WST¢P
W dniach 2-3 lipca br. w Warszawie przedstawiciele
4707 ogrodów działkowych uczestniczyli w XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD. To było prawdziwe
święto działkowców, które jest kolejnym krzepiącym dowodem na istnienie w PZD demokracji. Przez dwa upalne dni delegaci wykonali wiele dobrej pracy, która
z pewnością zaowocuje w kolejnych latach działalności
PZD. Zgromadzeni na Zjeździe przedstawiciele działkowców podsumowali dokonania kadencji organów krajowych i całego PZD i stwierdzili, że Krajowa Rada
wywiązała się z powierzonego jej przez działkowców zadania skutecznego kierowania Związkiem. Jednogłośnie
zatwierdzono też sprawozdanie z działalność Krajowej
Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej
w mijającej kadencji.
Podczas obrad jednomyślnie przyjęto statut, który jest
odpowiedzią środowiska działkowego na zarzuty, jakie
zgłosił organ nadzoru utrudniając rejestrację tego dokumentu w KRS. Prezentowany statut został wysoko oceniony przez wszystkich działkowców i delegatów. Wielu
prelegentów wyrażało oczekiwania, że zawarte w nim
zapisy będą dobrze służyły wszystkim członkom Polskiego Związku Działkowców. Podczas dyskusji delegaci podkreślali, że proponowane w statucie przepisy
uwzględniają wszelkie aspekty nowej rzeczywistości,
w której przyszło działkowcom funkcjonować. Wskazywano, że bez wątpienia statut ten pozwoli na rozwój nowych kierunków działania PZD, które są tak bardzo
potrzebne i oczekiwane przez całą społeczność działkową.
Zgromadzeni przedstawiciele ogrodów uchwalili też
wiele istotnych i ważnych dokumentów, w tym określili
program działalności Związku w kolejnej kadencji, a także w demokratycznych wyborach wyłonili nowe władze.
Delegaci słusznie docenili wieloletni wkład w rozwój
ogrodnictwa działkowego dotychczasowego Prezesa
PZD Eugeniusza Kondrackiego, a także jego niezłomną,
wręcz heroiczną walkę o poszanowanie i ochronę praw
działkowców, ogrodów i altan. Jednogłośnie powierzyli
mu sprawowanie funkcji Prezesa Związku na kolejną kadencję. Uczestnicy Zjazdu wybrali też 45 członków Krajowej Rady i 11 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej
na czele z jej Przewodnicząca Marią Fojt.
Obrady odbywały się pod hasłem „Razem z woli działkowców”, co podkreśliło wyjątkowość tego Zjazdu, który był ukoronowaniem wyjątkowo ciężkiej pracy działaczy PZD w ciągu ostatnich czterech lat, a która zaowocowała niezwykłym wyrazem solidarności, jedności
i przywiązania do Polskiego Związku Działkowców, co
potwierdziły wyniki walnych zebrań. Umocnieni tą po-

