogro do wych, nie
by ło by moż li we zna le zie nie się w tym miej scu, w któ rym
ma my do brą usta wę o ROD i de fi ni cję al ta ny dział ko wej
wstrzy mu ją cą roz biór kę al tan. 

Jed ną z naj waż niej szych sfer dzia łal no ści Okrę go we go
Za rzą du Ma ło pol skie go jak i Or ga nów Kra jo wych Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, by ła re ali za cja pro gra mu
i uchwał pod ję tych na IX Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, jak rów nież uchwa lo -
ne przez Okrę go wy Za rząd rocz ne pla ny dzia łal no ści
opra co wa ne w opar ciu o sta tut i wy tycz ne Kra jo wej Ra -
dy PZD. Oprócz re ali za cji za dań co rocz nie ana li zo wa no
prze bieg dzia łal no ści w za kre sie me ry to rycz nym i fi nan -
so wym. Dzia ła no i ana li zo wa no kie run ki dzia ła nia 
w spra wach go spo dar czych oświa ty ogrod ni czej, in we -
sty cyj no -re mon to wej, praw no -or ga ni za cyj nej. Na pod sta -
wie przy go to wa nych ma te ria łów po cho dzą cych od
or ga nów wyż sze go stop nia po dej mo wa li śmy uchwa ły,
sta no wi ska oraz ape le do róż nych śro do wisk po li tycz -
nych, urzę dów i in sty tu cji pań stwo wych. Na sze wy stą -
pie nia od czu wa ła opi nia pu blicz na, bo wiem w środ kach
ma so we go prze ka zu moż na by ło je spo tkać na każ dym
kro ku. 

Jed nym z na szych naj więk szych pro ble mów w chwil
obec nej są rosz cze nia osób fi zycz nych i in nych pod mio -
tów do grun tów, na któ rych zlo ka li zo wa ne są Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we. Po stę po wa nia do ty czą za rów no kwe -
stii fi nan so wych za bez u mow ne ko rzy sta nie jak i żą dań 
o wy da nie spor nych te re nów. Pro ces ten nie ste ty na ra sta
i nie wi dać per spek tyw na ko rzyst ne dla Związ ku zmia -
ny w tym te ma cie. 

Nie zwy kle waż nym aspek tem w na szej pra cy by ła i jest
współ pra ca z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi, któ ra w mi -
nio nej ka den cji ukła da ła się róż nie. O ile moż na po zy -
tyw nie oce nić współ pra cę z Ra da mi Dziel nic, o ty le

współ pra ca mię dzy in ny mi z Urzę dem Mia sta Kra ko wa
po zo sta wia do ży cze nia. W trak cie spo rzą dza nia Stu dium
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta Kra ko wa pró -
bo wa no prze zna czyć aż 18 te re nów ROD pod za bu do wę
miesz ka nio wą i usłu go wą. Usil ne sta ra nia Za rzą dów tych
ogro dów oraz Okrę gu Ma ło pol skie go nie do pu ści ły do
speł nie nia za mie rzeń urzęd ni ków sa mo rzą do wych. Spo -
rzą dza ne miej sco we pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go obej mo wa ły swym za się giem te re ny ROD 
i umiesz cza ły je pod na zwą „zie leń dział ko wa – ZD” lub
„zie leń urzą dzo na – ZU”. Umiej sco wie nie ROD w pla nie
za go spo da ro wa na stwa rza pew ną ak cep ta cję i da je moż -
li wość uzy ska nia de cy zji użyt ko wa nia grun tu za gwa ran -
to wa ną usta wą o ROD. Dru gim nie ko rzyst nym ge stem
władz mia sta Kra ko wa by ło uchwa le nie opła ty za użyt ko -
wa nie grun tów (2014 r.) zaj mo wa nych przez ROD. Opła -
ta mo że nie wiel ka, ale zróż ni co wa na w za leż no ści od
war to ści grun tu (0,02%), mo że być zna czą cym wy dat -
kiem dla wie lu dział kow ców. Nie jest to przy ja zne po dej -
ście sa mo rzą du gmin ne go do ROD, któ re są te re na mi
zie lo ny mi mia sta utrzy my wa ny mi wy łącz nie z pie nię dzy
dział kow ców.

Obec nie Rad ni Mia sta Kra ko wa, jak i rad ni in nych
miast w Pol sce, chcą za pro po no wać do ta cje dla ROD na
mo der ni za cję, na bu do wę pla ców za baw, oświe tle nie,
ław ki itp. w za mian za tzw. „otwar cie ROD dla spo łecz -
no ści lo kal nych”.

In ną waż ną sfe rą, nad któ rą na le ży się głę biej po chy lić
w nad cho dzą cej ka den cji nie wąt pli wie są do ta cje ze środ -
ków unij nych. Waż ne, aże by środ ki te roz dy spo no wy wać
roz waż nie, co po zwo li dział kow com i Związ ko wi zre ali -
zo wać wie le waż nych i po trzeb nych in we sty cji. 

Na za koń cze nie spra woz da nia pra gnę po dzię ko wać
wszyst kim, któ rzy po świę ci li swój czas na pra cę dla do -
bra ROD i dział kow ców. Tym, któ rzy bra li udział w licz -
nych pi kie tach, ma ni fe sta cjach wal cząc o usta wę o ROD
o zmia nę usta wy Pra wo bu dow la ne, o sta tut PZD. Trosz -
czą cym się o na le ży te funk cjo no wa nie i wi ze ru nek ogro -
dów. Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się oso bom, któ re
z koń cem ka den cji od cho dzą po wie lo let niej pra cy spo -
łecz nej w or ga nach Związ ku. 

Chy lę czo ła przed ty mi dzia ła cza mi, któ rzy ode szli 
i nie usły szą już słów po dzię ko wa nia.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ DLA
DZIAŁKOWCÓW.

Unij ne re gu la cje zmu szą pol ską ener ge ty kę do po szu ki -
wa nia roz wią zań ni sko emi syj nych. Ozna cza to, źe pro -
duk cja ze źró deł kon wen cjo nal nych, na któ rych ba zu je

te raz na sza ener ge ty ka, zo sta nie zna czą co ogra ni czo na.
Zna czą cy udział w bi lan sie mo cy mu si mieć ta po zy ski -
wa na ze źró deł od na wial nych. Ta ki obo wią zek na kła da
na nas przy ję ty przez Unię pa kiet ener ge tycz no -
- kli ma tycz ny.

Józef Romanowski – Okr´g Szczecin
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Wy mo giem jest, by do 2020 r. udział OZE /od na wial -
ne źró dła ener gii/ kształ to wał się na po zio mie 15% wy -
two rzo nej w kra ju ener gii elek trycz nej. W 2005 roku by ło
3,46% do 12% obec nie. Nas dział kow ców naj bar dziej in -
te re su ją ko lek to ry sło necz ne. Ca ły czas ro sną na kła dy na
zie lo ną ener ge ty kę w Eu ro pie. We dług In sty tu tu Re gu la -
cji Ener ge ty ki wy dat ki zwią za ne z ich wpro wa dze niem
mo gą wy nieść 7,5 mld zł do 2020 r. w Pol sce.

Ener ge ty ka wy zna cza moż li wo ści roz wo ju go spo dar ki
kra ju. Jest przy ję ta no wa usta wa o od na wial nych źró dłach
ener gii. Od na wial ne źró dła ener gii są szan są zmniej sze -
nia bez ro bo cia w Pol sce. W ostat nich la tach prąd wy two -

rzo ny przez wia tra ki sta niał o 50%, a z in sta la cji fo to wol -
ta icz nej o 70%.

To nie atom, wę giel czy ro pa bę dą fun da men tem przy -
szłej ener ge ty ki, lecz jej od na wial ne źró dła. Z tzw. przy -
do mo wych in sta la cji moż na pro du ko wać prąd na wła sne
po trze by, a nad wyż ki sprze da wać. Pre fe ro wa ne bę dą in -
sta la cje o naj mniej szej mo cy do 3 kW. To dla nich usta -
lo no ta ry fę gwa ran to wa ną w wy so ko ści 75 gro szy za
kWh.

Sta raj my się o środ ki Unij ne na in we sty cje, po pra wia -
my eko lo gie i ob ni ża my kosz ty utrzy ma nia ogro du.

Jest to na sza szan sa, po sta raj my się jej nie zmar no wać.

Józef Strzałkowski – Okr´g Toruńsko-Włocławski

Sza now ne ko le żan ki, 
Sza now ni ko le dzy,
Mi nio ne czte ry la ta by ły trud ne dla Związ ku, i rów nież

dla prze cięt ne go dział ko wi cza. La ta 2011-2014 to okres
cią głej wal ki Związ ku o wie lo let nie pra wa pol skich dział -
ko wi czów dzia ła ją ce na ko rzyść PZD, ale tak że na ko -
rzyść spo łecz no ści sa mo rzą do wych. 

Część chełm żan w okre sie na gon ki me dial nej na Zwią -
zek mó wi ła: Na co wy na rze ka cie? Co wam się nie po do -
ba? Prze cież te raz mo że cie być sa mo dziel ni! Nie bę-
dzie cie mu sie li pła cić na utrzy ma nie Ra dy Kra jo wej!
Część chełm żan i nie tyl ko w to uwie rzy ła, że to czym
za mie rza ła ob da rzyć dział kow ców rzą dzą ca w Pol sce ko -
ali cja jest dla nich bar dzo ko rzyst ne, ale na zy wa ła dział -
kow ców dru gi mi gór ni ka mi, któ rzy chcą mieć wy jąt ko we
przy wi le je. 

Pro szę Pań stwa to nic bar dziej ab sur dal ne go. Ta by ła
dro ga rzą du da ją ca dział kow com ni by wy jąt ko we przy wi -
le je pro wa dzi ła fak tycz nie do roz drob nie nia ru chu dział -
ko we go w Pol sce. To był po czą tek peł za ją ce go je go
upad ku. My ślę, że wszy scy jak tu je ste śmy wie my, że w
przy pad ku przej ścia pierw sze go pro jek tu usta wy o ROD
w wer sji ko ali cyj nej pierw sze pa dły by ogro dy w du żych
mia stach. Ich upa dek ozna czał by spa dek zna cze nia ru chu
dział ko we go w kra ju i w spo łecz no ściach lo kal nych.

Nie któ rzy mo że uwa ża ją, że ta mo ja wy po wiedź jest
już nie po trzeb na, bo usta wa o ro dzin nych ogro dach jest
uchwa lo na, spra wa al tan zo sta ła po my śli dział kow ców
okre ślo na w usta wie, więc mo że my żyć spo koj nie. 

Ta kie my śle nie jest bar dzo nie bez piecz ne. Część po li -
ty ków na dal uwa ża, że licz ne związ ki za gra ża ją wła dzy,
je że li ich in te re sy są sprzecz ne z jej in te re sa mi. Na le ży
pa mię tać, że każ da wła dza li czy się tyl ko z du ży mi or ga -
ni za cja mi. Du ża licz ba ich człon ków to du ża licz ba wy -
bor ców. Tej licz by wła dza się boi. 

Po pa trz my na związ ki za wo do we, któ re jesz cze dwa -

dzie ścia lat te mu mia ły kil ka na ście mi lio nów człon ków.
Jak wte dy re ago wa ła wła dza na ich pro te sty? Jak na to -
miast re agu je obec nie, kie dy związ ki li czą oko ło 3 mi lio -
nów i są sil nie roz drob nio ne. Pa mię taj my ta na sza wła dza
w swo isty spo sób poj mu je swo ją od po wie dzial ność za lo -
sy Po la ków. 

Mi nio ne 25 lat po ka za ły, że wła dza an ty związ ko wa
sys te ma tycz nie i co jest przy kre ze skut kiem w róż ny spo -
sób eli mi no wa ła z ży cia spo łecz ne go i po li tycz ne go
wszel kie du że for my or ga ni za cji lu dzi czę sto tłu ma cząc
Po la kom, że ro bi to dla ich do bra. Dla wła dzy ta sy tu acja
jest ko rzyst na. Ma ła gru pa, ma ły pro blem. Nie wiel kie za -
in te re so wa nie me diów. Nie wiel ki wpływ na wy ni ki 
w wy bo rach. 

Sza now ne ko le żan ki,
Sza now ni ko le dzy,

Kie dy przed II woj ną świa to wą po wsta wa ły w Pol sce
ogro dy to two rzy ły struk tu ry po nad lo kal ne i po wsta wa ły
też z ini cja ty wy tych struk tur. Ta ka or ga ni za cja ru chu
dział ko we go w kra ju przy no si ła je go roz wój. 

Pa trząc przez pry zmat wła sne go po dwór ka pra gnę pań -
stwa po in for mo wać, że w Chełm ży wszyst kie ogro dy
wcho dzą w skład PZD. Ta przy na leż ność po zwa la dział -
kow com mieć jed ną li czą cą się re pre zen ta cję w kon tak -
tach z wła dzą sa mo rzą do wą. Współ pra ca z bur mi strzem
mia sta ukła da się wzo ro wo. Jed nak wszy scy dział kow cy
wie dzą, że wła dza ni gdy nie jest da na ko muś na za wsze
i w związ ku z tym my dział kow cy wie my, że tyl ko wte -
dy, je że li bę dzie my two rzy li w mie ście jed ność to bę dą
się z na mi li czyć. Dla te go uwa ża my, że ruch dział ko wy w
Okrę gu To ruń sko -Wło cław skim i w Pol sce ma szan sę
roz wo ju je że li bę dzie sku pio ny w jed nej sil nej or ga ni za -
cji gwa ran tu ją cej sta łe dzia ła nia o utrzy ma nie na szych
praw oraz da ją ce wspar cie or ga ni za cyj no -praw ne po -
szcze gól nym ogro dom.
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Na ko niec pra gnę pod kre ślić, że każ da wła dza li czy się
tyl ko z sil nym. Sła by, po je dyn czy ogród w zde rze niu 
z apa ra tem ad mi ni stra cyj nym du żych miast gi nie, stoi na
stra co nej po zy cji. Pa mię tać na le ży, że nie za wsze 

w wśród rzą dzą cych znaj dzie się au ten tycz ny przy ja ciel
dział kow ców. Pa mię tać jed nak na le ży, że gdy w grę
wcho dzą du że pie nią dze to na wet przy ja cie le sta ją się
wro ga mi. 

XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców w kadencji 2012 –
2015

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

VII. UCHWAŁY ZJAZDU 

UCHWAŁA Nr 3
XII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców

z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Krajowej  Rady Polskiego Związku Działkowców 
w kadencji 2012–2015

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

UCHWAŁA Nr 4
XII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców

z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie absolutorium dla Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców postanawia:

udzielić absolutorium ustępującej Krajowej Radzie

Polskiego Związku Działkowców za kadencję 2012 –
2015.

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.
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XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Krajowej

Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców 
w kadencji 2012 – 2015.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA Nr 5
XII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców

z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców 
w kadencji 2012 – 2015

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

UCHWAŁA Nr 6
XII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców

z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców 
w kadencji 2012 – 2015

XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Krajowej

Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców 
w kadencji 2012 – 2015.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców ustala następujące składy liczbowe
organów jednostki krajowej Związku:

Krajowej Rady PZD - 45
Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 11

UCHWAŁA Nr 7
XII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców

z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie ustalenia składów liczbowych organów jednostki  krajowej Związku

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska
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Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców uchwa la

Pro gram dzia ła nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
na ka den cję 2015-2019

Uchwa lo ny Pro gram wy zna cza kie run ki dzia ła nia
wszyst kich or ga nów Związ ku w ce lu re ali za cji usta wo -
wych i sta tu to wych obo wiąz ków wo bec dział kow ców,
ogro dów i Związ ku. Pro gram okre śla rów nież kie run ki
dzia ła nia w spra wach do tych czas nie re ali zo wa nych przez
PZD, dla te go ko niecz na jest współ pra ca struk tur Związ -

ku, aby wy zna czo ne przez Zjazd za da nia, wy ni ka ją ce 
z po trzeb dział kow ców, ogro dów i śro do wisk lo kal nych,
by ły przez Zwią zek wy ko na ne.

Pro gram za wie ra rów nież za da nia wy ni ka ją ce z nad -
rzęd nych ce lów, ja ki mi są obro na usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, a tak że roz wią zy wa nie bie żą cych
pro ble mów wy stę pu ją cych w ogro dach.

Zjazd zo bo wią zu je wszyst kie or ga ny Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców do re ali za cji uchwa lo ne go Pro gra mu
Związ ku 

Pro gram sta no wi za łącz nik do ni niej szej Uchwa ły.

1.Uchwała 

VIII. PROGRAM POLSKIEGO ZWIÑZKU DZIAŁKOWCÓW
NA LATA 2015–2019

UCHWAŁA Nr 8
XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 3 lip ca 2015 r.
w spra wie Pro gra mu Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

na ka den cję 2015 - 2019

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

2. Program 

PROGRAM
Dzia ła nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w ka den cji 2015–2019

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 13 grud -
nia 2013 r. okre śli ła w spo sób pre cy zyj ny kom pe ten cje 
i za da nia sto wa rzy szeń ogro do wych. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców z dniem wej ścia w ży cie usta wy zo stał
prze kształ co ny w sto wa rzy sze nie ogro do we, któ re zgod -
nie z za pi sa mi usta wy po wo ła ne jest wy łącz nie w ce lu
za kła da nia i pro wa dze nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych.

Pro wa dząc ogro dy dział ko we na le ży dą żyć do wy peł -
nia nia przez nie funk cji okre ślo nych w usta wie na rzecz
dział kow ców, ich ro dzin i spo łecz no ści lo kal nych, a tak -

że po dej mo wać dzia ła nia za pew nia ją ce bez piecz niej szą
przy szłość ogro dom. Trze ba też po dej mo wać prze wi dzia -
ne pra wem dzia ła nia w ce lu eli mi no wa nia z ogro dów
dzia łań sprzecz nych z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, 
w szcze gól no ści z usta wą o ROD i Pra wem bu dow la nym.

Zjazd stoi na sta no wi sku, że no wa usta wa o ROD i ak -
tu al na sy tu acja ogro dów wy two rzy ły no we wy zwa nia
przed Związ kiem, któ re mo gą przy czy nić się do znacz -
ne go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go i więk szej in te -
gra cji śro do wi ska dział kow ców ze spo łecz no ścia mi
lo kal ny mi. Do re ali za cji tych ce lów po trzeb ne są jed nak
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zu peł nie no we kie run ki dzia łal no ści Związ ku, dla te go
pro gram mu si być do sto so wa ny do po trzeb dział kow ców
i ogro dów, ale tak że uwzględ niać ro lę i funk cje ogro dów
dział ko wych w mia stach.

1. Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
Od uchwa le nia w dniu 13 grud nia 2013 r. usta wy o ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych roz po czę ły się pró by
pod wa ża nia jej zgod no ści z kon sty tu cją. Na le ży li czyć
się z tym, że ta kie pró by bę dą po na wia ne, bo wiem dział -
kow cy i Zwią zek na dal ma ją w swo im wła da niu grun ty 
w mia stach. Tyl ko dzię ki usta wie o ROD i kon ty nu acji
funk cjo no wa nia PZD dział kow cy za cho wa li pra wa do
użyt ko wa nych przez sie bie dzia łek. Obec na usta wa jest
gwa ran tem funk cjo no wa nia i roz wo ju ogro dów dział ko -
wych, dla te go obo wiąz kiem każ de go człon ka PZD i każ -
de go or ga nu Związ ku jest obro na tej usta wy i jej po sz-
cze gól nych za pi sów oraz prze ciw dzia ła nie wszel kim pró -
bom jej pod wa ża nia. 

2. Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Do świad cze nia ostat nich lat po ka za ły do bit nie, że

dział kow cy obro ni li sie bie i ogro dy tyl ko dla te go, że by -
li zor ga ni zo wa ni w sil nej or ga ni za cji, z któ rą się iden ty -
fi ko wa li i o któ rej ist nie nie i nie za leż ność wal czy li 
z peł ną de ter mi na cją. Zwią zek zo stał pod da ny w 2014 r.
naj po waż niej szej w swej hi sto rii we ry fi ka cji. Wy ni ki ze -
brań usta wo wych to swo iste wo tum za ufa nia dla PZD
wy ra żo ne przez 95% dział kow ców. Na ten ka pi tał PZD
za pra co wał sku tecz ną obro ną dział kow ców i ogro dów 
w mi nio nej ka den cji. Zjazd uwa ża, że ten ka pi tał na le ży
po mna żać i nie tyl ko w czyn nej obro nie praw dział kow -
ców, ale tak że w co dzien nym dzia ła niu, aby atrak cyj ność
Związ ku za chę ca ła każ de go no we go dział kow ca do wstą -
pie nia w je go sze re gi. Na le ży mieć na uwa dze tak że fakt,
że za ufa nie do Związ ku nie jest da ne raz na za wsze, trze -
ba na nie nie ustan nie pra co wać, aby go nie stra cić. Ko -
niecz ne jest za tem po dej mo wa nie wszel kich wy zwań
ma ją cych na ce lu roz wój ogro dów dział ko wych, utrwa le -
nie ich praw, a tak że uatrak cyj nie nie ogro dów dla dział -
ko wych ro dzin i spo łe czeń stwa.