zytywną weryfikacją, jaką wymusiła nowa ustawa
o ROD, członkowie Związku dali wyraz swojej woli
kontynuowania działalności w ogólnopolskim stowarzyszeniu ogrodowym PZD. Bowiem tylko w silnym
Związku działkowcy widzą swoje szanse w walce z urzędnikami o swoje prawa i przetrwanie. W toczących się
dyskusjach delegaci podkreślali, że gwarantem obrony
jest zwarta i solidarna postawa wszystkich działkowców oraz wspieranie statutowych organów kierujących
Związkiem.
Na zjeździe gościło wiele znamienitych osobistości na
czele z Premier Ewą Kopacz, wicepremierem Januszem
Piechocińskim, Premierem Leszkiem Millerem i Marszałkami Józefem Zychem i Wandą Nowicką. Obecni
byli też posłowie ze wszystkich ugrupowań politycznych, m.in. Kazimierz Smoliński (PiS), Bartosz Kownacki (PiS), Zbyszek Zaborowski (SLD), prof. Tadeusz
Iwiński (SLD), Tadeusz Tomaszewski (SLD), Dariusz
Dziadzio (PSL) oraz Piotr Zgorzelski (PSL), a także marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz
przedstawiciele ministerstw, organizacji społecznych
i politycznych w tym przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski oraz przewodniczący oddziału okręgowego PZEiR w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki.
Premier Ewa Kopacz w swoim wystąpieniu przypomniała wszystkie swoje spotkania z reprezentantami
PZD w czasie procedowania w Sejmie pierwszego obywatelskiego projektu – ustawy o ROD, a także drugiego
projektu nowelizującego prawo budowlane i ustawy pokrewne. Premier podkreślała rolę działaczy PZD w obronie interesów polskich działkowców, ich niezłomność
i determinację, której sama doświadczyła, i która – w jej
opinii – zasługuje na szacunek i podziw. Jak zaznaczyła
– tylko poprzez wspólną rozmowę można dojść do
wspólnych konkluzji tak, by zadowolić każdą ze stron.
Premier nie tylko doceniła wkład PZD w obronę ogrodów działkowych, ale też podkreśliła, jak ważną rolę pełni Związek dla całego środowiska działkowego. Premier
wspomniała też, że wciąż czeka na zaproszenie od działkowców na wspólne grillowanie, bo chce lepiej poznać
ogrody działkowe i ich użytkowników. W odpowiedzi
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki zaprosił Panią Premier
na święto Krajowych Dni Działkowca w Tczewie, które
odbędzie się 29 sierpnia br., Wspomniał, że będzie to doskonała okazja nie tylko do wspólnego grillowania, ale
też spotkania z tysiącami działkowców, którzy będą
wówczas zgromadzeni na swoim święcie.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pogratulował PZD determinacji i wytrwałości
w obronie ogrodów działkowych. Na ręce Prezesa PZD
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wręczył medal Pro Masovia, jako podziękowanie za
owocną współpracę PZD z samorządami, która przyczyniła się do rozwoju województwa mazowieckiego.
Politycy w wielu pochlebnych słowach wyrażali się
o PZD, ogrodach i współpracy z działaczami Związku.
Wicepremier Piechociński wskazywał, że ruch działkowy skupiony wokół PZD to fenomen, a Marszałek Wanda Nowicka nazwała go „dobrem narodowym”. Szef
Sojuszu Leszek Miller zaproponował, by ogrody działkowe miały konstytucyjną ochronę, a poseł Zbyszek Zaborowski apelował, by działkowcy utrzymali tę jedność
i mobilizację, bo jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, ma ona ogromną wartość. W licznych wystąpieniach politycy podkreślali, że bez wątpienia to nie koniec
ataków, które są przeprowadzane na PZD i ogrody działkowe. Posłowie zapewniali, że – tak jak do tej pory – będą zdecydowanie występować przeciwko każdemu
działaniu, które zmierza do likwidacji ogrodów, Związku i uszczuplenia praw działkowców.
Lata 2011-2015 były ogromnie pracowite, a Związek
i działkowcy odnotowali liczne sukcesy. Nie pozostało
to nie zauważone. Wielu delegatów podkreślało, że ten
trudny czas udało się przetrwać tylko dzięki jedności
i solidarności działkowców zrzeszonych w PZD. Zjazd
był też przede wszystkim doskonałą okazją do dyskusji
na najważniejsze tematy dotyczące zarówno minionej
kadencji, jak i przyszłości Związku. Delegaci podkreślali, że są dumni z ogrodów i dotychczasowych osiągnięć
Związku. Owocne dyskusje pozwoliły poznać opinię
działkowców na wiele spraw, a także wskazać kierunki
działania na najbliższe 5 lat. W opinii Prezesa PZD dyskusje te były w pewien sposób uzupełnieniem programu,
który przygotował PZD na kolejną kadencję.
Zgodnie i bez jakichkolwiek zastrzeżeń przyjęto program Związku na następne 4 lata. Priorytetem pozostaje
dalsze wdrażanie w życie zapisów ustawy o ROD
z 13 grudnia 2013 roku i uchwalonego na jej podstawie