Usta wo wym za da niem Związ ku jest pro wa dze nie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych i ja ko sto wa rzy sze nie
ogro do we Zwią zek wi nien tak za rzą dzać ogro da mi, aby
je go ofer ta by ła atrak cyj na dla dział kow ców pod wzglę -
dem eko no micz nym i spraw no ści or ga ni za cyj nej, aby na -
dal wy ra ża li wo lę funk cjo no wa nia w ra mach PZD. 

Zjazd uzna je za ko niecz ne two rze nie po zy tyw ne go wi -
ze run ku PZD w me diach związ ko wych, a tak że lo kal nych
i ogól no pol skich. Ko niecz ne jest pro mo wa nie do ko nań
PZD i sku tecz ne go dzia ła nia na rzecz dział kow ców 
i ogro dów, ale tak że wszel kich ini cja tyw o szer szym za -
kre sie, w tym na rzecz dzie ci, mło dzie ży i se nio rów.

3. Ogro dy w mia stach
Zjazd uwa ża za ko niecz ne stwo rze nie dłu go fa lo we go

pro gra mu przy sto so wa nia ogro dów w mia stach do no -
wych funk cji, a więc do ich otwar cia dla spo łecz no ści lo -
kal nych. W tym za kre sie ko niecz na jest współ pra ca 
z sa mo rzą dem lo kal nym, któ ry wi nien czyn nie uczest ni -
czyć w przy sto so wa niu ogro dów dla po trzeb spo łe czeń -
stwa. Już obec nie in fra struk tu ra wie lu ogro dów po zwa la
na ini cjo wa nie róż nych form dzia ła nia na rzecz spo łecz -
no ści lo kal nych. Cho dzi przede wszyst kim o wy ko rzy -
sta nie do mów dział kow ca do współ pra cy z pla ców ka mi
oświa to wy mi, opie kuń czy mi, ochro ny zdro wia, czy też
na po trze by se nio rów. Pro gram wi nien za wie rać wie le
kie run ków dzia ła nia, bo wiem moż li wo ści ogro dów 
i Związ ku w za kre sie np. edu ka cji i wy po czyn ku są nie -
do sta tecz nie wy ko rzy sty wa ne. Sze ro kie otwar cie ogro -
dów dział ko wych na po trze by spo łe czeń stwa bę dzie
naj lep szą pro mo cją ogro dów i Związ ku. Od te go jak
ogro dy są po strze ga ne przez sa mo rząd i spo łecz no ści lo -
kal ne, za le ży w du żej mie rze ich przy szłość. Nie zmier -
nie waż nym jest rów nież pro mo wa nie ogro dów, ja ko
urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, któ re na te re nie miast
i gmin słu żą ogó ło wi miesz kań ców i re ali zu ją waż ną ro -
lę spo łecz ną, za pew nia jąc wy po czy nek, re kre ację i in ne
po trze by so cjal ne człon ków spo łecz no ści lo kal nych.
Spra wy roz wi ja nia funk cji ogro dów po win ny być po ru -
sza ne na se sjach rad gmin, a  pro ble my z tym zwią za ne
win ny być roz wią zy wa ne przy udzia le dział kow ców.

4. Środ ki z Unii Eu ro pej skiej
Po trze by ogro dów dział ko wych w za kre sie in fra struk -

tu ry, a tak że wy peł nia nia no wej ro li w mia stach są ogrom -
ne. Dział kow cy nie są w sta nie sfi nan so wać bu do wy
no wo cze snej in fra struk tu ry, gdyż są ludź mi nie za moż ny -
mi – mło de mał żeń stwa roz po czy na ją ce do pie ro ży cie za -
wo do we, pra cow ni cy bu dże tów ki, eme ry ci, ren ci ści. Aby
spro stać wy zwa niom, ja kie sto ją przed ogro da mi dział -
ko wy mi ko niecz ne jest wy ko rzy sta nie ze wnętrz nych
moż li wo ści fi nan so wa nia in we sty cji w ROD. Pol ska do
2020 r. otrzy ma z Unii Eu ro pej skiej bar dzo du że środ ki w
ra mach wy rów ny wa nia po zio mu ży cia do stan dar dów za -
chod nio eu ro pej skich. Ze środ ków tych fi nan so wa ne są
pro gra my na szcze blu gmi ny, wo je wódz twa, czy re gio -
nu. Wie le z tych pro gra mów mo że ob jąć po trze by ogro -
dów, dla te go Zjazd uzna je za ko niecz ne stwo rze nie w
Związ ku sys te mu po zy ski wa nia środ ków unij nych na po -
trze by ROD i PZD. Do re ali za cji te go za da nia nie zbęd ne
są fa cho we ka dry, bo wiem po zy ska nie środ ków, a na stęp -
nie ich roz li cze nie jest bar dzo trud ne, ale rów no cze śnie
nie sły cha nie opła cal ne, gdyż w nie któ rych przy pad kach
moż na otrzy mać 80% kosz tów ca łej in we sty cji.
Środ ki unij ne da ją szan sę na pod nie sie nie stan dar du na -

szych ogro dów i tę szan sę na le ży wy ko rzy stać, gdyż jest
to osta nia tran sza środ ków z Unii dla Pol ski.
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5. Prze strze ga nie pra wa
Dział kow cy i ogro dy ko rzy sta ją z wie lu przy wi le jów

ze wzglę du na funk cje ogro dów i dzia łek dla nie za moż -
nych ro dzin i spo łe czeń stwa. Pra wo po wszech nie obo -
wią zu ją ce, a przede wszyst kim usta wa o ROD, na kła da ją
na dział kow ców i ogro dy tak że obo wiąz ki i okre śla ją ra -
my, w ja kich mu si się mie ścić za go spo da ro wa nie dzia łek
i ogro dów i funk cjo no wa nie ROD. Każ dy dział ko wiec,
każ dy or gan Związ ku jest obo wią za ny prze strze gać za -
sad praw nych obo wią zu ją cych w ROD. Na szcze gól ną
uwa gę za słu gu je za kaz za miesz ki wa nia na dział ce i bu do -
wy al tan po nad okre ślo ne pra wem wy mia ry. Ro dzin ne
ogro dy dział ko we nie są miej scem do bu do wa nia pen sjo -
na tów i wil li, nie są też miej scem stwo rzo nym do roz wią -
zy wa nia pro ble mów miesz ka nio wych Po la ków. Funk cje
dział ki i ogro dów wy ni ka ją wprost z usta wy o ROD, 
a dzia ła nia sprzecz ne z usta wą za gro żo ne są sank cją wy -
po wie dze nia umo wy dzier ża wy dział ko wej. Zjazd uzna -
je za ko niecz ne pod ję cie przez wszyst kie or ga ny Związ ku
dzia łań, ma ją cych na ce lu wy eli mi no wa nie z ogro dów za -
miesz ki wa nia na sta łe i bu dow li sprzecz nych z pra wem.
W tym ce lu na le ży ści śle prze strze gać za pi sów usta wo -
wych i w szer szym za kre sie współ pra co wać z sa mo rzą -
dem lo kal nym, służ ba mi pu blicz ny mi i nad zo rem bu dow-
la nym. Zjazd uzna je tak że za nie do pusz czal ne peł nie nie
przez oso by za miesz ku ją ce na dział ce lub po sia da ją ce po -
nadnor ma tyw ne al ta ny ja kich kol wiek funk cji w or ga nach
PZD. Za da niem or ga nów Związ ku jest mię dzy in ny mi
nad zór nad prze strze ga niem obo wią zu ją ce go pra wa. Oso -
ba, któ ra sa ma w ra żą cy spo sób ła mie pra wo, nie mo że
wy ma gać prze strze ga nia te go pra wa u in nych. Po nad to
czło nek or ga nu PZD wi nien świe cić przy kła dem dla 
in nych dział kow ców w sen sie po zy tyw ny, a nie ne ga tyw -
nym.

6. Za rzą dza nie ROD
Ja kość za rzą dza nia ro dzin nym ogro dem dział ko wym

ma de cy du ją cy wpływ na je go funk cjo no wa nie i wi ze ru -
nek, za rów no we wnętrz ny, jak i ze wnętrz ny. Za rząd ROD
w swo im dzia ła niu mu si kie ro wać się obo wią zu ją cym
pra wem oraz wo lą dział kow ców wy ra żo ną pod czas wal -
ne go ze bra nia. Za rząd ROD dzia ła w imie niu sto wa rzy -
sze nia ogro do we go PZD w ra mach swych kom pe ten cji
okre ślo nych sta tu tem PZD. Za rząd ROD, ja ko or gan PZD
dzia ła na rzecz wszyst kich dział kow ców, nie za leż nie od
te go czy są człon ka mi PZD, czy też nie. Jest on tak że zo -
bo wią za ny do rów ne go trak to wa nia wszyst kich dział -
kow ców, szcze gól nie w za kre sie prze strze ga nia pra wa. 

Za rzą dza nie ROD zmie ni ło się w ogrom nym stop niu
ze wzglę du na cał ko wi cie no we, nie zna ne do tych czas 
w ogro dach, wy ma ga nia wpro wa dzo ne usta wą o ROD.
Do ty czy to w szcze gól no ści na by wa nia i utra ty pra wa do
dział ki, a tak że wy ma gań do ty czą cych spraw fi nan so -
wych ogro du. Ko niecz na jest za tem do bra zna jo mość pra -

wa wśród człon ków za rzą du, aby je go sto so wa nie gwa -
ran to wa ło bez pie czeń stwo dział kow ców i ogro du. W bie -
żą cym ro ku roz po czę ła się tak że ka den cja or ga nów
ogro do wych. W wie lu ogro dach wy bra no no we skła dy
za rzą dów, dla te go Zjazd uzna je za ko niecz ne prze pro wa -
dze nie przez wszyst kie okrę gi szko leń człon ków za rzą -
dów ROD, przede wszyst kim osób funk cyj nych. Pro gram
szko leń po wi nien obej mo wać pra wo związ ko we i po -
wszech nie obo wią zu ją ce, tak że pra wo miej sco we. Wie le
dzie dzin pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go ma za sto -
so wa nie w co dzien nej prak ty ce ogro dów, do ty czy to 
w szcze gól no ści ochro ny przy ro dy – usu wa nie drzew,
spa la nie od pa dów, utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści.
Rów nież prze pi sy fi nan so we, ubez pie czeń spo łecz nych,
czy pra wa pra cy ma ją za sto so wa nie w ogro dach. Nie prze -
strze ga nie tych prze pi sów mo że gro zić bar dzo do tkli wy -
mi sank cja mi fi nan so wy mi, dla te go w każ dym okrę gu
na le ży opra co wać pro gram szko leń i prze pro wa dzić je
wy ko rzy stu jąc ja ko wy kła dow ców oso by zna ją ce za gad -
nie nie, któ re re fe ru ją.

7. Za bez pie cze nie pra wa do grun tów ROD
Zjazd uzna je za ko niecz ne wy ko rzy sta nie unor mo wań

praw nych wy ni ka ją cych z usta wy o ROD w za kre sie re -
gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD. W tym ce lu ko -
niecz na jest ści sła współ pra ca wszyst kich struk tur PZD
– KR PZD, OZ PZD, za rzą dów ROD. Dzia ła nia na le ży
zin ten sy fi ko wać, aby wy ko rzy stać do bre roz wią za nia
praw ne, ja kie da ła usta wa. Po 16 mie sią cach funk cjo no -
wa nia usta wy uda ło się po twier dzić na rzecz PZD ty tuł
praw ny w for mie de cy zji dla 165 ROD o po wierzch ni bli -
sko 840 ha. W tym za kre sie jest du żo jesz cze do zro bie -
nia, gdyż jak wy ka zu ją okrę gi 11 ty się cy ha kwa li fi ku je
się do ure gu lo wa nia na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD.
W trak cie ba da nia do ku men ta cji mo że się oka zać, że licz -
ba ta ule gnie zmia nie. Do tych czas zło żo no wnio ski  
w sto sun ku do po nad 1000 ROD o po wierzch ni bli sko
6700 ha (co sta no wi 61 % ogó łu po wierzch ni pod le ga ją -
cej re gu la cji) Za tem war to do ło żyć wszel kiej sta ran no ści
i rze tel nie zba dać do ku men ta cję for mal no -praw ną każ -
de go ROD o nie ure gu lo wa nym sta nie praw nym, w ce lu
wy ka za nia czy da ny te ren speł nia kry te ria okre ślo ne 
w art. 76 usta wy o ROD. Te dzia ła nia wy ma ga ją zło że nia
od po wied nich wnio sków do wła ści cie li grun tów – gmin,
Skar bu Pań stwa i do brej współ pra cy z ich wło da rza mi
aby bez zbęd nej zwło ki spra wy pod le ga ły roz pa trze niu.
Dzia ła nie Związ ku w tym wzglę dzie za wsze by ło dzia ła -
niem prio ry te to wym. PZD w la tach ubie głych uzy skał do
63% grun tów (bli sko 27 tys. ha) pra wo użyt ko wa nia wie -
czy ste go. Ak tu al nie usta wa dla te re nów ROD o nie ure -
gu lo wa nym sta nie praw nym da je moż li wość po twier-
dze nie na rzecz PZD pra wa użyt ko wa nia w for mie de cy -
zji. Za bez pie czy to funk cjo no wa nie ROD i dział kow ców
oraz ich pra wa w przy pad ku li kwi da cji. Dzia ła nie usta -
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wy w tym wzglę dzie da je po zy tyw ne efek ty więc Zjazd
uzna je za ko niecz ne wy ko rzy sta nie tej szan sy dla spo -
łecz no ści dział ko wej. Z tym dzia ła niem wią że się rów -
nież dba łość o ujaw nie nie praw przy słu gu ją cych PZD 
w księ gach wie czy stych i w ewi den cji grun tów.

Zjazd uwa ża rów nież za ko niecz ne bie żą ce mo ni to ro -
wa nie wpi sów i ostrze żeń w księ gach wie czy stych in for -
mu ją cych o wszczę ciu po stę po wań uwłasz cze nio wych
lub po stę po wań in we sty cyj nych w za kre sie re ali za cji za -
dań pu blicz nych, ce lem pod ję cia nie zwłocz nych dzia łań
praw nych dla obro ny i za bez pie cze nia in te re sów dział -
kow ców i Związ ku.

8. Pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go miast 
i gmin

Zjazd uzna je za ko niecz ne roz wi ja nie współ pra cy z ra -
da mi gmin i miast w ce lu za cho wa nia ROD w miej sco -
wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Za da-
niem Związ ku jest tak że mo ni to ro wa nie pro wa dzo nych
przez gmi ny dzia łań w za kre sie pla no wa nia prze strzen -
ne go i prze ciw dzia ła nie ne ga tyw nym skut kom nie ko -
rzyst nych dla ogro dów za pi sów w stu diach i pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. W obro nie dal sze go
ist nie nia ROD na le ży wy ko rzy stać wszel kie moż li wo ści
praw ne w sy tu acji nie za cho wa nia przez gmi nę pro ce dur
lub ter mi nów obo wią zu ją cych przy uchwa la nia miej sco -
wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzenne go.

9. Rosz cze nia do grun tów ROD
W związ ku z na ra sta ją cym pro ble mem rosz czeń (ak tu -

al ne rosz cze nia obej mu ją 338 ROD i pow. po nad 1211
ha) oraz co raz bar dziej do tkli wy mi skut ka mi, w tym fi -
nan so wy mi dla PZD i dział kow ców, nie zbęd ne jest bie żą -
ce mo ni to ro wa nie sta nów praw nych grun tów ROD,
po przez gro ma dze nie i prze cho wy wa nie do ku men ta cji
źró dło wej, spraw dza nie za pi sów w księ dze wie czy stej 
i po dej mo wa nie dzia łań, jesz cze przed wy stą pie niem za -
gro że nia. Ko niecz na jest współ pra ca z or ga na mi ad mi ni -
stra cji sa mo rzą do wej i rzą do wej w za kre sie pro wa -
dzo nych po stę po wań ad mi ni stra cyj nych i są do wych dla
od par cia rosz czeń kie ro wa nych do grun tów ROD. W każ -
dym po stę po wa niu rosz cze nio wym Zwią zek mu si być re -
pre zen to wa ny, a dział kow cy po wia da mia ni o sta nie 
i ewen tu al nych skut kach rosz cze nia.

Do każ dej spra wy rosz cze nio wej na le ży po dejść in dy -
wi du al nie. Tam gdzie są re al ne szan se wy gra nia na le ży
wal czyć, ale tam gdzie rosz cze nia do grun tów ROD są
za sad ne nie na le ży brnąć w pro ce sy są do we. W nie któ -
rych przy pad kach mu si my zdać so bie spra wę, że uchro -
nie nie ogro du rosz cze nio we go przed li kwi da cją bę dzie
nie moż li we. Le piej dą żyć do uzy ska nia ko rzyst nych dla
dział kow ców wa run ków li kwi da cji w tym od szko do wa -
nia za mie nie na dział ce. Prio ry te to wym za da niem Związ -
ku win no być udzie le nie dział kow com sze ro ko po ję te go

wspar cia wszę dzie tam, gdzie jest to moż li we, PZD po wi -
nien po móc dział kow com praw nie i or ga ni za cyj nie w do -
cho dze niu co naj mniej od szko do wa nia na pod sta wie art.
25 lub art. 26 usta wy o ROD, a w przy pad ku art. 26 rów -
nież od two rze nia ROD przez jed nost kę sa mo rzą du te ry -
to rial ne go lub Skarb Pań stwa. Ro ze zna nie szans uzy s-
ka nia przez dział kow ców od szko do wa nia win no być do -
ko ny wa ne przez Zwią zek przy każ dej spra wie rosz cze -
nio wej i te re gu la cje win ny być pod no szo ne w każ dym
po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym mo gą cym skut ko wać
ko niecz no ścią wy da nia grun tu ROD. W mia rę moż li wo -
ści PZD po wi nien rów nież za pew nić dział ki za mien ne 
w in nych ROD. Jest to po moc, któ rą Zwią zek mo że i wi -
nien udzie lać. Tyl ko w ten spo sób, gdy doj dzie do ko -
niecz no ści wy da nia grun tu na rzecz pry wat ne go wła ści -
cie la, moż na choć w czę ści zre kom pen so wać stra tę dział -
ki i mie nia przez dział kow ców. 

Osob nym pro ble mem jest stan praw ny grun tów war -
szaw skich ROD. Zwią zek bę dzie uczest ni czył w po wo ła -
nym przez Mia sto ze spo le ds. re gu la cji sta nów praw nych
grun tów ROD na te re nie War sza wy. Mi mo wie lo let nich
sta rań PZD, bez do brej wo li ze stro ny władz mia sta, mo -
że się oka zać, że nie zo sta ną pod ję te żad ne kro ki w ce lu
rze czy wi stej  po pra wy ich sy tu acji. Zwią zek w tym
wzglę dzie bę dzie rów nież za bie gał o ure gu lo wa nie sta nu
praw ne go na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD. Dla sy tu -
acji ROD war szaw skich i in nych, je dy nym roz wią za niem
mo że oka zać się wpro wa dze nie przez usta wo daw cę roz -
wią zań sys te mo wych nor mu ją cych re pry wa ty za cję.
Zwią zek ja ko re pre zen tant spo łecz no ści dział ko wych wi -
nien za dbać, aby roz wią za nia na dro dze usta wo wej spraw
rosz cze nio wych do grun tów ROD, sprzy ja ło za cho wa niu
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

10. Za go spo da ro wa nie i mo der ni za cja ROD
Zjazd uzna je za ko niecz ne zin ten sy fi ko wa nie dzia łań

w za kre sie po pra wy za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji
ROD. Ko niecz ne jest tak że ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie te -
re nów ogro dów i dba nie o ich es te tycz ny wy gląd. W tym
ce lu ko niecz ne jest ini cjo wa nie i wspie ra nie wszel kich
ini cja tyw wal nych ze brań i za rzą dów ROD w ra mach re -
ali za cji za dań in we sty cyj no -re mon to wych w ROD. Za -
da wa la ją cy stan za go spo da ro wa nia to pra wi dło we
funk cjo no wa nie ogro du, to po żą da ny spo łecz nie je go wi -
ze ru nek.

Za go spo da ro wy wa nie i mo der ni za cja ogro dów wy ma -
ga za an ga żo wa nia środ ków fi nan so wych, dla te go na le ży
po trze ba mi ogro dów za in te re so wać wło da rzy gmin.
Obec ne unor mo wa nia da ją pod sta wy praw ne gmi nom do
udzie le nia do ta cji prze zna czo nej na roz wój ROD, 
a w szcze gól no ści na bu do wę lub mo der ni za cję in fra -
struk tu ry ogro do wej, o ile wpły nie to na po pra wę wa run -
ków do ko rzy sta nia z ROD przez dział kow ców lub
zwięk szy do stęp ność spo łecz no ści lo kal nej do ROD. 
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W tym wzglę dzie na le ży zin ten sy fi ko wać współ pra cę z
sa mo rzą dem te ry to rial nym i ad mi ni stra cją pań stwo wą.
War to rów nież po szu ki wać no wych źró deł fi nan so wa nia
za dań in we sty cyj no – re mon to wych po przez ko rzy sta nie
z moż li wo ści uzy ski wa nia wspar cia z Fun du szy Unij nych
w ra mach pro gra mów gmin nych. Po nad to Zwią zek bę -
dzie kon ty nu ować dzia ła nia po le ga ją ce na udzie la niu po -
mo cy fi nan so wej ROD w za kre sie fi nan so wa nia za dań
in we sty cyj no – re mon to wych po przez udzie la nie do ta cji
z Fun du szu Roz wo ju oraz po ży czek z Fun du szu Sa mo po -
mo co we go. 

Istot nym dzia ła niem Związ ku jest kre owa nie po li ty ki
in we sty cyj nej po le ga ją cej na sta łym uno wo cze śnia niu ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych i po pra wy ich wi ze run -
ku po przez wy po sa ża nie ich w no wo cze sną in fra struk tu rę
tech nicz ną oraz suk ce syw ną wy mia nę zu ży tych urzą -
dzeń. Dzia ła nia te nie tyl ko uła twią dział kow com ko rzy -
sta nie z dzia łek, ale rów nież bę dą mia ły wpływ na kosz ty
eks plo ata cji.  

Dla te go Zjazd uzna je za nie zwy kle waż ne bie żą ce mo -
ni to ro wa nie sta nu za go spo da ro wa nia ROD i do ko ny wa -
nie okre so wych prze glą dów in fra struk tu ry tech nicz nej
pod ką tem ko niecz no ści prze pro wa dze nia re mon tów i in -
we sty cji. Jest to za da nie dla za rzą dów ROD oraz służb
okrę go wych. W tej spra wie na le ży zwięk szyć za an ga żo -
wa nie in spek to rów ds. in we sty cji w or ga ni zo wa nie, pro -
wa dze nie i nad zór nad in we sty cja mi i re mon ta mi, 
w szcze gól no ści udzie le nie wszel kiej po mo cy praw nej,
me ry to rycz nej i tech nicz nej w za da niach re ali zo wa nych
przez za rzą dy ROD.

11. Li kwi da cje ROD
Za da niem Związ ku jest ak tyw na obro na te re nów ro -

dzin nych ogro dów dział ko wych przed pró ba mi ich nie -
uza sad nio nych li kwi da cji, zwłasz cza na ce le ko mer cyj ne.
PZD wi nien stać  na stra ży in te re sów dział kow ców 
i Związ ku w sy tu acji ko niecz no ści do ko na nia li kwi da cji
ROD na ce le pu blicz ne. Wszyst kie struk tu ry PZD win ny
w tej spra wie wy ma gać speł nie nia wa run ków w za kre sie
li kwi da cji wy ni ka ją cych z usta wy o ROD lub ustaw
szcze gól nych. Czyn ny udział  PZD w pro ce du rach li kwi -
da cyj nych jest nie zbęd ny, aby pod miot, w któ re go in te re -
sie na stę pu je li kwi da cja ROD wy peł nił usta wo we
wa run ki li kwi da cji.

12. Dzia łal ność fi nan so wa
Pierw szo pla no wym za da niem wszyst kich jed no stek

Związ ku jest wdro że nie no wych Za sad Ra chun ko wo ści 
i no we go Za kła do we go Pla nu Kont PZD. Ro sną ce wy -
ma ga nia do ty czą ce pro wa dze nia spraw fi nan so wych 
w ogro dach wy ma ga ją po wie rza nia ich oso bom ma ją cym
fa cho we przy go to wa nie i moż li wo ści na bie żą co śle dze -
nia zmian w prze pi sach praw nych, przede wszyst kim ze -
wnętrz nych. Z te go wzglę du na le ży pro mo wać i roz wi jać

związ ko we Ośrod ki Fi nan so wo -Księ go we. Po wie rza nie
pro wa dze nia księ go wo ści ROD ośrod kom fi nan so wo
księ go wym to stwa rza nie bez pie czeń stwa praw ne go i fi -
nan so we go dla za rzą dów ROD i dział kow ców da ne go
ogro du. Zwią zek, na wszyst kich szcze blach or ga ni za cyj -
nych wi nien pro wa dzić oszczęd ną i ra cjo nal ną po li ty kę
fi nan so wą. Prze ja wiać się to po win no w za trud nia niu nie -
zbęd nych fa chow ców z kon kret nych dzie dzin, aby za -
pew nić bez piecz ne funk cjo no wa nie ogro dów i Związ ku,
ale tak że uno wo cze śnie nie ogro dów i ich roz wój. 

Za go spo dar kę fi nan so wą od po wia da ją dział kow cy wy -
ko nu ją cy funk cje w or ga nach Związ ku, dla te go ko niecz -
ne jest pro wa dze nie szko leń, in struk ta żu ale tak że
kon tro la dzia łal no ści fi nan so wej jed no stek PZD.

Po wszech nie ocze ki wa ne jest opra co wa nie i wpro wa -
dze nie kom pu te ro we go pro gra mu fi nan so wo -księ go we go
oraz elek tro nicz nej kar to te ki dział kow ca. Ujed no li ce nie
sys te mu fi nan so we go i ewi den cji dział kow ca wy ni ka ją -
cej z usta wy o ROD po win no być jed nym z naj waż niej -
szych dzia łań na rzecz ROD.

13. Współ pra ca mię dzy na ro do wa
Zwią zek za koń czył współ pra cę z Mię dzy na ro do wym

Biu rem Ogro dów Ro dzin nych i Dział ko wych na do tych -
cza so wych za sa dach. Zjazd uzna je za wła ści wą oce nę
przy na leż no ści do Mię dzy na ro do we go Biu ra do ko na ną
przez Kra jo wą Ra dę, a tak że de cy zję Pre zy dium KR. Ko -
niecz ne jest jed nak wy pra co wa nie in nych me tod mię dzy -
na ro do wej ak tyw no ści PZD. Zjazd uzna je za szcze gól nie
waż ne na wią za nie współ pra cy z na ro do wy mi or ga ni za -
cja mi dział kow ców po przez roz wi ja nie kon tak tów bi la te -
ral nych, bo wiem wy mia na do świad czeń za wsze słu ży
roz wo jo wi ogro dów dział ko wych. Zwią zek po wi nien wy -
ka zać tak że więk szą ak tyw ność w re la cjach z in sty tu cja -
mi eu ro pej ski mi, a w szcze gól no ści Ko mi sją Eu ro pej ską,
Ra dą Eu ro py i Par la men tem Eu ro pej skim. Zwią zek wi -
nien tak że roz wi jać współ pra cę z mię dzy na ro do wy mi or -
ga ni za cja mi dzia ła ją cy mi na rzecz ochro ny śro do wi ska.

14. Po li ty ka me dial na i ko mu ni ka cja we wnątrz or -
ga ni za cyj na PZD

Zjazd stoi na sta no wi sku, że po li ty ka me dial na Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców jest nie zwy kle istot na w bu -
do wa niu wi ze run ku spo łecz ne go dział kow ców i PZD. 
W tym ce lu Zwią zek po wi nien po dej mo wać dzia ła nia za -
rów no w sfe rze In ter ne tu, ale tak że po przez ak tyw ne pro -
mo wa nie sto wa rzy sze nia w me diach tra dy cyj nych tj.
pra sa, ra dio, te le wi zja. Zjazd zo bo wią zu je wszyst kie jed -
nost ki or ga ni za cyj ne PZD do zin ten sy fi ko wa nia dzia łal -
no ści w me diach cy fro wych (na stro nach in ter ne to wych)
oraz do dal sze go roz wo ju związ ko wych wy daw nictw
dru ko wa nych (Biu le tyn In for ma cyj ny, In for ma tor Dział -
kow ca, Zie lo na Rzecz po spo li ta).

Zjazd uwa ża, że PZD po wi nien zwięk szyć swo ją obec -
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ność w me diach, aby przy czy nić się do po pu la ry zo wa nia
ru chu dział ko we go w Pol sce i bu do wa nia spo łecz nej
świa do mo ści eko lo gicz nej. Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, do któ re go na le ży po nad mi lion człon ków, to si ła,
któ ra ma pra wo za bie rać głos w waż nych spra wach, a jej
sta no wi ska po win ny być uwzględ nia ne w dia lo gu spo -
łecz nym. 

Jed no cze śnie Zjazd stwier dza, że fun da men tem do pod -
ję cia tych dzia łań jest pra wi dło wa i spraw na ko mu ni ka -
cja we wnątrz or ga ni za cyj na. Uspraw nie nie prze pły wu
in for ma cji po mię dzy jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi
Związ ku jest klu czo we w po dej mo wa niu na po zio mie
ogól no pol skim dal szej pro mo cji idei ogrod nic twa dział -
ko we go.

Zjazd uzna je, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców w za -
kre sie po li ty ki me dial nej po wi nien dzia łać w kie run ku:

1. Pod trzy my wa nia kon tak tu po mię dzy Związ kiem 
a dział kow ca mi przez co ro zu mie się re gu lar ne in for mo -
wa nie dział kow ców o po dej mo wa nych dzia ła niach i sy -
tu acji or ga ni za cji. W tym ce lu Zjazd zo bo wią zu je or ga ny
PZD do sku tecz ne go, wie lo ka na ło we go do cie ra nia z in -
for ma cja mi do dział kow ców (In ter net, wy daw nic twa,
ogło sze nia, szko le nia). Jed no cze śnie PZD ma obo wią zek
za pew nić re gu lar ną czę sto tli wość uka zy wa nia się wy -
daw nictw PZD (Biu le ty nu In for ma cyj ne go, In for ma to ra
Dział kow ca, Zie lo nej Rzecz po spo li tej). Zjazd zo bo wią -
zu je jed no cze śnie jed nost ki te re no we PZD do we ry fi ko -
wa nia do stęp no ści związ ko wych ma te ria łów in for ma -
cyj nych, przez co ro zu mie się ak tu ali za cję ta blic in for -
ma cyj nych w ROD czy udo stęp nia nie wy daw nictw
związ ko wych w ROD.

2. Zjazd kła dzie tak że na cisk na ak tu ali za cję stron
okrę go wych za rzą dów i stro ny pzd.pl. Od po wie dzial ne
za to ko mór ki po win ny dbać o wpro wa dza nie na stro ny
in for ma cji związ ko wych, jak rów nież two rzyć wła sne pu -
bli ka cje. Zwią zek zo bo wią zu je tak że jed nost ki or ga ni za -
cyj ne PZD do dba ło ści o es te ty kę stron in ter ne to wych,
ak tu al ność in for ma cji za miesz czo nych w za kład kach i re -
gu lar ność ich ak tu ali za cji.

3. Zjazd uzna je, że na le ży pod jąć dzia ła nia w kie run -
ku po pra wy ko mu ni ka cji we wnątrz or ga ni za cyj nej, na co
skła da się uspraw nie nie prze pły wu in for ma cji po mię dzy
jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi PZD.

4. Zjazd zwra ca uwa gę, że PZD po wi nien pro mo wać
swo ją dzia łal no ść w me diach. Za wie ra się w tym kon takt
z dzien ni ka rza mi, opra co wy wa nie i wy sy ła nie ko mu ni -
ka tów pra so wych oraz or ga ni za cja kon fe ren cji pra so -
wych. Zjazd uzna je za sto sow ne roz wa że nie pod ję cia
przez PZD dzia łań w me diach spo łecz no ścio wych w ce -
lach in for ma cyj nych i pro mo cyj nych. 

5. Zjazd uzna je za bar dzo waż ne i po trzeb ne dal sze
pro wa dze nie mo ni to rin gu me diów. Na le ży śle dzić pu bli -
ka cje na te mat ro dzin nych ogro dów dział ko wych i pod -

da wać je ana li zie. Jed no cze śnie Zjazd zo bo wią zu je or ga -
ny PZD do zde cy do wa nych re ak cji na nie praw dzi we in -
for ma cje po da wa ne w me diach i po dej mo wa nia dzia łań 
w ce lu przy bli że nia opi nii pu blicz nej praw dzi wych in for -
ma cji (spro sto wa nia pra so we).

15. Prak tycz ne sto so wa nie pra wa związ ko we go i po -
wszech nie obo wią zu ją ce go

W ostat nim cza sie, z uwa gi na wej ście w ży cie no wej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, no we go sta -
tu tu i re gu la mi nu ROD, zmie ni ły się grun tow nie za sa dy
za rzą dza nia ro dzin nym ogro dem dział ko wym, a szcze -
gól nie ca la pro ce du ra zmia ny osób po sia da ją cych pra wo
do dział ki. W tym za kre sie, ale tak że w in nych spra wach
zwięk szy ły się obo wiąz ki szcze gól nie za rzą dów ROD. 
W ślad za obo wiąz ka mi zwięk szy ła się tak że od po wie -
dzial ność za po dej mo wa ne dzia ła nia i de cy zje. Pod czas
wal nych ze brań spra woz daw czo - wy bor czych w 2015 r.
w wie lu ogro dach zmie ni ły się skła dy za rzą dów, dla te go
Zjazd uzna je za ko niecz ne prze pro wa dze nie we wszyst -
kich okrę gach szko leń, przede wszyst kim człon ków funk -
cyj nych za rzą dów ROD. Ko niecz ne jest opra co wa nie 
w każ dym okrę gu pro gra mu szko leń obej mu ją ce go usta -
wę o ROD, sta tut PZD, re gu la min ROD, prze pi sy wy ko -
naw cze w po sta ci uchwał Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium
KR, a tak że prze pi sy ze wnętrz ne ma ją ce za sto so wa nie 
w spra wach wy stę pu ją cych w ROD. Szko le nia w po -
szcze gól nych za gad nie niach po win ny pro wa dzić oso by,
któ re bie gle po słu gu ją się w da nym za kre sie i sto su ją pra -
wo, któ re bę dą re fe ro wać pod czas na rad. 

16. Oświa ta ogrod ni cza 
Spe cy fi ka dział ki, ich du że sku pi sko na ma łej prze strze -

ni ogro du dział ko we go wy ma ga ją od po wied nie go za go -
spo da ro wa nia, pro wa dze nia upraw i sto so wa nia środ ków
ochro ny ro ślin. Za sa dy ko rzy sta nia z dział ki w ROD róż -
nią się za sad ni czo od in nych form – ogro dów przy do mo -
wych, upraw o cha rak te rze rol nym, dla te go ko niecz na jest
cią gła edu ka cja dział kow ców w tym za kre sie, ale przede
wszyst kim edu ka cja osób, któ re na by wa ją pra wo do
dział ki. Nie zbęd ne w obec nym sta nie praw nym jest wy -
pra co wa nie no wej for mu ły szko leń no wych dział kow ców
– for mu ły na ty le atrak cyj nej, aby za chę cić no wych dział -
kow ców do uczest nic twa. Brak wie dzy i za sad użyt ko -
wa nia dział ki w ROD jest przy czy ną kon flik tów są -
siedz kich, ale tak że kon flik tów z pra wem, dla te go sys te -
mem szko leń na le ży ob jąć jak naj szer szy krąg dział kow -
ców. W tym ce lu w każ dym okrę gu po wi nien zo stać
opra co wa ny pro gram szko leń uwzględ nia ją cy peł ny za -
kres wie dzy za rów no re gu la mi no wej, jak i ogrod ni czej 
i ochro ny ro ślin. Szko le nia po win ny być or ga ni zo wa ne
przez okrę go we za rzą dy PZD.
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17. Spo łecz na Służ ba In struk tor ska
Po zy tyw ną ro lę w sze rze niu oświa ty ogrod ni czej, a tak -

że prak tycz nej wie dzy do ty czą cej za go spo da ro wa nia
dział ki od gry wa ją in struk to rzy Spo łecz nej Służ by In -
struk tor skie. Za da niem służb Związ ku jest sta łe pod no -
sze nie kwa li fi ka cji in struk to rów SSI po przez sys te-
ma tycz ne szko le nia. Zjazd uzna je za ko niecz ne prze pro -
wa dze nie szko leń in struk to rów SSI na wszyst kich szcze -
blach or ga ni za cyj nych. Jest to ko niecz ne, aby in struk-
to rzy na dal od gry wa li wio dą cą ro lę w sze rze niu oświa ty
ogrod ni czej, szcze gól nie w ogro dach po przez bez po śred -
ni kon takt z dział kow cem, in dy wi du al ne po ra dy, a tak że
po ka zy ogro do we.

18. Te re no we jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD
Okręg, ja ko te re no wa jed nost ka or ga ni za cyj na PZD,

wi nien za pew niać ob słu gę ogro dów i dział kow ców w za -
kre sie or ga ni za cyj nym, praw nym, oświa ty ogrod ni czej,
go spo dar ki grun ta mi, za go spo da ro wa nia ROD i dzia łek,
a tak że in we sty cyj nym i ob słu gi fi nan so wej. Dla za pew -
nie nia tej ob słu gi ko niecz ne jest za trud nia nie spe cja li stów
w po szcze gól nych dzie dzi nach. Spraw na i fa cho wa po -
moc ogro dom, pro fe sjo nal ne służ by w po trzeb nych dzie -
dzi nach, to szan sa na sta bi li za cję praw ną ogro dów i ich
roz wój, a jed no cze śnie za pew nie nie bez pie czeń stwa ist -
nie nia ogro dów i praw dział kow ców. Dla te go Zjazd zo bo -
wią zu je Kra jo wą Ra dę do prze pro wa dze nia ana li zy
funk cjo nal no ści okrę gów pod ką tem wy peł nia nia obo -
wiąz ków sta tu to wych wo bec dział kow ców i ogro dów 
i w sy tu acjach te go wy ma ga ją cych pod ję cia de cy zji
uspraw nia ją cych funk cjo no wa nie okrę gów, a rów no cze -
śnie za pew nia ją cych ich sa mo wy star czal ność fi nan so wą.
W sy tu acjach ko niecz nych na le ży rów nież uwzględ nić
wa run ki geo gra ficz ne.

19. Związ ko wa służ ba praw na
Prak ty ka z mi nio nej ka den cji po ka za ła, że ko niecz ne

jest wzmoc nie nie ob słu gi praw nej w PZD. Wa ga spraw
to czą cych się w są dach, czy też w ad mi ni stra cji pu blicz -
nej, ale tak że zmia ny pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce -
go wy ma ga szer sze go i zin te gro wa ne go dzia ła nia praw-
ni ków za trud nio nych w jed nost kach te re no wych i Kra jo -
wej Ra dzie PZD. W ce lu za pew nie nia pra wi dło wej ob -
słu gi praw nej Związ ku, a co za tym idzie bez pie czeń stwa
praw ne go dział kow ców, ogro dów i Związ ku, Zjazd zo -
bo wią zu je Kra jo wą Ra dę do zor ga ni zo wa nia służ by
praw nej obej mu ją cej w spo sób sko mu ni ko wa ny i zin te -
gro wa ny ob słu gę praw ną ca łe go Związ ku.

20. Szcze gól ne zna cze nie ka dry spo łecz nej w ROD
Funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych

opar te jest o spo łecz nie dzia ła ją ce za rzą dy i ko mi sje re -
wi zyj ne. No wa usta wa o ROD na ło ży ła do dat ko we  obo -
wiąz ki na za rzą dy i w kon se kwen cji zwięk szy ła od po-

wie dzial ność za po dej mo wa ne de cy zje. W co dzien nej
dzia łal no ści ogro du ko niecz ne jest sto so wa nie wie lu prze -
pi sów z pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go, pra wa
związ ko we go, ale tak że po trzeb ne są do bre re la cje 
z dział kow ca mi, two rze nie po zy tyw nej at mos fe ry w
ogro dzie i in te gro wa nie spo łecz no ści ogro do wej wo kół
wspól nych ce lów. Zjazd stwier dza, że dzia łal ność ka dry
spo łecz nej w ROD ma szcze gól ne zna cze nie dla przy -
szło ści ogro dów i ca łe go Związ ku. Dzia ła cze spo łecz ni
po cho dzą z wy bo ru i mu szą wy ko ny wać za da nia, z któ -
ry mi nie mie li do czy nie nia w swej ka rie rze za wo do wej,
Dla te go Zjazd uzna je za ko niecz ne oto cze nie spo łecz nej
ka dry w ROD szcze gól ną opie ką i ochro ną ze stro ny
okrę gów i struk tur kra jo wych. Ro dzin ne ogro dy dział ko -
we to pod sta wa ist nie nia i roz wo ju Związ ku, dla te go
Zwią zek wi nien w spo sób szcze gól ny dbać o spo łecz nych
dzia ła czy ogro do wych po przez edu ka cję i two rze nie wa -
run ków do rze tel ne go wy ko ny wa nia obo wiąz ków.