statutu. W dalszym ciągu ważnym celem działania pozostaje sprawa regulacji stanów prawnych gruntów
ROD. PZD będzie również nadzorować monitorowanie
planów zagospodarowania przestrzennego w gminach
– tak, by władze samorządowe nie pomijały w nich ogrodów i nie zmierzały do ich likwidacji. Mimo wywalczenia korzystnego prawa, chroniącego interesy polskiego
ruchu działkowego, Związek nadal musi bronić działkowców przed najpoważniejszymi zagrożeniami – przede wszystkim konsekwencjami braku ustawy reprywatyzacyjnej i wynikającymi z tego roszczeniami. Podkreślono, że ogrody muszą się rozwijać i dostosowywać
swój charakter do zmieniającego się otoczenia i oczekiwań użytkowników. Jednym z głównych zadań, jakie
stoi przez PZD, okręgami i zarządami ROD będzie pozyskiwanie dotacji z funduszy UE. Delegaci w najistotniejszych sprawach przyjęli stanowiska i apele.
Zjazd był niezwykle ważnym wydarzeniem dla
wszystkich struktur PZD. Pokazał siłę wspólnoty ludzi
połączonych ideą walki o przetrwanie i rozwój ogrodów
działkowych w Polsce. Nikt z obecnych na sali delegatów nie miał wątpliwości, że był on potrzebny, a obszerne i długie wielowątkowe dyskusje pozwoliły wypracować kierunki działania PZD i uchwalić dobry i oczekiwany przez wszystkich program na kolejną kadencję.
Zjazd był doskonale przygotowany organizacyjnie
i merytorycznie. Delegaci podkreślali przyjazną atmosferę, jaka towarzyszyła tym obradom, a jednocześnie pełną radosnego oczekiwania i optymizmu, jakie przyniosło
uchwalenie statutu, co rodzi nadzieję na spokojną pracę
wszystkich struktur związkowych, bez towarzyszącego
poczucia zagrożenia.
„Razem możemy więcej” – z pewnością te słowa wyrażone przez wicepremiera Piechocińskiego na długo pozostaną nie tylko w sercach delegatów obecnych na
XII Krajowym Zjeździe Delegatów, ale też w każdym, komu zależy na dobru ogrodnictwa działkowego w Polsce.
AH
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I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Porzàdek obrad
Porządek obrad
XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
w dniach 2 i 3 lipca 2015 r.
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 – podjęcie 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 okresie kadencji.

2. Składy organów Zjazdu
Przewodniczący Zjazdu: Tadeusz Jarzębak; Izabela Ożegalska
Prezydium Zjazdu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eugeniusz Kondracki
Tadeusz Jarzębak (Szczecin)
Izabela Ożegalska (Łódzki)
Barbara Korolczuk (Wrocław)
Maria Fojt (Piła)
Olga Ochrymiuk (Podlaski)
Emilia Borkowska
Czesław Smoczyński

– Prezes PZD
– Przewodniczący Zjazdu
– Przewodnicząca Zjazdu
– Sekretarz Zjazdu
– Przewodnicząca K. K. Rewizyjnej
– Przewodnicząca K. K. Rozjemczej
– Prezes Zarządu ROD „Rakowiec”, Warszawa
– Prezes OZ PZD w Gdańsku
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KOMISJE ZJAZDOWE
Komisja Mandatowa
1. Piotr Wilms
Przewodniczący
2. Joanna Kamrowska
Sekretarz
3. Jerzy Bańka
4. Antonina Boroń
5. Edward Galus
Komisja Statutowa
1. Józef Romanowski
Przewodniczący
2. Zofia Mierniczek
Sekretarz
3. Jerzy Adamski
4. Alfons Blachura
5. Zygmunt Kacprzak
Komisja Wyborcza
1. Zdzisław Śliwa
Przewodniczący
2. Bogusław Dąbrowski
Sekretarz
3. Piotr Gadzikowski
4. Zbigniew Kołodziejczak
5. Barbara Korolczuk