21. Ka dra eta to wa w okrę gach i Kra jo wej Ra dzie
Opar cie funk cjo no wa nia PZD wy łącz nie na dzia ła -

czach spo łecz nych jest nie moż li we. Ogro dy i Zwią zek
zma ga ją się z wie lo ma pro ble ma mi o znacz nym stop niu
trud no ści, dla roz wią za nia któ rych po trzeb na jest spe cja -
li stycz na wie dza. Do ty czy to w szcze gól no ści za gad nień
praw nych, in we sty cyj nych, ogrod ni czych, do ty czą cych
go spo dar ki grun ta mi, a tak że ca łej sfe ry fi nan so wej. 
W Związ ku  – w okrę gach i Kra jo wej Ra dzie – ko niecz -
ne jest za trud nia nie spe cja li stów z tych dzie dzin, aby
chro nić dział kow ców, ogro dy i Zwią zek przed za gro że -
nia mi, a rów no cze śnie roz wi jać ogro dy, uspraw niać ob -
słu gę dział kow ców i za pew niać im bez pie czeń stwo
praw ne. Zwią zek, ze wzglę du na swą spe cy fi kę, po trze -
bu je ka dry za wo do wej do świad czo nej, o wy so kich kwa -
li fi ka cjach za wo do wych, ale rów nież za an ga żo wa nej 
w spra wy Związ ku. Biu ra te re no we i biu ro kra jo we peł -
nią słu żeb ną ro lę w sto sun ku do dział kow ców i ogro dów,
ale tak że są wspar ciem dla spo łecz nych or ga nów tych
szcze bli za rza dza nia ogro da mi dział ko wy mi. Mi nio na ka -
den cja po ka za ła, że w wie lu spra wach waż nych dla dal -
sze go ist nie nia ogro dów i Związ ku oraz dla praw dział-
kow ców istot ne zna cze nie mia ło ko rzy sta nie z wie dzy,
do świad cze nia i za an ga żo wa nia spe cja li stycz nej ka dry
za wo do wej Związ ku. Zjazd stwier dza, że pra ca spe cja li -
stów na rzecz Związ ku jest nie zbęd na, dla te go ko niecz ne
jest pro wa dze nie ra cjo nal nej po li ty ki za trud nia nia spe cja -
li stów w dzie dzi nie, ja ką ma ją się zaj mo wać z wy na gro -
dze niem od po wied nim do wie dzy, wkła du pra cy i za an-
ga żo wa nia. Dzia łal ność nie któ rych służb na le ży zor ga ni -
zo wać w ta ki spo sób, aby obej mo wa ły ob szar ca łe go kra -
ju – wszyst kie okrę gi. Do ty czy to w szcze gól no ści służ by
praw nej, ale tak że w zu peł nie no wej dla Związ ku dzie -
dzi nie po zy ski wa nia do ta cji z fun du szy unij nych. Zjazd
zo bo wią zu je Pre zy dium Kra jo wej Ra dy do pod ję cia dzia -
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łań or ga ni za cyj nych za pew nia ją cych lep sze wy ko rzy sta -
nie ka dry eta to wej Związ ku oraz przy sto so wa nie sys te -
mu wy na gra dza nia do po trzeb i moż li wo ści Związ ku.

22.  Mo ni to ring praw ny
Obro na sze ro ko po ję te go in te re su śro do wi ska pol skich

dział kow ców na kła da na Zwią zek obo wią zek ści słe go
mo ni to ro wa nia oto cze nia praw ne go, w któ rym funk cjo -
nu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we oraz Zwią zek. Do ty czy
to przede wszyst kim ana li zy pro ce do wa nych pro jek tów
ak tów praw nych od no szą cych się do za gad nień ma ją cych
wpływ na po zy cję praw ną PZD, ogro dów i dział kow ców.
W tym za kre sie ko niecz ne jest ak tyw ne uczest nic two

służb praw nych PZD w pra cach nad ta ki mi ak ta mi. Po -
win no to przy bie rać po stać za rów no udzia łu w po sie dze -
niach ko mi sji sej mo wych, jak rów nież przy go to wy wa nia
opi nii i ana liz do ty czą cych od po wied nich re gu la cji praw -
nych. Rów nie waż ny jest mo ni to ring orzecz nic twa są do -
we go i ad mi ni stra cyj ne go do ty czą ce go ob sza rów pra wa
zwią za nych z ogrod nic twem dział ko wym. Uda na ini cja -
ty wa oby wa tel ska do ty czą ca pro ble mu al tan jest przy kła -
dem sku tecz nej re ak cji służb praw nych PZD na ne ga-
tyw ne orzecz nic two są do we. Oma wia ne dzia ła nia są więc
ko niecz ne i mu szą przy bie rać roz ma ite for my, nie mniej
jed nak ich ce chą wspól ną po win no być za gwa ran to wa -
nie ta kie go sta nu praw ne go, któ ry naj peł niej od po wia dał -
by po trze bom dział kow ców i ich ogro dów. Na le ży
bo wiem się li czyć z ini cja ty wa mi praw ny mi wy mie rzo -
ny mi w do bro ogrod nic twa dział ko we go, co wy ma ga 
od Związ ku pod ję cia okre ślo nych dzia łań praw nych po -
zwa la ją cych ochro nić bo ga ty do ro bek i tra dy cje na sze go
ru chu.

23. Two rze nie i do sko na le nie pra wa związ ko we go
Za pew nie nie pra wi dło we go funk cjo no wa nia ROD wią -

że się z ko niecz no ścią opra co wa nia i wdro że nia od po -
wied nich re gu la cji praw nych. W tym za kre sie szcze gól na
ro la przy pa da KR PZD, ja ko or ga no wi od po wie dzial ne -
mu za two rze nie ak tów pra wa we wnętrz ne go w PZD.
War to jed nak pod kre ślić, że zgod nie z po li ty ką przy ję tą w
PZD, dzia ła nie to by ło opar te o sze ro kie kon sul ta cje, a co
za tym idzie, an ga żo wa ło rów nież or ga ny niż szych szcze -
bli or ga ni za cyj nych Związ ku. Mo del ten po wi nien być
sto so wa ny rów nież w przy szło ści, gdyż sprzy ja po pra wie
funk cjo nal no ści przyj mo wa nych roz wią zań.

Co do za kre su dzia łań w nad cho dzą cej ka den cji, to na -
le ży się spo dzie wać, że kwe stia mo dy fi ka cji pra wa we -
wnątrz or ga ni za cyj ne go, bę dzie jed nym z istot niej szych
ob sza rów dzia ła nia PZD. Wią że się to z pro ce sem dal sze -
go do sto so wy wa nia re gu la cji we wnętrz nych do za pi sów
usta wy o ROD, a tak że wdra ża nia no we go sta tu tu PZD i
pla no wa ne go re gu la mi nu ROD. Po nad to, w opar ciu o do -
świad cze nia wy ni ka ją ce z prak ty ki sto so wa nia już przy -
ję tych ak tów, ko niecz ne jest prze pro wa dze nie ich prze-

glą du i ewen tu al nej mo dy fi ka cji. Nie za leż nie od te go za -
da niem PZD bę dzie bie żą ce do sto so wy wa nie pra wa we -
wnętrz ne go do zmie nia ją cych się re gu la cji ze wnętrz nych,
tak aby moż li wie naj bar dziej uła twić pro wa dze nie dzia -
łal no ści przez oso by peł nią ce funk cje w or ga nach ogro do -
wych spo łecz nie.

24. Dzia ła nie na rzecz usta wy re pry wa ty za cyj nej 
Po mi mo wie lu lat sta rań PZD o re gu la cję sta nu praw -

ne go ROD, pro blem rosz czeń do te re nów ogro dów za -
miast ma leć, na ra sta. W chwi li obec nej ob ję tych jest ni mi
prze szło 30 000 dział kow ców, z ok. 330 ROD. Zwięk sza -
ją się rów nież żą da nia zgła sza ne wo bec PZD oraz dział -
kow ców z ty tu łu wy na gro dze nia za bez u mow ne ko rzy s-
ta nie z nie ru cho mo ści. Przy czy ną gwał tow ne go na ra sta -
nia zja wi ska jest oczy wi ście uchy le nie przez TK za pi sów
ustaw z 2005 r. o ROD (art. 24), ale w pierw szym rzę dzie
na le ży jed nak wska zać na brak usta wo we go roz wią za nia
kwe stii re pry wa ty za cji w Pol sce. 

Zde cy do wa na więk szość ROD zlo ka li zo wa nych jest na
te re nach pu blicz nych. PZD nie miał i za sad ni czo nie bę -
dzie miał wie dzy na te mat oko licz no ści, w ja kich te re ny
te sta ły się wła sno ścią pu blicz ną. Dla te go też brak uchwa -
le nia usta wy kom plek so wo re gu lu ją cej kwe stię za koń -
cze nia spo rów za ist nia łych na tle na cjo na li za cji, czy też
wy własz czeń do ko na nych w okre sie PRL, po wo du je, iż
prak tycz nie rzecz bio rąc ska la rosz czeń do nie ru cho mo -
ści zaj mo wa nych przez ROD ni gdy nie bę dzie moż li wa
do okre śle nia. Pro blem po tę gu je lek ce wa żą cy sto su nek
do re spek to wa nia praw dział kow ców przez urzęd ni ków i
li be ral na li nia orzecz ni cza są dów, któ re rosz cze nia osób
trze cich sta wia ją po nad pra wa dział kow ców.  

Dla te go też w nad cho dzą cej ka den cji PZD po wi nien
zde cy do wa nie za an ga żo wać się w dzia ła nia zmie rza ją ce
do uchwa le nia usta wy re pry wa ty za cyj nej. Do ty czy to za -
rów no po ru sza nia za gad nie nia usta wy re pry wa ty za cyj nej
w re la cjach z or ga na mi wła dzy wy ko naw czej i po sła mi,
jak w przy pad ku zgło sze nia sto sow ne go pro jek tu do Sej -
mu – ak tyw ne go włą cze nia się w pro ces le gi sla cyj ny, tak
aby przy ję te w nim roz wią za nia za bez pie cza ły pra wa
dział kow ców. 

25. Edu ka cyj na ro la wy daw nictw
Ist nie je ogrom na po trze ba edu ka cji dział kow ców, za -

rów no w za kre sie sze ro ko ro zu mia ne go ogrod nic twa
dział ko we go, a w szcze gól no ści edu ka cji eko lo gicz nej
oraz bez piecz nej dla lu dzi i śro do wi ska ochro ny ro ślin,
jak i pod no sze nia ogól nej es te ty ki dzia łek, al tan i ca łych
ogro dów.

Szcze gól ną ro lę w tym za kre sie speł nia ją mie sięcz ni ki
ogrod ni cze „dział ko wiec” i „Mój Ogró dek”. Pi sma te 
w przy stęp ny i kom pe tent ny spo sób przed sta wia ją po -
trzeb ne dział kow com tre ści ogrod ni cze – od po wied nie
ga tun ki i od mia ny ro ślin, spo so by upra wy, na wo że nia 
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i ochro ny po le ca ne do ama tor skiej upra wy. Sze ro ko
przed sta wia ją też te mat zwią za ny z mo der ni za cją dział ki
– po cząw szy od al ta ny i obiek tów ma łej ar chi tek tu ry, po
mo der ni za cję ra bat i na sa dzeń sa dow ni czych.

Naj now sza książ ka „Eko lo gicz na ochro na ro ślin na
dział ce” oraz bro szu ry: Jak wy twa rzać i sto so wać kom -
post, Ra dy dla sto su ją cych „che mię”, Ściół ko wa nie gle -
by, Let nie cię cie krze wów ozdob nych, do sko na le wpi su ją
się w te ma ty kę pro mo wa nej przez Zwią zek zdro wej pro -
duk cji ro ślin i tro ski o wła sne zdro wie oraz śro do wi sko.
Książ ka oraz bro szu ry zo sta ły do brze przy ję te przez
dział kow ców i ist nie je po trze ba kon ty nu acji ta kiej for my
edu ka cji ogrod ni czo -eko lo gicz nej .

Ko niecz ne jest dal sze wy da wa nie mie sięcz ni ków
„dział ko wiec” i „Mój Ogró dek”, a tak że roz sze rza nie wy -

bra nej te ma ty ki po przez pu bli ka cje książ ko we i bro szu ry
ogrod ni cze. 

Nie zwy kle waż ne jest włą cze nie się za rzą dów ogro -
dów, ogrod ni czej służ by in struk tor skiej i okrę go wych za -
rzą dów w pro mo wa nie wśród dział kow ców tych pu b-
li ka cji przy go to wy wa nych ze zna jo mo ścią re aliów ogrod -
nic twa dział ko we go.

Re ali za cja po wyż szych za mie rzeń ma się od by wać suk -
ce syw nie z peł nym za an ga żo wa niem wszyst kich struk tur
związ ko wych. Zjazd wy ra ża prze ko na nie, że efek tem
dzia łań bę dzie po sze rza nie wie dzy spo łecz nej na te mat
ogrod nic twa dział ko we go i Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Po dej mo wa ne dzia ła nia ma ją być ukie run ko wa -
ne na bu do wa nie po zy tyw ne go wi ze run ku dział kow ców.

XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 3 lip ca 2015 r.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są nie od łącz ną czę ścią
miast pol skich od po nad stu lat. Obec nie słu żą one mi lio -
no wi pol skich ro dzin po sia da ją cych dział ki, ale tak że
miesz kań com miast. Bli sko 200 lat te mu w Eu ro pie zro -
dził się po mysł po mo cy dla ro dzin ubo gich utrzy mu ją -
cych się z pra cy na jem nej miesz kań ców miast. Już
pierw sze ogro dy wy ka za ły, że są nie zwy kle cen ne dla ich
użyt kow ni ków – po moc w skrom nych bu dże tach w po -
sta ci pro duk cji wa rzyw i owo ców na wła sne po trze by, ale
też sta ły się miej scem wy po czyn ku dla ca łych ro dzin 
i wresz cie nie oce nio nym miej scem ak tyw no ści dla lu dzi
nie czyn nych już za wo do wo. 

Do dzi siaj te funk cje w za sa dzie nie zmie ni ły się. Na -
dal nikt nie wy my ślił lep szej for my wy po czyn ku i ak tyw -
no ści dla eme ry tów i ren ci stów niż ogro dy dział ko we. 
Z po wo dów eko no micz nych są one tak że miej scem ak -
tyw no ści i wy po czyn ku dla wie lu mło dych mał żeństw 
z dzieć mi. Na dział ce spę dza ją dni wol ne i urlo py, na
dział ce do ko nu je się in te gra cja ro dzin, a w ogro dzie spo -
łecz no ści dział ko wej. 

Ogro dy dla sa mo rzą du miast to dar mo wa zie leń miej -
ska, ale też miej sca gdzie lu dzie sa mi zaj mu ją się so bą,
or ga ni zu ją swój wol ny czas, a wresz cie po przez sta łą ak -
tyw ność są zdrow si. Z ogro dów dział ko wych ko rzy sta
co raz wię cej ro dzin nie ma ją cych w nich dział ki. Są to
miesz kań cy są sia du ją cych z ogro da mi osie dli. Ta ka też
jest przy szłość ogro dów w mia stach. Mu szą one funk cjo -
no wać w co raz więk szej in te gra cji ze śro do wi skiem lo -
kal nym. Że by speł niać obec ne i przy szłe funk cje ogro dy
wy ma ga ją wie lu dzia łań ze stro ny ad mi ni stra cji pu blicz -
nej, gdyż tyl ko sa mo rząd i or ga ny Pań stwa mo gą za pew -
nić sta bil ność ist nie nia ogro dów i ich roz wój dla po trzeb
spo łecz no ści lo kal nych.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest naj więk szym sto wa -
rzy sze niem ogro do wym w Pol sce sku pia ją cym 95% ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Z te go wzglę du współ -
pra ca PZD z or ga na mi wła dzy pu blicz nej ma wpływ na
funk cjo no wa nie i przy szłość 4707 ogro dów i 900 ty się cy
pol skich ro dzin ma ją cych dział ki w ogro dach za rzą dza -
nych przez PZD. Ro dzin ne ogro dy dział ko we, zgod nie 

IX. STANOWISKA I APELE 

A P E L
XII Kra jo we go Zjaz du PZD

do władz pu blicz nych o współ pra cę z Pol skim Związ kiem Dział kow ców
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z usta wą z 13 grud nia 2013 r. o ROD, słu żą za spo ka ja niu
wy po czyn ko wych, re kre acyj nych i in nych po trzeb so cjal -
nych człon ków spo łecz no ści lo kal nych. Aby zre ali zo wać
te ce le ko niecz na jest sta ła współ pra ca sto wa rzy sze nia
ogro do we go PZD z sa mo rzą dem te ry to rial nym na
wszyst kich szcze blach or ga ni za cyj nych. 

XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD, dla re ali za cji ce -
lów ro dzin nych ogro dów, zwra ca się do władz pu blicz -
nych o współ pra cę w dzie dzi nach ma ją cych zna cze nie dla
te raź niej szo ści i przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych, a szcze gól nie w za kre sie:

• współ pra cy i udzia łu przed sta wi cie li Związ ku przy
two rze niu pra wa i zmia nach ustaw, któ re bez po śred -
nio lub po śred nio od dzia ły wu ją na funk cjo no wa nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

• usta wo we go za bez pie cze nia funk cjo no wa nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych po przez uchwa le nie
usta wy re pry wa ty za cyj nej unie moż li wia ją cej krzyw -
dze nie set ki i ty sią ce lu dzi przez dzi ką re pry wa ty za -
cję i han del rosz cze nia mi do grun tów.

• za pew nie nia sta bil no ści funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych po przez ure gu lo wa nie ich sta -
nu praw ne go zgod nie z dys po zy cją usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Ocze ku je my, że
wska za ne w usta wie or ga ny Pań stwa i sa mo rzą du
od po wie dzą po zy tyw ny mi de cy zja mi na zło żo ne
przez PZD wnio ski;

• okre śle nia się sa mo rzą dów w spra wie przy szło ści ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. W tej spra wie ko -
niecz na jest rze czo wa współ pra ca sa mo rzą du ze
Związ kiem przy opra co wy wa niu kon cep cji roz wo ju
miast i dziel nic oraz two rze nia miej sco wych pla nów
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Ro dzin ne ogro -
dy dział ko we nie mo gą być trak to wa ne ja ko re zer -
wo we te re ny in we sty cyj ne, bo wiem są to urzą dze nia
uży tecz no ści pu blicz nej i ocze ku je my, że tak bę dą
trak to wa ne przez sa mo rząd i bę dą mia ły ochro nę wy -
ni ka ją cą z umiesz cze nia ich w pla nach za go spo da -
ro wa nia;

• otwar cia ogro dów dla spo łecz no ści lo kal nych. Nie -
któ re ogro dy peł nią już obec nie ro lę par ków i miejsc

spa ce ro wych dla miesz kań ców oko licz nych osie dli,
są tak że ogro dy o szer szej ofer cie dla miesz kań ców
– wcza sy dla se nio rów, zie lo ne szko ły. Ta kie for my
wy po czyn ku dla se nio rów i edu ka cji dla dzie ci i mło -
dzie ży cie szą się ogrom nym za in te re so wa niem. Nie -
ste ty ani w ogro dach, ani w ca łym Związ ku nie ma
wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych, aby więk sza
ilość ogro dów mo gła po przez od po wied nie in we sty -
cje słu żyć miesz kań com miast. Ogro dy wy ma ga ją
do fi nan so wa nia, aby przy sto so wać je do wy peł nia nia
no wych funk cji. Sa mi dział kow cy nie są w sta nie sfi -
nan so wać ta kich in we sty cji, dla te go zwra ca my się
do sa mo rzą dów te ry to rial nych o współ pra cę w tym
za kre sie. Usta wa o ROD umoż li wia do fi nan so wa nie
in we sty cji w ogro dach przez gmi ny, a tak że umoż li -
wia gmi nom otrzy my wa nie wspar cia na te ce le od
Skar bu Pań stwa, dla te go Zjazd zwra ca się do sa mo -
rzą dów te ry to rial nych o uwzględ nie nie w swych bu -
dże tach środ ków na roz wój ogro dów. W pra wie
każ dej gmi nie w Pol sce, w któ rej są ro dzin ne ogro -
dy dział ko we, dział kow cy two rzą naj licz niej sze sto -
wa rzy sze nie dzia ła ją ce non pro fit, a ze wzglę du na
ro lę i funk cje dla spo łe czeń stwa za słu gu ją na wspar -
cie od sa mo rzą dów.

• zna czą cym źró dłem fi nan so wa nia róż nych sfer 
w ROD mo gą być fun du sze unij ne dla te go Zjazd
zwra ca się do twór ców pro gra mów o uwzględ nie nie
w nich zna cze nia, ro li i po trzeb ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, a do urzę dów mar szał kow skich i urzę -
dów gmin o in for mo wa nie PZD o kon kur sach i po -
moc przy two rze niu pro jek tów na po trze by ogro dów
i lo kal nych spo łecz no ści.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest otwar ty na współ -
pra cę w sze ro kim za kre sie dla do bra dział kow ców i spo -
łe czeń stwa, szcze gól nie, że jak wy ka zu ją ba da nia spo łe-
czeń stwo chce mieć ro dzin ne ogro dy dział ko we w mia -
stach i ak cep tu je dzia łal ność Związ ku. Dla te go Zjazd
zwra ca się do or ga nów wła dzy pu blicz nej o współ pra cę w
każ dym za kre sie, któ ry mo że przy czy nić się do roz wo ju
ogro dów dział ko wych i po pra wy by tu miesz kań ców
miast.

XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.
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Przez ostat nie 25 lat w Pol sce po dej mo wa no sze reg
dzia łań, za rów no na szcze blu ogól no pol skim, jak i lo kal -
nym, któ rych ce lem by ła ma so wa, a na wet cał ko wi ta  li -
kwi da cja ogro dów dział ko wych. Dzia ła nia te, w ol brzy-
mim stop niu wy łącz nie dzię ki wy sił kom Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, a więc sa mych dział kow ców sku -
pio nych w ogól no pol skim ru chu,  uda ło się za ha mo wać.
Ko lej ne usta wy do ty czą ce ogrod nic twa dział ko we go za -
wie ra ły prze pi sy ogra ni cza ją ce moż li wość li kwi da cji
ogro dów dział ko wych i wpro wa dza ją ce me cha ni zmy ich
prze no sze nia w no we lo ka li za cje. Dzię ki te mu Pol ska,
obok Nie miec, jest w ska li eu ro pej skiej kra jem o wy jąt -
ko wo wy so kim po ten cja le ogrod nic twa dział ko we go. 
Z dzia łek, ko rzy sta po nad mi lion pol skich ro dzin, zaś 
40 tys. ha ROD zlo ka li zo wa nych jest głów nie na te re nie
miast.

Spra wia to, że dziś wła dze pu blicz ne ma ją wy jąt ko wo
do god ne wa run ki do wy ko rzy sta nia po ten cja łu ogro dów
dział ko wych. Przy od po wied niej współ pra cy władz ze
stro na spo łecz ną, ogro dy mo gą i po win ny stać się waż -
nym in stru men tem po li ty ki, da le ko wy kra cza ją cym po za
tra dy cyj nie przy pi sy wa ne im funk cje wy po czyn ko wo 
– re kre acyj ne, upra wo we, czy eko lo gicz ne.  Aby to się
sta ło ko niecz ne jest jed nak pro wa dze nie spój nej i dłu go -
fa lo wej po li ty ki, a więc uwzględ nie nie ROD w stra te -
giach roz wo jo wych przyj mo wa nych na szcze blu
ogól no pol skim i lo kal nym. 

Po burz li wym okre sie trans for ma cji, Pol ska wkra cza 
w fa zę, w któ rej gwał tow ne, nie rzad ko nie prze my śla ne 
i cha otycz ne re for my, ma ją być za stą pio ne przez dłu go -
fa lo we pro gra my dzia łań. Zgod nie z za pi sa mi  usta wy 
z dnia 6 grud nia 2006 r. o za sa dach pro wa dze nia po li ty -
ki roz wo ju, na wszyst kich szcze blach za rzą dza nia, po -
czy na jąc od Ra dy Mi ni strów, po przez sa mo rząd wo-

je wódz twa i po wia tu, a na gmi nie koń cząc, wi ny być
przy ję te stra te gie po li ty ki roz wo ju. Na le ży przez to ro zu -
mieć „ze spół wza jem nie po wią za nych dzia łań po dej mo -
wa nych i re ali zo wa nych w ce lu za pew nie nia trwa łe go 
i zrów no wa żo ne go roz wo ju kra ju, spój no ści spo łecz no -
-go spo dar czej, re gio nal nej i prze strzen nej, pod no sze nia
kon ku ren cyj no ści go spo dar ki oraz two rze nia no wych
miejsc pra cy w ska li kra jo wej, re gio nal nej lub lo kal nej”.
Sze ro kie spek trum za gad nień uj mo wa nych w stra te giach,
któ re od no sić się ma ją nie tyl ko do kwe stii go spo dar -
czych, ale ca ło kształ tu po li ty ki spo łecz nej, spra wia, iż
swo je miej sce win ny w nich zna leźć rów nież ogro dy
dział ko we. Do ty czy to za rów no za pi sów gwa ran tu ją cych
ich dal sze funk cjo no wa nie, jak i me cha ni zmów słu żą cych
peł niej sze mu wy ko rzy sta niu ich po ten cja łu w służ bie na
rzecz spo łe czeń stwa. 

Dla te go XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD ape lu je do
Rzą du i władz lo kal nych o do głęb ne roz wa że nie zna cze -
nia i moż li wo ści, ja kie da ją ogro dy dział ko we, oraz
uwzględ nie nie ich w stra te giach roz wo jo wych pań stwa 
i re gio nów. Jed no cze śnie Zjazd, ja ko naj wyż szy or gan or -
ga ni za cji zrze sza ją cej prze szło mi lion dział kow ców 
w Pol sce, de kla ru je w imie niu PZD wo lę peł nej współ -
pra cy i za an ga żo wa nia, za rów no przy kon sul ta cjach nad
stra te gia mi, jak i przy ich wdra ża niu. Po sia da ne do świad -
cze nie w pro wa dze niu ROD oraz  zna jo mość pro ble mów
w nich wy stę pu ją cych upo waż nia ją nas do zgło sze nia go -
to wo ści wy stę po wa nia w cha rak te rze part ne ra spo łecz -
ne go. Głę bo ko wie rzy my, że współ dzia ła nie władz pu b-
licz nych ze stro ną spo łecz ną po zwo li na wy pra co wa nie
kon cep cji, któ re po wpro wa dze niu do stra te gii spra wią,
że ogro dy jesz cze peł niej bę dą re ali zo wa ły swą słu żeb ną
funk cję, za rów no wo bec mi lio na ro dzin ko rzy sta ją cych 
z dzia łek, jak i wo bec ogó łu spo łe czeń stwa. 

XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 
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XII Kra jo wy Zjazd PZD stoi na sta no wi sku, że ROD
są nie od łą czo nym ele men tem spo łecz no ści lo kal nych, 
a ich zna cze nie dla nich jest trud ne do prze ce nie nia.
Ogro dy dział ko we na dal speł nia ją swo je eko no micz ne
za da nia, ale są też miej scem, w któ rym two rzą się spo -
łecz ne wię zi, na stę pu je mię dzy po ko le nio wa in te gra cja.
Peł nią ro lę edu ka cyj ną i eko lo gicz ną. Ich dal szy roz wój
sta no wi fun da men tal ne pra wo nie tyl ko sa mych użyt kow -
ni ków dzia łek, ale rów nież wszyst kich miesz kań ców, któ -
rzy za wsze ko rzy sta ją na obec no ści zie lo nych te re nów 
w po bli żu ich osie dli. 

Tra dy cja ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce się ga po -
cząt ku XX wie ku. W tym cza sie ogro dy ewo lu owa ły,
zmie nia jąc swój cha rak ter i ro lę, ja ką od gry wa ją tak dla
ich użyt kow ni ków, jak i ca łej spo łecz no ści lo kal nej. 
XII Kra jo wy Zjazd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
pod kre śla, że idea, któ ra przy świe ca ła po my sło daw com
za kła da nia ogro dów dział ko wych, jest wciąż ak tu al na, 
a ogro dy mo gą sta le zy ski wać na atrak cyj no ści. W re ali -
za cji idei no wo cze sne go ogrod nic twa dział ko we go zna -
czą cą, a na wet de cy du ją cą ro lę, od gry wać mu szą jed nak
wszy scy dział kow cy.

Wiek te mu naj waż niej szym ce lem ogro dów by ło eko -
no micz ne wspar cie dla ich użyt kow ni ków. Upra wy
ogrod ni cze w zna czą cy spo sób od cią ża ły do mo we bu dże -
ty za ło ży cie li i użyt kow ni ków pierw szych ogro dów. Dziś
aspekt eko no micz ny wy ni ka ją cy z upra wia nia ogro du nie
od gry wa już de cy du ją ce go zna cze nia. Owo ce i wa rzy wa
po zy ski wa ne z dzia łek, ce nio ne są na to miast za ich wa lo -
ry eko lo gicz ne.

Z eko no micz ną funk cją ogro dów nie ro ze rwal nie wią że
się ko lej na, to wa rzy szą ca jej od sa me go po cząt ku – funk -
cja re kre acyj na i spo łecz na. Tak że i dziś ogro dy w ROD
wal nie przy czy nia ją się do roz wo ju ży cia spo łecz ne go, są
je go istot nym ele men tem dla rze szy pol skich dział kow -
ców, dla któ rych sta no wią miej sce co dzien nych czy
week en do wych spo tkań, ale rów nież i dłuż sze go wy po -
czyn ku. De le ga ci na XII Kra jo wy Zjazd PZD z sa tys fak -
cją za uwa ża ją, że co raz więk sze za in te re so wa nie re kre-
acją na dział ce w ROD wy ka zu ją lu dzie mło dzi, dzię ki
cze mu ogro dy dział ko we in te gru ją nie tyl ko użyt kow ni -
ków dzia łek, ale ca łe ich ro dzi ny i róż ne po ko le nia,
umoż li wia ją roz wój spo łecz nych wię zi.

Jed nak ro la ROD nie ogra ni cza się je dy nie do za spo -
ka ja nia po trzeb sa mych użyt kow ni ków ogro dów. 

XII Kra jo wy Zjazd PZD pod kre śla, że dla miast, w któ -
rych co raz czę ściej za bu do wy wa ny jest każ dy ka wa łek
wol nej prze strze ni, istot ne zna cze nie ma ją funk cja es te -
tycz na i eko lo gicz na ogro dów dział ko wych. Dziś, gdy de -
we lo pe rzy sta ra ją się wy ko rzy stać każ dy frag ment mia sta
pod wie lo kon dy gna cyj ną za bu do wę, za dba ne ROD sta ją
się bez cen nym ele men tem kra jo bra zu miast. XII Kra jo wy
Zjazd PZD stwier dza, że ogro dy w de cy du ją cym wręcz
stop niu wpły wa ją na wi ze ru nek tych miast, któ re chcą
być po strze ga ne ja ko przy ja zne miesz kań com. Ogro dy
dział ko we nie bez przy czy ny są też na zy wa ne „zie lo ny -
mi płu ca mi” miej skich aglo me ra cji. Jed no drze wo pro -
du ku je prze cież w cią gu do by prze cięt nie tlen wy star -
cza ją cy do ży cia kil ku oso bom. Zie lo ne te re ny ROD,
zwłasz cza tych po ło żo nych bli sko cen trów miast, od gry -
wa ją jesz cze jed ną, waż ną ro lę - re du ku ją szko dli wy dla
ludz kie go zdro wia ha łas. Wpły wa ją w ten spo sób na stan
zdro wia miesz kań ców, ale też na wzrost kom for tu ich ży -
cia. 

Nie ste ty – to wła śnie te re ny zaj mo wa ne przez ta kie
ogro dy sta ją się też co raz czę ściej ce lem de we lo pe rów.
Jak wie lo krot nie pod kre ślał PZD, by ogro dy zo sta ły za -
cho wa ne, by zy ska ły po wszech ną apro ba tę, mu szą być
peł no war to ścio wym frag men tem mia sta, do stęp nym 
i uży tecz nym dla wszyst kich je go miesz kań ców. XII Kra -
jo wy Zjazd PZD przy po mi na, że do te go zo bo wią zu je
tak że dział kow ców usta wa o ROD z 13 grud nia 2013 ro -
ku, któ ra wy ma ga, by ogro dy otwie ra ły się dla lo kal nych
spo łecz no ści – nie tyl ko ja ko miej sce wy tchnie nia i te ren
do spa ce rów, któ ry mo że być do brą al ter na ty wą dla miej -
skich par ków. Ogro dy co raz czę ściej sta ją się tak że miej -
scem, w któ rym roz wi ja się ży cie spo łecz ne i kul tu ral ne,
miej scem edu ka cji naj młod szych, a za dba ne, no wo cze -
sne i otwar te dla wszyst kich ogro dy dział ko we sta ją się
miej sca mi uży tecz no ści pu blicz nej.

XII Kra jo wy Zjazd PZD stwier dza, że funk cje któ re
peł nią ROD, na bie ra ją szcze gól ne go zna cze nia, gdy w ca -
łym spo łe czeń stwie zmie nia się hie rar chia war to ści, a lu -
dzie ży ją w co raz więk szym po śpie chu i stre sie. Ogro dy
po zo sta ją w tej sy tu acji osto ją tra dy cji i war to ści, któ re
po win ny być bli skie wszyst kim lu dziom. 

XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
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W związ ku z roz pa try wa nym przez Sejm po sel skim
pro jek tem usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo o sto wa rzy -
sze niach oraz nie któ rych in nych ustaw (Druk nr 3019),
Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców do ko nał ana li zy tre ści te go pro jek tu pod wzglę dem
wpły wu na sy tu ację ogro dów dział ko wych i Związ ku,
wy pra co wu jąc w kon se kwen cji na stę pu ją ce sta no wi sko.

Przed mio to wy pro jekt usta wy ma na ce lu uła twie nie
funk cjo no wa nia sto wa rzy szeń dzia ła ją cych w Pol sce. Za -
kła da bo wiem grun tow ną prze bu do wę obo wią zu ją cej
usta wy po przez mo dy fi ka cję i ak tu ali za cję do tych cza so -
wych me cha ni zmów, ale rów nież wpro wa dza jąc zu peł -
nie no we roz wią za nia. Część z tych zmian na le ży oce nić
po zy tyw nie ja ko wy cho dzą cych na prze ciw ocze ki wa -
niom or ga ni za cji spo łecz nych, jed nak że wie le no wych re -
gu la cji ogra ni cza sto wa rzy sze nia i nie uwzględ nia ich
sa mo rząd no ści. Z te go punk tu wi dze nia na le ży uznać, że
przed mio to wy pro jekt jest obar czo ny za sad ni czą wa dą
po le ga ją ca na prze re gu lo wa niu wie lu za gad nień, któ re
po win ny być po zo sta wio ne do roz strzy gnię cia sa mym
sto wa rzy sze niom w ra mach przy słu gu ją cej im sa mo dziel -
no ści. 

Spo śród no wych roz wią zań pro po no wa nych w pro jek -
cie, Zjazd z apro ba tą od no si się do za pi su gwa ran tu ją ce -
go udział sto wa rzy szeń ja ko or ga ni za cji po za rzą do wych
w pro ce sach two rze nia po li tyk pu blicz nych przez umoż -
li wie nie re pre zen ta cji in te re sów zbio ro wych człon ków
sto wa rzy szeń przed or ga na mi wła dzy pu blicz nej. Po zy -
tyw nie na le ży rów nież oce nić po pra wę sy tu acji praw nej
człon ków sto wa rzy sze nia dzia ła ją cych na je go rzecz
przez za sto so wa nie do nich za sad do ty czą cych wo lon ta -
riu szy. Z punk tu wi dze nia dzia łal no ści sto wa rzy szeń
ogro do wych ko rzyst nym roz wią za niem jest tak że pro po -
no wa ny za pis umoż li wia ją cy łą cze nie się sto wa rzy szeń.
Ta ki me cha nizm po zwo lił by bo wiem mniej szym or ga ni -
za cjom pro wa dzą cym ROD, w tym sto wa rzy sze niom wy -
od ręb nio nym wcze śniej z PZD, na for mal ną i peł ną
in te gra cję or ga ni za cyj ną ze Związ kiem. By ła by to od po -
wiedź na ocze ki wa nia nie któ rych dział kow ców, któ rzy
wy ra ża ją wo lę zre wi do wa nia swo jej wcze śniej szej de cy -
zji o wy stą pie niu ze Związ ku i po now ne go wcie le nia
swo je go ogro du do struk tur PZD. 

Kra jo wy Zjazd De le ga tów za uwa ża, że po szcze gól ne
prze pi sy pro jek tu po win ny re ali zo wać na czel ne za sa dy
okre śla ją ce isto tę sto wa rzy szeń, a zwłasz cza za sa dę ich
sa mo rząd no ści. Tym cza sem wie le zmian wręcz za prze -
cza tej za sa dzie. Przy kła dem te go są pro po no wa ne za pi -
sy o nad zo rze nad sto wa rzy sze nia mi. Z jed nej stro nie
pod ję to pró bę zła go dze nia obec nych środ ków nad zor -

czych. Ogra ni czo no m.in. upraw nie nia or ga nu nad zo ru ją -
ce go do kon tro li zgod no ści dzia ła nia sto wa rzy sze nia 
z prze pi sa mi pra wa i po sta no wie nia mi sta tu tu oraz prze -
wi dzia no obo wią zek wska za nia uza sad nie nia żą da nia nie -
zbęd nych wy ja śnień od władz sto wa rzy sze nia, co ma
za po biec nie uza sad nio nej in ge ren cji w dzia łal ność sto -
wa rzy sze nia. Zre zy gno wa no też z pre wen cyj ne go wy po -
wia da nia się w przed mio cie wnio sku o wpis sto wa r-
zy sze nia do KRS przez or gan nad zo ru przed roz strzy gnię -
ciem. Z dru giej jed nak stro ny za ostrzo no prze pi sy o sto -
so wa niu grzyw ny wo bec sto wa rzy szeń oraz roz bu do wa -
no za pi sy o dzia ła niu ku ra to ra. Jed nak że pod sta wo wą wa -
dą pro jek tu jest utrzy ma nie obo wią zu ją ce go nad zo ru ad -
mi ni stra cyj ne go nad sa mo rząd ny mi i nie za leż ny mi or ga-
ni za cja mi spo łecz ny mi. Zjazd bo wiem uwa ża, że kon cep -
cja spra wo wa nia nad zo ru przez urzęd ni ków nad sa mo -
dziel ny mi or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi jest nie do
po go dze nia z isto tą sto wa rzy szeń i sta no wi re likt mi nio -
nej epo ki, kie dy or ga ny pań stwo we kon tro lo wa ły i nad -
zo ro wa ły każ dą sfe rę ży cia spo łecz ne go. Nie spo sób
bo wiem mó wić o peł nej au to no mii or ga ni za cji spo łecz -
nych od wła dzy pu blicz nej w sy tu acji spra wo wa nia nad -
zo ru nad ni mi przez urzęd ni ków dzia ła ją cych w imie niu
tej wła dzy. Prak ty ka wska zu je, że moż li wo ści nie uza sad -
nio nej in ge ren cji czyn ni ka urzęd ni cze go w we wnętrz ne
spra wy sto wa rzy szeń oraz pró by de cy do wa nia o ich
ustro ju, nie sta no wią rzad ko ści. Ha mu je to roz wój spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go w na szym kra ju. Z te go wzglę -
du Zjazd wy ra ża opi nię, że no we li za cja Pra wa o sto wa -
rzy sze niach wy ma ga re zy gna cji z nad zo ru ad mi ni stra cyj -
ne go. Zu peł nie wy star cza ją ce jest za sto so wa nie są do wej
kon tro li, ja ka obo wią zu je w sto sun ku do więk szo ści pod -
mio tów praw nych funk cjo nu ją cych w ob ro cie. Nie ma
prze ko nu ją cych ar gu men tów prze ma wia ją cych za sto so -
wa niem bar dziej ry go ry stycz ne go try bu nad zo ru wo bec
sto wa rzy szeń, pod czas gdy w sto sun ku do spół ek obo -
wią zu je je dy nie ogra ni czo na kon tro la są do wa. Dla te go
też Zjazd uzna je ko niecz ność uchy le nia obo wią zu ją ce go
nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go ce lem wzmoc nie nia sa mo -
rząd no ści i nie za leż no ści sto wa rzy szeń.

Jed no cze śnie Kra jo wy Zjazd De le ga tów za zna cza, że
pro po no wa ny pro jekt nie po pra wia ułom nych prze pi sów,
któ re bu dzą słusz ną kry ty kę. Do ty czy to w szcze gól no -
ści za pi sów, któ re utrzy mu ją i roz wi ja ją kwe stię tzw. „po -
dwój nej oso bo wo ści praw nej”. Cho dzi o sy tu ację, gdy
sto wa rzy sze nie prze są dza w sta tu cie o uzy ska niu przez
swo ją jed nost kę te re no wą oso bo wo ści praw nej. W ta kiej
sy tu acji oso bą praw ną jest za rów no sto wa rzy sze nie, jak 
i je go jed nost ka te re no wa, któ ra jed nak nie ma peł nej sa -
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mo dziel no ści praw nej. Kon struk cja ta nie usta na wia od -
po wie dzial no ści ma jąt ko wej jed nost ki za jej dzia ła nia. 
W re zul ta cie za zo bo wią za nia ta kiej jed nost ki od po wia -
da ca ła or ga ni za cja, a więc wszyst kie po zo sta łe jed nost -
ki. Z te go wzglę du roz wią za nie to zo sta ło od rzu co ne w
sta tu cie PZD ja ko ry zy kow ne dla po szcze gól nych struk -
tur Związ ku, któ re mu sia ły by się li czyć z od po wie dzial -
no ścią za cu dze dłu gi. Te go pro ble mu nie by ło by, gdy by
w pro jek cie wy raź nie okre ślo no od ręb ną od po wie dzial -
ność jed nost ki po sia da ją cej oso bo wość praw ną. Jed nak

nie zde cy do wa no się na ta kie roz wią za nie, co pod da je 
w wąt pli wość de cy zje o za cho wa niu te go roz wią za nia.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, Kra jo wy Zjazd De le ga -
tów PZD zwra ca się do Sej mu i po słów pra cu ją cych nad
przed mio to wym pro jek tem o za ini cjo wa nie dzia łań w ce -
lu uwzględ nie nia po wyż szych uwag w za pi sach pro jek tu.
Zjazd wy ra ża prze ko na nie, że wy ko rzy sta nie zgło szo -
nych uwag po zwo li za cho wać słusz ne ce le usta wy, lecz 
z peł nym po sza no wa niem sa mo rząd no ści sto wa rzy szeń
dzia ła ją cych w Pol sce. 

XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD stwier dza, że ist nie je
ko niecz ność dal sze go wzmac nia nia Związ ku ja ko sa mo -
rząd nej, nie za leż nej i de mo kra tycz nej or ga ni za cji spo -
łecz nej. Dzię ki tym przy mio tom na sza or ga ni za cja od
po nad 25 lat sku tecz nie bro ni ist nie nia ogro dów dział ko -
wych oraz praw dział kow ców. 

Zjazd pod kre śla, że Zwią zek jest or ga ni za cją dzia ła ją -
cą na rzecz in te re sów zbio ro wych. Swo ją bo ga tą i po ży -
tecz ną dzia łal ność opie ra przede wszyst kim o ini cja ty wę
i pra cę spo łecz ną człon ków. PZD, ja ko jed na z naj więk -
szych or ga ni za cji spo łecz nych w Pol sce, sta no wi waż ny
ele ment spo łe czeń stwa oby wa tel skie go w na szym kra ju.
Zwią zek pro wa dzi bo wiem dzia łal ność, któ ra w prze wa -
ża ją cej czę ści obej mu je wy ko ny wa nie za dań pu blicz -
nych, zwłasz cza po przez pro wa dze nie urzą dzeń uży-
tecz no ści pu blicz nej, ja ki mi są ro dzin ne ogro dy dział ko -
we. Jest to zgod ne z kon sty tu cyj ną za sa dą po moc ni czo ści,
wska zu ją cą na po trze bę stop nio we go prze ka zy wa nia roz -
ma itych za dań pu blicz nych do re ali za cji przez or ga ni za -
cje spo łecz ne. Wszak PZD obej mu je swo im dzia ła niem
roz ma ite sfe ry ży cia spo łecz ne go. Przy czy nia się do re ali -
za cji ce lów ogól no spo łecz nych, zwłasz cza w dzie dzi nie
wy po czyn ku, re kre acji, oświa ty, ochro ny przy ro dy i śro -
do wi ska oraz po pra wy wa run ków by to wych spo łecz no ści
miej skich. Dla te go też Zwią zek od gry wa nie oce nio ną ro -
lę – re ali zu jąc z jed nej stro ny ce le ogól no spo łecz ne, przez

co wspo ma ga dzia łal ność or ga nów pu blicz nych, z dru -
giej zaś – umoż li wia jąc zrze sza nie się osób o wspól nych
za in te re so wa niach.

Kra jo wy Zjazd De le ga tów uzna je, że re ali za cja tak do -
nio słych za dań przez PZD wy ma ga stwo rze nia od po -
wied nich wa run ków do ich re ali za cji. Nie zbęd ne jest
za tem utrzy ma nie Związ ku ja ko or ga ni za cji w peł ni sa -
mo rząd nej i nie za leż nej. Te ce chy na da ją Związ ko wi sta -
tus or ga ni za cji au to no micz nej; od zwier cie dla ją okre ślo ną
sfe rę nie pod le ga ją cą in ge ren cji ze stro ny wła dzy pu blicz -
nej. Związ ko wi mu si przy słu gi wać sze ro ki za kres swo -
bo dy w kształ to wa niu swo je go ustro ju i re ali za cji ce lów
sta tu to wych, je że li ma być or ga ni za cją spraw ną i sku tecz -
ną, zwłasz cza w obro nie ist nie nia ROD oraz praw pol -
skich dział kow ców. 

W tym kon tek ście Kra jo wy Zjazd De le ga tów z ża lem
za uwa ża, że na prze strze ni ostat nich lat mia ły miej sce ko -
lej ne dzia ła nia ma ją ce ogra ni czyć, a na wet po zba wić
Zwią zek sa mo rząd no ści i nie za leż no ści. Wbrew sta no wi -
sku człon ków na szej or ga ni za cji, po dej mo wa ne by ły roz -
ma ite pró by osła bie nia, czy wręcz li kwi da cji PZD. Ce chą
wspól ną tych dzia łań, zmie rza ją cych do ubez wła s-
no wol nie nia Związ ku, by ła chęć usu nię cia or ga ni za cji,
któ ra efek tyw nie bro ni ist nie nia ty się cy ogro dów dział -
ko wych, słu żą cych po nad mi lio no wi pol skich ro dzin. Sa -
mo dziel ność i nie za leż ność po zwa la Związ ko wi na
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sku tecz ne dzia ła nia w obro nie in te re sów dział kow ców.
Stąd też licz ne ata ki na na szą or ga ni za cję, któ rą nie jed no -
krot nie po strze ga się ja ko prze szko dę do prze ję cia ty się -
cy hek ta rów grun tów za ję tych przez ROD.

Zjazd zwra ca uwa gę, że po na wia ją cym się prze ja wem
ta kich ata ków jest chęć po dzie le nia śro do wi ska dział kow -
ców po przez upo li tycz nia nie spra wy ogrod nic twa dział -
ko we go. Tym cza sem dział kow cy i ogro dy nie ma ją żad-
nych barw po li tycz nych. Każ dy dział ko wiec ma nie zby -
wal ne pra wo do wła snych po glą dów i prze ko nań. W tym
sen sie Zwią zek jest or ga ni za cją w peł ni apo li tycz ną. Nie
na rzu ca żad nych po glą dów swo im człon kom, sza nu jąc
ich prze ko na nia i wy bo ry. One zresz tą ni gdy nie dzie li ły
na sze go śro do wi ska. Łą czy nas za to wspól na mi łość do
na szej zie mi, ogro dów i dzia łek. Dzię ki tej wspól no cie
je ste śmy śro do wi skiem nie zwy kle zin te gro wa nym, sil -
nym i sku tecz nym. Nie zwy kle cen ne jest to, że lu dzie 
o tak zróż ni co wa nych po glą dach są jed no cze śnie tak sil -
nie zjed no cze ni. Sta no wi to si łę na sze go Związ ku.

Jed no cze śnie Kra jo wy Zjazd De le ga tów pra gnie pod -
kre ślić, że dla sku tecz nej obro ny ogro dów i praw dział -
kow ców Zwią zek mu si być za an ga żo wa nym uczes-
t ni kiem ży cia po li tycz ne go. Nie cho dzi jed nak o po li ty kę
ro zu mia ną ja ko na rzu ca nie ko mu kol wiek okre ślo nych
po glą dów czy wy bo rów, ale o czyn ny udział w de ba cie
pu blicz nej w ce lu re ali za cji war to ści i idei bę dą cych pod -
sta wą ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Wła śnie dzię ki ta -
kie mu za an ga żo wa niu Zwią zek w ostat nim cza sie

prze pro wa dził dwie oby wa tel skie ini cja ty wy usta wo daw -
cze, któ re za bez pie czy ły pod sta wo we pra wa pol skich
dział kow ców. Do wo dzi to, że dla za gwa ran to wa nia przy -
szło ści dla ogro dów ko niecz na jest ak tyw na po sta wa
dział kow ców oraz struk tur Związ ku na fo rum pu blicz -
nym. Zwięk sze nie ak tyw no ści pu blicz nej jest tak że ko -
niecz ne, aby na sze śro do wi sko by ło do ce nia ne i trak-
to wa ne ja ko part ner, aby pro ble my dział kow ców by ły na -
dal roz wią zy wa ne z ich udzia łem. Dla te go też Zjazd de -
kla ru je i wy ra ża go to wość na współ pra cę z każ dym
or ga nem ad mi ni stra cyj nym oraz ugru po wa niem po li tycz -
nym za in te re so wa nym wspar ciem dla ist nie nia i roz wo -
ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze XII Kra jo wy Zjazd De le -
ga tów stwier dza, że dla przy szło ści ogro dów dział ko -
wych, dla prak tycz nej re ali za cji idei ru chu ogrod nic twa
dział ko we go ko niecz na jest obro na oraz dal sze wzmac -
nia nie na sze go Związ ku ja ko or ga ni za cji w peł ni sa mo -
rząd nej, nie za leż nej i de mo kra tycz nej. Za gwa ran to wa na
sa mo dziel ność sta no wi wa ru nek od gry wa nia ak tyw niej -
szej ro li na szej or ga ni za cji w ży ciu pu blicz nym. Zwią zek
ma wie le do za ofe ro wa nia spo łe czeń stwu i we współ pra -
cy z wła dza mi i śro do wi ska mi po li tycz ny mi po wi nien na -
dal czyn nie ini cjo wać i wspie rać wszel kie dzia ła nia
zmie rza ją ce do po pra wy sy tu acji dział kow ców i spo łe -
czeń stwa. Za an ga żo wa nie Związ ku i je go struk tur w spra -
wy pu blicz ne jest nie zbęd ne dla dal sze go roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce na mia rę XXI wie ku. 
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Ro dzin ne ogro dy dział ko we peł nią waż ne funk cje spo -
łecz ne, m.in. przez przy wra ca nie spo łecz no ści i przy ro -
dzie te re nów zde gra do wa nych, pod no sze nie stan dar dów
eko lo gicz nych oraz kształ to wa nie zdro we go oto cze nia
czło wie ka. Są ogni wem ak tyw no ści spo łecz nej, miej scem
wy po czyn ku dział kow ców i ich ro dzin, a tak że ob sza rem
ak ty wi za cji osób star szych. Ma ją rów nież du ży wpływ
na po pra wę wa run ków ży cio wych spo łecz no ści lo kal -
nych. 

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są urzą dze nia mi uży tecz -
no ści pu blicz nej, któ re przy czy nia ją się do za spo ka ja nia

so cjal nych, wy po czyn ko wych i re kre acyj nych po trzeb
spo łecz no ści, a w szcze gól no ści mło dych mał żeństw „na
do rob ku”, eme ry tów, ren ci stów, a tak że naj uboż szych,
któ rych nie stać na dro gie wa ka cje w Pol sce czy za gra -
ni cą. Aby ogro dy dział ko we w dal szym cią gu mo gły ist -
nieć i roz wi jać się, nie zbęd ne jest in we sto wa nie w ich
in fra struk tu rę. Jed nak że do te go po trzeb ne są od po wied -
nie środ ki, któ rych czę sto ro dzin nym ogro dom dział ko -
wym bra ku je. Dla te go też Kra jo wy Zjazd uzna je za
ko niecz ne przy stą pie nie przez wszyst kie struk tu ry PZD
do pro gra mów unij nych, któ re umoż li wią ogro dom po -
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zy ska nie nie zbęd nych środ ków na bu do wę no wej in fra -
struk tu ry, a tak że roz wój ROD. 

Kra jo wy Zjazd stwier dza, że na le ży wspie rać dzia ła nia
ogro dów dział ko wych, któ re za mie rza ją re ali zo wać pro -
jek ty ze środ ków unij nych w la tach 2014-2020. Jest to
już ostat nia tran sza po mo co wa dla Pol ski, dla te go trze ba
ją do brze wy ko rzy stać. Przed ogro da mi dział ko wy mi
otwie ra ją się no we moż li wo ści. Ko rzy sta jąc z róż nych
pro gra mów moż na zre ali zo wać sze reg waż nych dla roz -
wo ju ogro dów pro jek tów. Do ta cje moż na uzy skać w pro -
gra mach o cha rak te rze ogól no kra jo wym. Ozna cza to, że
pro jek ty re ali zo wa ne przy ich wspar ciu bę dą mo gły być
wy ko ny wa ne na te re nie ca łe go kra ju. Są rów nież pro jek -
ty o cha rak te rze re gio nal nym. Przy nie któ rych pro jek tach
moż na do stać na wet do 80% kosz tów ca łej in we sty cji. 
W szcze gól no ści, na le ży za po znać się z ob sza ra mi pro po -
no wa ny mi przez ta kie kra jo we pro gra my jak: „In fra struk -
tu ra i Śro do wi sko”, „Wie dza Edu ka cja Roz wój” i „Pol ska
Wschod nia”, a tak że z 16 pro gra ma mi re gio nal ny mi. 

Naj więk sze szan se na uzy ska nie do ta cji ma ją dzia ła nia
zmie rza ją ce do pod no sze nia stan dar dów eko lo gicz nych
oto cze nia, ochro ny śro do wi ska przy rod ni cze go i skład -
ni ków przy ro dy, przy wra ca nie spo łecz no ści i przy ro dzie
te re nów zde gra do wa nych oraz ogól na po pra wa wa run -
ków by to wych. Są to ini cja ty wy wpi su ją ce się w dzia łal -
ność sta tu to wą PZD.

Waż ne jest rów nież uzy ska nie do fi nan so wa nia na roz -
wój in fra struk tu ry słu żą cej do po zy ski wa nia od na wial -
nych źró deł ener gii na po trze by in dy wi du al ne wszyst kich
użyt kow ni ków da ne go ogro du. Umoż li wi to unie za leż -
nie nie się ogro dów od ze wnętrz nych do staw ców ener gii
elek trycz nej, gdyż ogród bę dzie pro du ko wał ener gię na
wła sne po trze by, a co za tym idzie – ob cią że nia fi nan so -
we dla ogro dów i dział kow ców zma le ją.

Kra jo wy Zjazd pro po nu je tak że sko rzy sta nie przez
ogro dy dział ko we z pro gra mu, z któ re go moż na uzy skać
do fi nan so wa nie na roz wój dzia łal no ści edu ka cyj nej po le -
ga ją cej na pro wa dze niu cy klicz nych szko leń do ty czą cych
przede wszyst kim edu ka cji eko lo gicz nej, za sad funk cjo -
no wa nia eko sys te mów, wy ko rzy sty wa nia od na wial nych
źró deł ener gii, itp.

Bar dzo waż nym ele men tem w ogro dach jest tak że roz -
wo ju in fra struk tu ry na te re nach wspól nych. Do ty czy to
głow nie za go spo da ro wa nia i upo rząd ko wa nia prze strze -
ni, bu do wy ale jek, urzą dzeń tzw. ma łej ar chi tek tu ry,
oświe tle nia, pla ców za baw, czy ze wnętrz nych si łow ni.
Za ło że niem pro jek tu, któ ry po zwo li to sfi nan so wać jest

do ce lo wo otwo rze nie czę ści wspól nej ogro dów dla osób
za miesz ku ją cych ota cza ją ce te re ny, aby nie tyl ko dział -
kow cy, ale rów nież miesz kań cy miast mo gli cie szyć się
pięk nem przy ro dy pre zen to wa nej w ogro dach. Kra jo wy
Zjazd po pie ra w tym za kre sie part ner stwo i współ pra cę 
z gmi na mi, or ga ni za cję ma łych im prez in te gra cyj nych na
te re nach wspól nych przy współ pra cy z wła dza mi sa mo -
rzą do wy mi, a tak że pro wa dze nie lek cji eko lo gicz nych dla
dzie ci i mło dzie ży przy wy ko rzy sta niu spe cjal nych eks -
po zy cji przy go to wa nych w ogro dach. 

Ce lo we jest rów nież ubie ga nie się o wspar cie fi nan so -
we na ak ty wi za cję osób star szych po przez utwo rze nie
dzien nych do mów i klu bów dla se nio rów, któ re mo gły by
jed no cze śnie speł niać funk cję uni wer sy te tu trze cie go
wie ku, bi blio te ki.

Kra jo wy Zjazd za le ca no wo wy bra nym wła dzom stwo -
rze nie w PZD wspól ne go sys te mu, dzię ki któ re mu ro -
dzin ne ogro dy dział ko we bę dą mo gły ko rzy stać ze środ-
ków unij nych. Nie zbęd ne w tym ce lu jest za pew nie nie
wła ści wej ob słu gi, po sia da ją cej me ry to rycz ną wie dzę 
i do świad cze nie za wo do we w za kre sie przy go to wa nia od -
po wied nich wnio sków, re ali za cji ce lów i roz li cza nia pro -
jek tów do fi nan so wa nych ze środ ków unij nych. 

Istot nym za da niem dla ca łe go Związ ku jest upo wszech -
nia nie wie dzy w za kre sie po zy ski wa nia wspar cia z fun du -
szy unij nych dla ROD i PZD wśród za rzą dów ROD,
po przez or ga ni zo wa nie na rad i szko leń, a tak że roz po -
wszech nia nie ulo tek in for ma cyj nych.

Rów nie waż ne jest tak że pro mo wa nie wie dzy o sku -
tecz nym po zy ski wa niu środ ków unij nych we wszyst kich
pu bli ka cjach związ ko wych i na stro nach in ter ne to wych
Kra jo wej Ra dy PZD, okrę go wych za rzą dów PZD i za -
rzą dów ROD. 

Kra jo wy Zjazd De le ga tów uzna je, że do po zy ska nia
środ ków fi nan so wych ze wspar cia unij ne go, po trzeb ne
jest wspól ne dzia ła nie Kra jo wej Ra dy, okrę go wych za -
rzą dów i za rzą dów ogro dów. Ak tyw nie w po moc po win -
ni włą czyć się też sa mi dział kow cy, któ rzy wie dzą 
i do świad cze niem wspo mo gą dzia ła nia władz ogro dów
przy po zy ski wa niu środ ków unij nych. Kra jo wy Zjazd jest
prze ko na ny, że wie le za rzą dów po dej mie ten wy si łek. Te -
mat jest bar dzo waż ny, dla te go na le ży in spi ro wać, or ga -
ni zo wać i wspie rać po stę po wa nie za rzą dów ROD w tym
za kre sie. Wy ni kiem re ali za cji tych dzia łań bę dzie za pew -
nie nie ro dzin nym ogro dom dział ko wym wy so kie go po -
zio mu es te tycz ne go, funk cjo nal ne go, eko lo gicz ne go oraz
wi ze run ko we go. 
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Uczest ni cy XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD
stwier dza ją, iż kwe stia usta wo we go roz wią za nia pro ble -
mu re pry wa ty za cji w Pol sce na le ży do jed nych z naj waż -
niej szych wy zwań sto ją cych obec nie przed pol ski mi
wła dza mi. Brak kom plek so wej re gu la cji w tej spra wie 
w 25 lat po od zy ska niu peł nej nie pod le gło ści jest nie do -
pusz czal ny. Prze cią ga nie te go sta nu rze czy po wo du je, że
pro blem za miast za ni kać, na ra sta, a je go skut ki do ty ka ją
co raz szer szych krę gów spo łe czeń stwa, w tym ol brzy miej
rze szy dział kow ców. Za nie cha nie usta wo daw cze, w po łą -
cze niu z ci chym przy zwo le niem wła dzy wy ko naw czej na
„dzi ką” re pry wa ty za cję i po zba wie niem wła dzy są dow ni -
czej in stru men tów słu żą cych ochro nie in te re su pu blicz ne -
go oraz osób pry wat nych, któ re, nie ja ko przy oka zji,
pa da ją jej ofia rą, ka że po sta wić py ta nie, czy je in te re sy re -
pre zen to wa li po sło wie za sia da ją cy w ko lej nych sej mach
wol nej Pol ski? Czy w okre sie 25 lat wła dze pol skie nie
by ły w sta nie przy go to wać i przy jąć roz wią za nia praw ne,
któ re za koń czy ły by pro ce der, któ ry - jak po ka za ło ży cie
- nie ma nic wspól ne go z na pra wia niem krzywd po peł -
nio nych w okre sie PRL-u? 

Trze ba po wie dzieć to w spo sób jed no znacz ny. Twier -
dze nie, iż pół wie ku od zda rzeń, któ re sta no wią pod sta wę
rosz czeń re pry wa ty za cyj nych, zwrot mie nia to naj lep szy
spo sób na na pra wie nie krzywd z tam tych cza sów, jest
jaw nym kłam stwem. Spra wy kra kow skich ka mie nic,
„czy ści cie li” w Po zna niu, za blo ko wa nej w ostat niej chwi -
li re pry wa ty za cji ca łych dziel nic w Ka to wi cach, nie pra -
wi dło wo ści w tzw. Ko mi sji Ma jąt ko wej, to je dy nie
nie któ re z przy kła dów do wo dzą cych, że za szla chet nym
ha słem na pra wie nia krzywd z prze szło ści, sto ją zgo ła od -
mien ne in ten cje. Przy bier nej po sta wie Pań stwa roz wi nę -
ła się osob na ga łąź go spo dar ki, w któ rej „ob rot ni lu dzie
in te re su” że ru ją na ludz kiej krzyw dzie i nie wy dol no ści
ad mi ni stra cji i są dów. Efek tem są ludz kie dra ma ty dla
dzie sią tek ty się cy i mi liar do we zy ski dla garst ki tych, któ -
rzy ko rzy sta jąc z luk w pra wie i przy chyl no ści lub nie -
udol no ści urzęd ni ków, „od zy sku ją” ma ją tek, z któ rym
ni gdy nie mie li nic wspól ne go. Jed no cze śnie, Pań stwo nie
ro bi nic, aby za bez pie czyć pra wa osób i in sty tu cji, któ re
w do brej wie rze, przez dzie się cio le cia użyt ko wa ły nie ru -
cho mo ści i in we sto wa ły w nie swój ma ją tek. Lo ka to rzy 
z dnia na dzień są zwra ca ni z ka mie ni ca mi, któ re od bu do -
wa ło pań stwo, szko ły i szpi ta le tra cą sie dzi by wy bu do -
wa ne za pie nią dze pu blicz ne, a gmi ny sta ją na skra ju

ban kruc twa, przy gnie cio ne cię ża rem rosz czeń za bez u -
mow ne ko rzy sta nie z nie ru cho mo ści. 