– Gorzów Wlkp.
– Śląski
– Słupsk
– Opolski
– Świętokrzyski

– Szczecin
– Małopolski
– Łódzki
– Śląski
– Mazowiecki

– Poznań
– Gdańsk
– Toruńsko-Włocławski
– Warmińsko-Mazurski
– Wrocław

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
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6. Jan Gwóźdź
7. Antoni Molka
8. Jan Molo
9. Stanisław Suszek
10. Adam Więcławik
11. Stefan Żyła

– Zielona Góra
– Legnica
– Mazowiecki
– Koszalin
– Częstochowa
– Podkarpacki

6. Jerzy Karpiński
7. Robert Klimaszewski
8. Barbara Kokot
9. Henryk Malik
10.Zbigniew Markuszewski
11.Roman Żurkowski

– Wrocław
– Poznań
– Bydgoszcz
– Sudecki
– Lublin
– Opolski

6. Józef Noski
7. Daniel Paciukanis
8. Czesław Skonecki
9. Maria Stypułkowska
10. Urszula Walusiak
11. Stanisław Zawadka

– Śląski
– Podlaski
– Szczecin
– Łódzki
– Bydgoszcz
– Mazowiecki

8. Tadeusz Kosowski
9. Joanna Mikołajczyk
10. omasz Olkuski
11. Marian Praczyk
12. Czesław Smoczyński
13. Agnieszka Sycz
14. Jerzy Wdowczyk
15. Zygmunt Wójcik

– Śląski
– Zielona Góra
– Szczecin
– Piła
– Gdańsk
– Podkarpacki
– Kalisz
– Elbląg

II. REFERATY
1. Prezes Polskiego Zwiàzku Działkowców Eugeniusz Kondracki
Referat programowy
Szanowni Delegaci !
Szanowni Goście !

ciwnicy ogrodów chcą likwidacji Związku, rozbicia ruchu działkowego na atomy, by nie był zdolny do wspólnej walki o swoje prawa, o swoje istnienie. Spójrzmy
wstecz - od 1990 roku, od słynnego projektu 17 posłów
OKP o likwidacji ogrodów, skutecznie do dnia dzisiejszego bronimy ogrodów, ale dlatego skutecznie, bo jesteśmy silną i zintegrowaną rodziną, z którą każdy musi
się liczyć.
Skuteczność naszych działań pokazaliśmy przy kolejnej inicjatywie obywatelskiej, tym razem w sprawie altan. Znów sprawy musieliśmy wziąć w swoje ręce. Powołaliśmy komitet, opracowaliśmy projekt ustawy zmieniający zapisy prawa budowlanego, zebraliśmy ponad
700 tysięcy podpisów, a Sejm w zasadzie jednomyślnie
uchwalił zmiany w prawie, które uchroniły nasze altany
od przymusowych rozbiórek.

Kończymy dzisiaj najkrótszą w naszym Związku kadencję, bo trwała tylko trzy i pół roku, ale była to kadencja wyjątkowa w całej historii ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.
Najpierw był szok wywołany wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego, który w lipcu 2012 roku zakwestionował większość najistotniejszych przepisów ustawy
o ROD z 2005 roku. Jednak nie załamaliśmy się, tylko
przystąpiliśmy do realizacji skutecznej strategii obrony
ogrodów i praw działkowców. Wykonaliśmy i opublikowaliśmy rzetelną analizę prawną wyroku, aby uspokoić
nastroje wywołane katastroficznymi wizjami niektórych
mediów. Następnie na Nadzwyczajnym Zjeździe powołaliśmy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i przystąpiliśmy do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Projekt sami opracowaliśmy, a jego poparcie przeszło najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy 924 tysiące podpisów w trzy jesienno-zimowe miesiące!
W tym miejscu trzeba oddać hołd tym wszystkim, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów i tym wszystkim, którzy te podpisy poparcia złożyli.
W imieniu polskich działkowców – Dziękujemy.
Działkowcy znali zagrożenie – Trybunał dał parlamentowi 18 miesięcy na uchwalenie nowej ustawy o ogrodach, gdyby tak się nie stało straciliby swe prawa do
działek. Wyrazy poparcia udzieliło nam wówczas wielu
samorządowców i polityków, spotkaliśmy się też z wieloma wyrazami poparcia ze strony społeczeństwa. To poparcie, przede wszystkim działkowców, dodawało nam
wiary i energii do walki, jaka stała przed nami. Domyślaliśmy się, że będzie ciężko, ale nie myśleliśmy, że aż tak!
Doświadczyliśmy wszystkiego, ale nie daliśmy za wygraną. Protesty w całym kraju, manifestacja w Warszawie i nasz upór dały pożądany efekt. Mamy nową
ustawę, uchwaloną w ostatniej chwili, ponad podziałami politycznymi. Jest to nasz niewątpliwy sukces. Obroniliśmy ogrody, obroniliśmy działkowców, a było to
możliwe, bo mamy nasz Związek zdolny podjąć się najtrudniejszych przedsięwzięć dla dobra działkowców.
Jedność działkowców skupiona wokół wspólnych celów
to klucz do sukcesu. Po raz kolejny ta jedność dała oczekiwane wyniki. Pamiętajmy o tym, bo od dawna prze-