Wśród grup spo łecz nych do tknię tych skut ka mi te go
sta nu rze czy jed ną z naj licz niej szych sta no wią dział kow -
cy. W ska li kra ju już po nad 30 000 ro dzin dział ko wych
zna la zło się na re pry wa ty zo wa nych te re nach. Zwią zek
zma ga się z rosz cze nia mi obej mu ją cy mi prze szło 300
ogro dów, a żą da nia za pła ty za bez u mow ne ko rzy sta nie 
z te re nów się ga ją dzie sią tek mi lio nów zło tych. Wszyst ko
to dla te go, iż przed la ty, urzęd ni cy nie do cho wa li pro ce -
du ry, czy też – co rów nie czę ste – prze pa dły do ku men ty
po twier dza ją ce pra wi dło wość ich dzia łań. 

W tej sy tu acji, Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD zwra ca
się do wszyst kich sił po li tycz nych w Pol sce, o pil ne uchwa -
le nie usta wy re pry wa ty za cyj nej. Ja ko re pre zen tan ci prze -
szło mi lio no we go śro do wi ska pol skich dział kow ców
czu je my się nie tyl ko upo waż nie ni, ale wręcz zo bo wią za -
ni do zgło sze nia żą da nia zmia ny pra wa, któ re po ło ży kres
„dzi kiej” re pry wa ty za cji. Jed no cze śnie oświad cza my, że
do świad cze nia dział kow ców wska zu ją, iż punk tem wyj -
ścia w tych pra cach po win no być wy klu cze nie kie ro wa nia
się za sa dą peł nej re sty tu cji mie nia. Prze ma wia ją za tym nie
tyl ko wzglę dy prak tycz ne, ale i mo ral ne.

Okres po wo jen ny w Pol sce niósł za so bą wie le krzywd.
W róż ny spo sób do świad czy ło ich prak tycz nie ca łe spo łe -
czeń stwo, nie tyl ko oso by ob ję te ak ta mi na cjo na li za cji. 
Z przy czyn oczy wi stych ich cał ko wi te na pra wie nie przez
współ cze sne Pań stwo Pol skie nie jest moż li we. Stąd też
za ło że nie, że nie za leż nie od kosz tów, re pry wa ty za cja ma
być je dy nym ob sza rem cał ko wi tej re kom pen sa ty strat, by -
ło by ko lej nym ak tem nie spra wie dli wo ści. Za wy klu cze -
niem re sty tu cji w na tu rze prze ma wia rów nież fakt, iż
dzia ła nie to pra wie za wsze wią że się z na ru sze niem praw
ko lej nych osób, cze go naj lep szym przy kła dem są dział -
kow cy. Je że li Pań stwo chce za dość uczy nić daw nym
krzyw dom, nie mo że się to od by wać kosz tem praw współ -
cze snych oby wa te li. Nie spo sób tak że nie pod nieść, iż oce -
nia jąc wy da rze nia z okre su, gdy Pol ska był pod no szo na ze
zgliszcz po wo jen nych, nie moż na przy sta wiać do nich mia -
ry z cza sów współ cze snych. Dla te go też, usta wo daw ca wi -
nien uchwa lić usta wę re pry wa ty za cyj ną opar tą na za sa dzie
miar ko wa nia pra wa do od szko do wa nia. Prze ma wia za tym
za rów no aspekt hi sto rycz ny te go ak tu, jak i idea so li dar -
no ści, któ ra przy wo ła na w Kon sty tu cji RP, sta no wi fun da -
ment po rząd ku praw ne go współ cze snej Pol ski.
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Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych sta ła się
pra wem po wszech nie obo wią zu ją cym. Jej uchwa le nie na -
stą pi ło dzię ki mo bi li za cji ca łej spo łecz no ści dział kow -
ców. Jest ona pierw szym w hi sto rii ru chu ogrod nic twa
dział ko we go owo cem oby wa tel skie go pro jek tu. Jej osta -
tecz ny kształt sta no wi wy nik kom pro mi su, po nie waż sta -
ra się go dzić, czę sto sprzecz ne, in te re sy róż nych śro do-
wisk. Mi mo trud no ści i ata ków z ze wnątrz dział kow cy
po zo sta li ra zem i nie da li się po dzie lić. Spo łecz ne po par -
cie, nie zwy kłe za an ga żo wa nie ca łe go śro do wi ska dział -
ko we go, pręż na dzia łal ność Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, któ ry nie usta wał w sta ra niach, nie pod da wał
się po li tycz nym ma ni pu la cjom i do koń ca wal czył o do -
bre pra wo dla dział kow ców i ogro dów do pro wa dzi ły do
uchwa le nia usta wy w jej obec nym kształ cie. Wy raź nie
za tem wi dać, że zwy cię żył głos spo łe czeń stwa wy ra żo ny
w po sta ci pod pi sów zło żo nych przez oby wa te li pod pro -
jek tem usta wy, przed któ rym ugię li się po sło wie i nie mal
jed no myśl nie uchwa li li no wą usta wę. 

Klu czo we zna cze nie ma rów nież prze kształ ce nie się
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w sto wa rzy sze nie
ogro do we. Wy ni ka ją bo wiem z nie go dal sze przy wi le je 
i obo wiąz ki. Jed nym z nich jest wy móg pod ję cia przez
dział kow ców de cy zji o po zo sta niu lub wy stą pie niu ze sto -
wa rzy sze nia. Usta wa da je dział kow com pra wo do wy bo -
ru sto wa rzy sze nia, któ re ma za rzą dzać ich ogro dem.
Od po wia da jąc na wy tycz ne Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
usta wa roz dzie li ła pra wo do dział ki od przy na leż no ści do
ja kiej kol wiek or ga ni za cji. Zre ali zo wa ła tym sa mym kon -
sty tu cyj ną za sa dę zrze sza nia się. Usta wa nie li mi tu je ilo -
ści sto wa rzy szeń, któ re mo gą pro wa dzić spra wy ogro du,
ale sta no wi jed no cze śnie, że ogród mo że pro wa dzić jed -
no sto wa rzy sze nie, któ re wy bio rą sa mi dział kow cy. 

Kra jo wy Zjazd stwier dza, że usta wa zo sta ła skon stru -
owa na w ta ki spo sób, aby zmia na sys te mu re gu lu ją ce go
ogrod nic two dział ko we by ła płyn na i ewo lu cyj na, a okres
przej ścio wy jak naj mniej od czu wal ny dla sa mych dział -
kow ców. Z dniem wej ścia w ży cie usta wy za rzą dy
wszyst kich ogro dów mu sia ły za cząć dzia łać we dług no -
wych unor mo wań praw nych. Unik nię to jed nak roz wią -

zań re wo lu cyj nych, któ re wpro wa dza ły by, nie po trzeb ny
za męt i ner wo wość, dla te go w in te re sie dział kow ców le -
ży ści słe prze strze ga nie jej po sta no wień. 

Kra jo wy Zjazd zo bo wią zu je wła dze Związ ku do po dej -
mo wa nia nie zbęd nych dzia łań w ce lu pro pa go wa nia tre -
ści usta wy oraz prak tycz ne go zna cze nia jej unor mo wań.
Za rzą dy ogro dów i za rzą dy okrę go we po win ny do ło żyć
wszel kich sta rań, aby sta le wdra żać za pi sy usta wy i sto -
so wać jej po sta no wie nia, a tak że po dej mo wać sze reg
dzia łań, ma ją cych na ce lu cią głe upo wszech nia nie jej tre -
ści. 

Kra jo wy Zjazd zwra ca się o prze strze ga nie prze pi sów
usta wy. W in te re sie wszyst kich dział kow ców le ży to, aby
nie utra ci li nada nych im przy wi le jów, tyl ko dla te go, że
nie licz ne oso by nie chcą re spek to wać obo wią zu ją ce go
pra wa. Jed ną z form obro ny usta wy jest wła śnie prze -
strze ga nie jej za pi sów. W ten spo sób da je się do wód, że
usta wa speł nia swo je za da nie, jest po trzeb na i po wszech -
nie ak cep to wa na. 

Usta wo daw ca dał licz ne przy wi le je śro do wi sku dział -
ko we mu, ale i na ło żył też pew ne zo bo wią za nia. Ro lą sto -
wa rzy sze nia ogro do we go jest prze strze ga nie tych
obo wiąz ków, dla te go zo sta ło ono wy po sa żo ne w in stru -
men ty praw ne, któ ry mi po win no po słu gi wać się w przy -
pad ku na ru sza nia usta wy. Kra jo wy Zjazd zwra ca się do
za rzą dów ROD, aby kon se kwent nie li kwi do wa ły wszel -
kie prze ja wy ła ma nia usta wy w spo sób prze wi dzia ny pra -
wem.

Kra jo wy Zjazd z ca łym prze ko na niem wska zu je, iż
usta wa o ROD z 13 grud nia 2013 r. jest re al nym za bez -
pie cze niem praw mi lio no wej gru py użyt kow ni ków dzia -
łek i ich ro dzin. Jest sku tecz ną za po rą przed ma so wy mi 
i ko mer cyj ny mi li kwi da cja mi ogro dów. No wa usta wa 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych po przez wej ście w
ży cie, sku tecz nie za cho wa ła po nad 115–let ni do ro bek
ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju, da jąc sku tecz -
ny od pór tym śro do wi skom, któ re wi dzia ły by na te re nach
ogro dów cał kiem in ne ele men ty in fra struk tu ry miast, dla -
te go w in te re sie wszyst kich struk tur Związ ku i każ de go
dział kow ca le ży prze strze ga nie jej po sta no wień.
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Na je sie ni spo łe czeń stwo pol skie ko lej ny raz sta nie przed
moż li wo ścią za de cy do wa nia o tym, kto bę dzie nas re pre -
zen to wał na fo rum Sej mu i Se na tu. Pra wo uchwa la ne przez
Par la ment wy wie ra wpływ na ży cie każ de go oby wa te la.
Wy bo ry to oka zja do wy war cia re al ne go wpły wu na kształt
po li ty ki w ska li kra jo wej, jak i okre śle nia przy szło ści
ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju. 

De le ga ci PZD obec ni na XII Kra jo wym Zjeź dzie przy -
po mi na ją, że w mi nio nej ka den cji to pra ca nad no wą usta -
wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a na stęp nie nad
prze pi sa mi pra wa bu dow la ne go re gu lu ją ce go spra wę al tan
w ogro dach de ter mi no wa ła dzia łal ność ca łej spo łecz no ści
dział ko wej i Związ ku. By li śmy zmu sze ni za an ga żo wać się
spo łecz nie i po li tycz nie w wal kę o swój byt i swo je pra wa.
Po ka za li śmy wte dy, że dział kow cy to licz na i ak tyw na gru -
pa, któ ra ma pra wo za bie rać głos w dys kur sie po li tycz nym
i jest zdol na z de ter mi na cją wal czyć o swo je dal sze ist nie -
nie. Za an ga żo wa nie dział kow ców do ce ni li po li ty cy 
z wszyst kich klu bów par la men tar nych i kół po sel skich. 
W oso bach po słów i se na to rów zna leź li śmy wie lu przy ja -
ciół, któ rym los pol skie go ru chu dział ko we go le ży na ser -
cu. Nie ste ty wśród te go licz ne go gro na par la men tar ne go
zna leź li się też prze ciw ni cy ist nie nia ogro dów dział ko wych
w mia stach, lob bu ją cy za in te re sa mi de we lo pe rów i biz -
nes me nów. Osta tecz nie wy szli śmy z tej ba ta lii zwy cię sko,
ale ogrom ny na kład na szej pra cy i za an ga żo wa nia po ka zał
i uświa do mił nam, że mu si my wal czyć o to, by w ła wach
po sel skich za sia da ły oso by, któ rym bli skie jest ogrod nic -
two dział ko we i któ re w na szym imie niu bę dą dą żyć do
roz wią zań zgod nych z na szym do brem.

Nie zwy kle trud ne la ta wal ki o prze trwa nie spra wi ły, że
dziś my – człon ko wie Związ ku i de le ga ci obec ni na XII
Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD – je ste śmy świa do -
mi bar dziej niż do tąd swo ich praw i od po wie dzial no ści
za wy bo ry par la men tar ne, któ re re al nie wpły wa ją na na -
szą eg zy sten cję. W gro nie li czą cym po nad 1,1 mi lio na
człon ków znaj du ją się oso by o róż nych po glą dach po li -
tycz nych. Za chę ca my jed nak do te go, by przed wrzu ce -
niem gło su do urny pa mię tać o tym, że w na szym wspól-
nym in te re sie le ży to, by man da ty po sel skie po wie rzyć
kan dy da tom, któ rzy są na szy mi so jusz ni ka mi nie tyl ko 
w mo wie i pi śmie, ale przede wszyst kim w dzia ła niu 
i gło so wa niach sej mo wych, któ re ma ją bez po śred nie
prze ło że nie na na sze „być al bo nie być”. 

Przed wy bo ra mi kan dy du ją cy po sło wie szu ka ją po par -
cia wśród spo łecz no ści dział ko wej. Nie ste ty po wy bo rach
więk szość z nich za po mi na o swo ich obiet ni cach. Niech

o kan dy da cie świad czą fak ty, a nie wy łącz nie je go sło wa.
Je śli był w Sej mie, to co kon kret nie zro bił dla oby wa tel -
skiej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i dla
usta wy chro nią cej al ta ny przed roz biór ką? Czy par tie,
któ re za bie ga ją o po par cie dział kow ców, ma ją w swo im
pro gra mie choć by sło wo o ogrod nic twie dział ko wym?

De le ga ci PZD obec ni na XII Kra jo wym Zjeź dzie są prze -
ko na ni, że przed do ko na niem wy bo ru kan dy da ta w gło so -
wa niu na le ży z uwa gą pod su mo wać je go do tych cza so wą
dzia łal ność. Czy ten, któ re go za mie rza my wy brać ja ko swo -
je go re pre zen tan ta w par la men cie, w swo im dzia ła niu kie -
ro wał się do brem spo łecz no ści dział ko wej, czy też pro po-
no wał roz wią za nia zmie rza ją ce do cał ko wi tej li kwi da cji
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Tak, jak mia ło to miej -
sce pod czas pro ce do wa nia usta wy o ROD, gdy w Sej mie
znaj do wa ły się pro jek ty cał ko wi cie ode rwa ne od re aliów
ogro dów dział ko wych i idei ogrod nic twa dział ko we go, 
a wręcz sprzecz ne z do brem dział kow ców i ogro dów. Wy -
bo ry da ją nam do rę ki broń i to bar dzo sku tecz ną. Nie wy -
bie raj my po słów, któ rzy po zo sta ją obo jęt ni na los na szych
dział ko wych spraw, któ rzy nie chcą przyj mo wać nas 
w swo ich biu rach i nie chcą po ma gać nam w roz wią zy wa -
niu na szych pro ble mów.

Zjazd ape lu je do wszyst kich człon ków PZD, by nie da -
li się zwieźć ułu dzie tych, któ rzy po kil ku let niej pra cy
obu dzą się tuż przed wy bo ra mi i dla po zy ska nia elek to -
ra tu wy bor cze go, bę dą rzu cać pu ste obiet ni ce. Wie lu 
z tych kan dy da tów ma za so bą 4 la ta ka den cji sej mu, 
a mo że na wet i wię cej, mie li więc co naj mniej kil ku krot -
ną szan sę po ka za nia dział kow com, że są waż ni. Nie ste ty
– je dy nie cze go do cze ka li śmy się to nie usta ją ce ata ki na
nas i ko lej ne pró by ode bra nia nam na szej wła sno ści, na -
szych dzia łek, ogro dów, al tan. Je ste śmy co raz bar dziej
ata ko wa ni i mu si my szu kać sil ne go wspar cia po li tycz ne -
go, któ ry po zwo li nam ochro nić ogro dy i za cho wać je dla
przy szłe go po ko le nia. Ostat nia ka den cja na uczy ła nas
świa do mo ści spo łecz nej, po ka za ła na szą war tość ja ko or -
ga ni za cji i lu dzi, dla te go w swo ich wy bo rach kie ruj my
się kon kre ta mi, a nie obiet ni ca mi. Nie po zwól my, by 
w sej mie za sia dły oso by, któ re bę dą gra ły na szym lo sem.
Man dat po sel ski to słu żeb ność wo bec na ro du. 

Zjazd uwa ża, że każ dy dział ko wiec po wi nien wziąć
udział w wy bo rach par la men tar nych. Wie rzy my, że spo -
łecz ność dział ko wa wy bie rze mą drze oso by, któ re po -
zwo lą nam w spo ko ju kon ty nu ować to, co do tej po ry
wy pra co wa li śmy i nie bę dą zwal czać na szej si ły, na sze -
go sto wa rzy sze nia i na szych ogro dów. 
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Bio rąc pod uwa gę do świad cze nia wy ni ka ją ce z wie lo -
let niej dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
a zwłasz cza pod su mo wu jąc wy da rze nia ostat nich lat,
uczest ni cy XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów stwier dza -
ją, że si ła ru chu ogrod nic twa dział ko we go tkwi przede
wszyst kim w jed no ści dzia łań i de ter mi na cji, z ja ką Zwią -
zek bro ni dział kow ców i ogro dy przed roz ma ity mi za gro -
że nia mi. Mi nio na ka den cja po ka za ła, że tyl ko wspól ne
dzia ła nie owo cu je suk ce sem. Tak by ło wte dy, gdy po wy -
ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wie lu zwia sto wa ło ko -
niec ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Ogrom na mo -
bi li za cja po nad mi lio no wej rze szy człon ków PZD na cze -
le z Kra jo wą Ra dą, spra wi ła, że ogro dy zo sta ły oca lo ne.
Wszy scy wal czy li śmy o pra wa dział kow ców i ogro dów
pod czas wie lo mie sięcz nych sej mo wych prac nad przy go -
to wa ną przez na sze śro do wi sko oby wa tel ską usta wą 
o ROD, po tem o ochro nę na szych al tan – przy oka zji ko -
lej ne go od dol ne go pro jek tu ra tu ją ce go na sze al ta ny. Sko -
ro nikt nas nie bro ni przed skut ka mi ułom ne go pra wa, to
oczy wi stym jest, że sa mi mu si my o swo je pra wa wal czyć.

Zjazd wy ra ża prze ko na nie, że tyl ko dla te go mo gli śmy
po ko nać ty le pię trzą cych się trud no ści i pro ble mów, że
je ste śmy zor ga ni zo wa ni w sil nej i spraw nej or ga ni za cji,
ja ką jest PZD. Tyl ko ta ka or ga ni za cja mo gła po ka zać si -
łę, z któ rą trze ba się li czyć. Bez wąt pie nia si ła dział kow -
ców tkwi w ich so li dar no ści, sa mo rząd no ści i wspól-
no to wo ści. Dział kow cy do ce ni li tę jed ność i po ka za li to
pod czas ze brań usta wo wych w ROD de cy du jąc o po zo -
sta niu w sto wa rzy sze niu PZD. Zwią zek po raz pierw szy
w hi sto rii sta nął w ob li czu tak ma so wej oce ny przez swo -
ich człon ków. My – uczest ni cy XII Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów PZD - je ste śmy dum ni z te go za ufa nia, ja kim
dział kow cy ob da rza ją swo ją ogól no pol ską re pre zen ta cję
– sto wa rzy sze nie PZD. Je ste śmy prze ko na ni, że w ten

spo sób do ce nio ne zo sta ły nie tyl ko wie lo let nie wy sił ki 
o oca le nie ogro dów dział ko wych, któ re ze wzglę du na
ogrom ną war tość po sia da nych grun tów, są obiek tem nie -
usta ją cych ata ków, ale też za ak cen to wa na zo sta ła po trze -
ba ist nie nia sil nej re pre zen ta cji ogól no kra jo wej, któ ra ma
szan sę prze ciw sta wiać się tym ata kom i sku tecz nie wal -
czyć o ochro nę in te re sów dział ko wych. Jed no cze śnie nie
ma my złu dzeń, że to nie ko niec prób na sta wio nych na
per spek ty wicz ną li kwi da cję ogrod nic twa dział ko we go.
Wie lu wciąż nie mo że po go dzić się z tym, że no wa usta -
wa o ROD, któ ra do brze za bez pie cza ich pra wa, we szła
w ży cie i obo wią zu je od bli sko 18 mie się cy. 

Dla te go uczest ni cy XII Kra jo we go Zjaz du Dział kow -
ców przy po mi na ją, jak waż na jest dal sza jed ność, so li -
dar ność i wspól no ta dzia łań wszyst kich dział kow ców
sku pio nych wo kół ogól no pol skie go sto wa rzy sze nia PZD.
Tyl ko w ten spo sób dział kow cy mo gą sku tecz nie bro nić
swo ich in te re sów. Nie mo że my dać się po dzie lić i roz -
człon ko wać na dzie siąt ki ma łych, nic nie zna czą cych sto -
wa rzy szeń, któ rych nikt nie bę dzie re spek to wał i sza-
no wał. Trud no nie od nieść wra że nia, że wła śnie ta ki był
za miar nie któ rych grup in te re su, któ re wła śnie w ten spo -
sób chcia ły po zbyć się sil ne go obroń cy ogrod nic twa
dział ko we go – PZD. Jak po ka zu ją ostat nie la ta – sil na or -
ga ni za cja jest bar dzo po trzeb na, a co wię cej, mo że sku -
tecz nie wal czyć o do bre pra wo dla dział kow ców. 

Zjazd wzy wa człon ków PZD do peł nej in te gra cji wo kół
idei ogrod nic twa dział ko we go i wła snej or ga ni za cji, ja ką
jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Po ka za li śmy, że two -
rzy my do brze zor ga ni zo wa ną ro dzi nę dział ko wą. Nie po -
zwól my za tem, by kto kol wiek za prze czał pra wu do
po sia da nia przez dział kow ców ogól no kra jo wej re pre zen -
ta cji, a tak że sta nął na dro dze na szej jed no ści.
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XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD pra gnie po dzię ko -
wać wszyst kim dział kow com, Za rzą dom ROD, Okrę go -
wym Za rzą dom, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
i Kra jo wej Ra dzie PZD za sku tecz ną i do brą dzia łal ność
na rzecz Związ ku i ca łe go ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce. Tym bar dziej, że mi ja ją ca ka den cja władz
PZD by ła szcze gól nie trud na, bo wiem przez ostat nie la -
ta trwa ły nie ustan ne ata ki na ogro dy i pod wa ża nie ich
spo łecz nej przy dat no ści. 

Zjazd w pierw szej ko lej no ści dzię ku je Kra jo wej Ra dzie
PZD, któ ra pod ję ła sze reg dzia łań, aby uchro nić ogro dy
przed li kwi da cją. W jej dzia ła nia ak tyw nie włą czy li się
rów nież dział kow cy, Za rzą dy wszyst kich ROD, Okrę go -
we Za rzą dy PZD. Owo cem wspól nych prac władz PZD 
i dział kow ców sta ły się uchwa lo ne przez Sejm dwa pro -
jek ty ustaw oby wa tel skich: o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych oraz o zmia nie usta wy Pra wo bu dow la ne 
i nie któ rych in nych ustaw. Ich uchwa le nie da ło gwa ran -
cję dal sze go ist nie nia ogro dów oraz al tan dział ko wych. 

So li dar ność dział kow ców zrze szo nych w struk tu rach
Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest god na po dzi wu, a

ich za an ga żo wa nie w obro nę ogro dów bu dzi naj wyż szy
sza cu nek. Pol scy dział kow cy nie jed no krot nie udo wod ni -
li już, że po tra fią się zjed no czyć we wspól nym dzia ła niu.
Dziś wła śnie za ten wy si łek Zjazd mó wi: „Dzię ku je my”. 

Szcze gól ne sło wa po dzię ko wa nia Zjazd kie ru je tak że
do Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD, któ ra spra wu je
kon tro lę nad dzia łal no ścią or ga ni za cyj ną, go spo dar czą 
i fi nan so wą Związ ku. Wy ra zy wdzięcz no ści na le żą się
tak że Za rzą dom ROD i Okrę go wym Za rzą dom, któ re nie -
ustan nie ota cza ją opie ką dział kow ców i ogro dy.

Bez za an ga żo wa nia dział kow ców, Za rzą dów ROD 
i Okrę go wych Za rzą dów, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
PZD, Kra jo wej Ra dy PZD nie by ło by moż li we ani uchwa -
le nie ustaw, ani  od pie ra nie cią głych ata ków de we lo pe rów,
któ rzy od lat pró bu ją prze jąć grun ty ogro dów. XII Kra jo -
wy Zjazd De le ga tów PZD do ce nia dzia ła nie wszyst kich
człon ków i or ga nów PZD oraz skła da po dzię ko wa nie za
ich ak tyw ną po sta wę oby wa tel ską. Jed no cze śnie Zjazd wy -
ra ża na dzie ję, że w przy szło ści współ pra ca Związ ku 
i dział kow ców bę dzie rów nie owoc na i wspól ny mi si ła mi
uda się oca lić ogrod nic two dział ko we w Pol sce.

XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

PODZIĘKOWANIE
dla dział kow ców za ak tyw ną po sta wę oby wa tel ską

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela OżegalskaWarszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

Prezes PZD
Eugeniusz Kondracki
I Wiceprezes PZD 
Tadeusz Jarzębak
Wiceprezes PZD 
Stanisław Zawadka 

Wiceprezes PZD 
Zdzisław Śliwa
Sekretarz PZD 
Izabela Ożegalska 
Skarbnik PZD 
Barbara Korolczuk

X. WYBRANE WŁADZE KRAJOWE 

Członkowie Prezydium Krajowej Rady PZD

Czesław Smoczyński Członek Prezydium
Józef Noski Członek Prezydium
Zygmunt Kacprzak Członek Prezydium
Piotr Gadzikowski Członek Prezydium
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Krajowa Rada PZD

1. Jerzy Adamski Łódzki
2. Jerzy Bańka Słupsk
3. Agnieszka Bąk Mazowiecki
4. Ewa Błachut Małopolski
5. Andrzej Bojko Podlaski
6. Antoni Dalak Elbląg
7. Piotr Gadzikowski Toruńsko-Włocławski
8. Edward Galus Świętokrzyski
9. Tadeusz Jarzębak Szczecin
10.Zygmunt Kacprzak Mazowiecki
11.Jerzy Karpiński Wrocław
12.Robert Klimaszewski Poznań
13.Barbara Kokot Bydgoszcz
14.Zbigniew Kołodziejczak Warmińsko-Mazurski
15.Eugeniusz Kondracki Mazowiecki
16.Barbara Korolczuk Wrocław
17.Tadeusz Kosowski Śląski
18.Bartłomiej Kozera Opolski
19.Henryk Malik Sudecki
20.Kazimierz Michalik Lublin
21.Antoni Molka Legnica
22.Janusz Moszkowski Wrocław
23.Leonard Niewiński Gdańsk

24.Józef Noski Śląski
25.Grzegorz Oracz Mazowiecki
26.Izabela Ożegalska Łódzki
27.Marian Pasiński Zielona Góra
28.Józef Pisarski Gdańsk
29.Marian Praczyk Piła
30.Jan Radoła Śląski
31.Józef Romanowski Szczecin
32.Marian Sekulski Koszalin
33.Wojciech Seredyński Legnica
34.Ryszard Skrzyński Sudecki
35.Czesław Smoczyński Gdańsk
36.Teresa Strzelec Opolski
37.Agnieszka Sycz Podkarpacki
38.Zdzisław Śliwa Poznań
39.Urszula Walusiak Bydgoszcz
40.Jerzy Wdowczyk Kalisz
41.Piotr Wilms Gorzów Wielkopolski
42.Czesław Wojsław Warmińsko-Mazurski
43.Andrzej Wosik Częstochowa
44.Stanisław Zawadka Mazowiecki
45.Stefan Żyła Podkarpacki

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD

1. Maria Fojt Przewodnicząca Piła
2. Bogusław Dąbrowski Zastępca Przewodniczącego Gdańsk
3. Dorota Zerba Zastępca Przewodniczącego Poznań
4. Roman  Żurkowski Sekretarz Opolski
5. Jadwiga Drzewiecka Łódzki
6. Zenon Jabłoński Śląski
7. Witold Juchniewicz Warmińsko-Mazurski
8. Alina Nocuń Zielona Góra
9. Alicja Paterek Podkarpacki
10.Eugeniusz Rabuski Szczecin
11.Zofia Zielińska
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XI. LISTY DO ZJAZDU
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Ser decz nie dzię ku je my Pa nu Pre ze so wi, praw ni kom 
i pra cow ni kom Kra jo wej Ra dy PZD za zor ga ni zo wa nie
XII Kra jo we go Zjaz du de le ga tów PZD, tak wspa nia łe go
Zjaz du, któ ry od był się w ro dzin nej i wspa nia łej at mos -
fe rze.

Uwa ża my, że bez za an ga żo wa nia Pa na Pre ze sa na wet
przy tak du żym wspar ciu za rzą dów ROD, Okrę go wych
Za rzą dów i dział kow ców nie by ło by moż li we uzy ska nie
wspa nia łych wy ni ków w za kre sie uchwa le nia ustaw i od -

par cia ata ków de we lo pe rów.
Dzię ku je my rów nież za opra co wa nie pro gra mu dzia ła -

nia PZD na ka den cję 2015–2019 do sto so wa ne go do po -
trzeb dział kow ców i ogro dów z uwzględ nie niem ro li 
i funk cji ogro dów dział ko wych w mia stach.

Pa nie Pre ze sie!
Ży czy my du żo zdro wia „sto lat” i pro si my o dal szą

współ pra cę.
Z po wa ża niem i wy ra za mi sza cun ku 

Pre zes Za rzą du ROD „Ma lin ka” w Su wał kach
Da niel Pa ciu ka nis

XII. PODZI¢KOWANIA 

ROD „Ma lin ka” Su wał ki

PODZIĘKOWANIE
dla Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go za zor ga ni zo wa nie 

i prze pro wa dze nie XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

Su wał ki, dnia 08.07.2015 ro ku

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Pre ze si płoc kich Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
wy ra ża ją, ogrom ną wdzięcz ność wszyst kim De le ga tom,
któ rzy pod czas XII Kra jo we go Zjaz du PZD uchwa li li
Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców da jąc tym sa -
mym na dzie ję, że roz po czy na my no wy okres, no wy bieg
hi sto rii pol skie go ogrod nic twa, któ ry umoc ni nas i
wzmoc ni w dzia ła niach zmie rza ją cych do je go od no wy.

Ma my świa do mość, że re gu la cje praw ne sta tu tu ro dzi -
ły się czę sto w kil ku go dzin nych dys ku sjach po to. aby
spró bo wać za do wo lić tych, co ten sta tut kwe stio no wa li
oraz tych, któ rym sta tut wy da wał by się świę tą księ gą nie
do pa so wa ną do obec nej rze czy wi sto ści. Jed nak no wy sta -
tut po zwa la nam spoj rzeć na przy szłość, ma jąc na dzie ję,
że wła śnie te raz bę dzie my spo koj nie pra co wać na dział -
kach.

Sło wa wdzięcz no ści kie ru je my do wszyst kich osób,
któ rzy two rzy li ten sta tut czy li do Praw ni ków Związ ku,
do osób za sia da ją cych w ko mi sjach sta tu to wych, do osób.
któ re w naj mniej szy spo sób przy czy nia li się do two rze nia
od po wied nich za pi sów, do Okrę go wych Za rzą dów PZD
i do wszyst kich Za rzą dów ROD za kon sul ta cje i prze sy -

ła nie swo ich pro po zy cji za pi sów w sta tu cie. To da je moż -
li wość ist nie nia uni wer sal nych, ogól nych za pi sów
uwzględ nia jąc po trze by Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych w ca łej Pol sce.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru je my do Kra jo wej Ra -
dy PZD, któ ra w dniu 2 lip ca br. koń czy ła swo ją ka den -
cję. Ja ka to by ła trud na ka den cja wie dzą sa mi człon ko wie
Kra jo wej Ra dy i ca łe go Pre zy dium z Pre ze sem Eu ge niu -
szem Kon drac kim na cze le. Za tę de ter mi na cję, sta now -
czość i wo lę ,,pod ję cia rę ka wic” z prze ciw ni ka mi
ogro dów w Pol sce na le żą się ogrom ne sło wa po dzię ko -
wa nia. Cie szy my się, ze ma my wresz cie ten Sta tut, czy li
moż na rzec. że wszyst ko koń czy się jak w baj ce. Nie ste -
ty, to do pie ro po czą tek wy cho dze nia z za krę tów. Ile ich
jesz cze przed na mi? Nie wia do mo. Ale wspól ne dzia ła nia
przy czy nią się z pew no ścią do te go, że kie dyś wyj dzie my
na pro stą dro gę pro wa dzą ca, do na szych ogro dów.

No wym wła dzom PZD ży czy my, aby w dal szym cią gu
kon ty nu owa li po li ty kę zmie rza ją ca do wy ja śnie nia
wszyst kich rosz czeń i in nych waż nych spraw. Bądź cie
na szy mi przed sta wi cie la mi wie dząc i wie rząc, że to co

Prezesi płockich Rodzinnych Ogrodów Działkowych
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osią gnie cie skut ko wać bę dzie spo ko jem, ra do ścią i tą
wiel ką, sa tys fak cją., że dla ty lu mi lio nów Po la ków, dział -

kow ców, war to dzia łać dla ich do bra.
A za tem !!! Do dzie ła... Po wo dze nia.

Płock, dnia 09 lip ca 2015 r.

Za rząd ROD „FORMET” w Byd gosz czy w imie niu
wła snym i wszyst kich dział kow ców na sze go ogro du skła -
da Pa nu gra tu la cje z po now ne go po wie rze nia Pa nu tak
waż nej i od po wie dzial nej funk cji Pre ze sa Związ ku.

Je ste śmy świa do mi, że tyl ko Pan swo ją po sta wą i cięż -

ką pra cą za słu gu je na ten za szczyt.
Dział kow cy ROD „FORMET” w Byd gosz czy za wdzię -

cza ją Pa nu przy go to wa nie usta wy o ROD, sta tu tu PZD
oraz usta wy o al ta nach, co po zwa la w peł ni cie szyć się z
moż li wo ści spo koj ne go wy po czyn ku na ło nie na tu ry.

Ży czy my zdro wia i sa tys fak cji z peł nio nej 
przez Pa na funk cji.

Za Za rząd
Pre zes ROD „FORMET” Byd goszcz 

Ewa Grzy bow ska

Byd goszcz, 7.07.2015 r.

ROD„FORMET” Byd goszcz

Pan
Pre zes PZD
Mgr Eu ge niusz Kon drac ki

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Dział kow cy, Za rząd oraz Ko mi sja Re wi zyj na Ro dzin -

ne go Ogro du Dział ko we go „Le śna Do li na” w Kwi dzy -
nie, skła da ją Pa nu Pre ze so wi ser decz ne gra tu la cje, za
od nie sio ne zwy cię stwo na XII Kra jo wym zjeź dzie De le -
ga tów PZD w wy bo rach na „Ka pi ta na na sze go stat ku”,
któ ry na zy wa się Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Bar dzo
cie szy się z te go fak tu, po nie waż nie ma dru gie go ta kie -
go czło wie ka, któ ry pro wa dził by z ta kim od da niem nasz
sta tek po tak do brze ob ra nym i bez piecz nym kur sie.

Ma my na dzie ję, że ugru po wa nia po li tycz ne, nie bę dą
już rzu ca ły kłód pod no gi na sze go Związ ku kie ro wa ne go
przez Pa na Pre ze sa, pró bu jąc wszel ki mi spo so ba mi skie -
ro wać nasz. sta tek na mie li zno, po nie waż do brze już wie -
dzą jak po trzeb ny i sil ny jest te raz nasz Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i na co nas stać gdy je ste śmy ra zem.

Wie my, że zwy cię stwo to zo bo wią zu je Pa na Pre ze sa do
moc ne go trzy ma nia ste ru oraz obie ra nia do bre go kur su
dla po żyt ku i ku ucie sze wszyst kich dział kow ców, cze go
Pa nu   Pre ze so wi   oraz.   współ pra cow ni kom   Kra jo wej

ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie

Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa

/-/ 15 podpisów
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Ra dy   Pol skie go Związ ku Dział kow ców ser decz nie
ŻYCZĄ my. /

Z wy ra za mi sza cun ku i po zdro wie nia mi z pięk ne go
Kwi dzy na:

Dział kow cy, Za rząd oraz Ko mi sja re wi zyj na ROD
„Le sna Do li na” w Kwi dzy nie

Pre zes Za rzą du
/-/ An drzej Jancz

Kwi dzyn, 12 lip ca 2015

Po tym wszy tkim co się dzia ło na tej sa li przez 2 dni,
cóż moż na po wie dzieć, ser decz nie dzię ku ję Wam wszyst -
kim za udział w Zjeź dzie, za trud ną dro gę ja ką prze szli -
ście  ja ko de le ga ci od ogro dów, po przez okrę gi, aż na
Zjazd Kra jo wy. Dro gę, nie tyl ko zwią za ną z wy bo ra mi,
ale rów nież z pra cą na rzecz ogro dów oraz do zna wa nie
no wych do świad czeń, je śli cho dzi o ogro dy dział ko we.
Ser decz nie dzię ku ję.  

Wra caj cie do swo ich ogro dów,  wra caj cie do swo ich
okrę gów i  prze każ cie wszyt ko to co by ło do bre go na
Zjeź dzie, po wiedz cie jak pra co wa li śmy, po wiedz cie co
uchwa li li śmy i po wiedz cie cze go ocze ku je my od okrę -
gów,  za rzą dów ogro dów i dział kow ców. Dla te go, że tyl -
ko je śli bę dzie my na dal ra zem, je ste śmy w sta nie
zre ali zo wać ten bo ga ty pro gram, któ ry zo stał dzi siaj
uchwa lo ny, ale rów nież  od po wie dzieć na wszel kie za ku -
sy, któ re mo gą się zda rzyć. Mó wię to z peł ną od po wie -
dzial no ścią, po nie waż w okre sie ostat nich 25 lat nie by ło
ro ku, że by śmy nie by li ata ko wa ni i że by śmy nie mu sie li
się bro nić i wal czyć. Oby ta ka den cja by ła zu peł nie in na.
Przyj mu ję z peł ną po wa gą sło wa Pa na Po sła Bar to sza
Kow nac kie go, że ta ka den cja bę dzie lep sza i oby ta ka by -
ła.  W Wa szym imie niu chciał bym po dzię ko wać na szym
wszyst kim go ściom. W tej chwi li jest tyl ko po seł Kow -
nac ki i pro szę, że by prze ka zał te po dzię ko wa nia wszyst -
kim, któ rzy by li na na szym Zjeź dzie. Nie za leż nie z ja kiej
opcji by li na si go ście, pre zen to wa li bar dzo po zy tyw ny
sto su nek do na sze go Związ ku, do ogro dów, a po nad to do -
ce nia li rów nież  na sze do świad cze nia. Ta kie po dzię ko -
wa nia prze ka że my na ła mach na szych me diów. 
Że by śmy przez te dwa dni spraw nie pra co wa li ktoś mu -

siał pra co wać tro chę dłu żej. Dla te go też, chciał bym ser -
decz nie po dzię ko wać Kra jo wej Ra dzie, Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy,  Ko mi te to wi Or ga ni za cyj ne mu Zjaz du, ale
przede wszyst kim pra cow ni kom Kra jo wej Ra dy za pra cę
nad do ku men ta mi, po czy na jąc od sta tu tu, po przez uchwa -
ły, sta no wi ska, po dzię ko wa nia, ape le, no i wresz cie  or ga -
ni za cja sa me go Zjaz du. Nie wiem jak Pań stwo, ale ja
wy no szę z te go Zjaz du po czu cie, że by ło wszyst ko do -
brze zro bio ne, że pra co wa li śmy w do brym sys te mie, ale
rów nież w do brych wa run kach es te tycz nych i że te wra -
że nia  po zo sta ną w Was.  Jak pa trzy cie na na szą sce nę i
de ko ra cję moż na so bie wy obra zić, że ob ra do wa li śmy na
wła snej dział ce. 

Nasz Zjazd zbli ża się do koń ca. Nie wiem czy wy mie -
ni łem wszyst kich, któ rym na le żą się po dzię ko wa nia. Są -
dzę, że nie. Dla te go wszyst kim ser decz nie dzię ku ję, bo
ten Zjazd był wy ni kiem na szej wspól nej pra cy. Oby
wszyst kie zjaz dy tak prze bie ga ły jak ten. Je stem nie tyl -
ko za do wo lo ny, ale i zbu do wa ny po sta wą de le ga tów 
w naj waż niej szych spra wach. Je śli ta cy bę dzie my za -
wsze, to za wsze so bie da my ra dę.  Dzię ku ję bar dzo.

Chciał bym po dzię ko wać rów nież na szym me diom,
przed któ ry mi jesz cze du że za da nie prze ka za nia te go co
się dzia ło na Zjeź dzie.

Jed no cze śnie chciał bym Pań stwu prze ka zać, że na bie -
żą co in for mo wa li śmy pre ze sów za rzą dów ogro dów 
w Pol sce o po szcze gól nych wy da rze niach, któ re wczo raj
dzia ły się na zjeź dzie w smsach. 

Ser decz nie wszyst kim dzię ku ję i XII Kra jo wy Zjazd
De le ga tów uwa żam za za koń czo ny. 

XIII. NA ZAKO¡CZENIE

Wystąpienie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego zamykające XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD
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