Szanowni Delegaci !
Drodzy Goście !

Gdy nowa ustawa o ROD weszła w życie odetchnęliśmy z ulgą, ale oczywiście nie dane nam było realizować jej postanowień w spokoju. Rzecznik Praw Obywatelskich i I Prezes Sądu Najwyższego wciąż uparcie
kwestionują konstytucyjność niektórych zapisów ustawy. Nie podoba im się, że nadal istnieje Polski Związek
Działkowców, że nadal większość ogrodów jest w PZD
i nie chce się wyłączać.
Ciśnie się na usta pytanie – dlaczego nowe prawo
działkowe, uchwalone prawie jednomyślnie przez polski Parlament, od razu zaczęło być kwestionowane? Co
takiego jest w działkowcach, że przyciągają uwagę
wszystkich ważnych instytucji w Państwie, które ciągle
coś kwestionują? Czy nie jest to przypadkiem gra o miejskie grunty, a raczej o fortuny, jakie można by na tych
gruntach zarobić?
Na drodze do tych fortun stoi Związek, więc trzeba dążyć do jego likwidacji lub marginalizacji. Przeciwnicy
ogrodów liczyli na to, że problem rozwiąże się podczas
zebrań ustawowych. Dzielnie pomagały im w tym niektóre media podając instrukcję, jak się wyłączyć z PZD.
Działkowcy zdecydowali jednak inaczej – 95% ogrodów
pozostało w PZD. Związek jeszcze nigdy w historii nie
przeszedł takiej weryfikacji. Okazało się, że działkowcy
w sposób świadomy i z pełnym przekonaniem postawili na własną organizację – sprawdzoną i skuteczną.
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Dziękuję wszystkim działkowcom za te ważne dla
przyszłości ruchu decyzje, dziękuję wszystkim członkom
PZD, których wciąż przybywa, choć teraz nie trzeba być
członkiem, aby mieć działkę.
Wasze pozytywne decyzje to dla nas hasło do jeszcze
intensywniejszej pracy na rzecz działkowców i ogrodów.

otwarte, służące jako miejsce rekreacji dla ogółu okolicznych mieszkańców, współpracujące z władzami i innymi organizacjami społecznymi. Taka powinna być
przyszłość ogrodów. Jest to możliwe, o ile szerszą współpracę z nami podejmą samorządy.
Jesteśmy otwarci na wspólne działanie dla dobra społeczności lokalnych!
Dostosowanie naszej działalności i ogrodów do realizacji powyższych celów wymaga m. in. modyfikacji
przepisów związkowych. Dotyczy to zwłaszcza regulaminu ROD, który jest najczęściej stosowanym dokumentem w ogrodach. Normuje on funkcjonowanie ogrodu
działkowego, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki oraz korzystania z terenów ogólnych i infrastruktury ogrodowej. Znaczenie regulaminu jest tym
większe, że obowiązuje nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą na terenie ROD. Dlatego też Krajowa Rada rozpoczęła już prace nad tym ważnym
dokumentem. Powołała specjalną Komisję ds. opracowania regulaminu ROD, która zdążyła już rozpatrzyć
pierwszą część propozycji, zgłoszonych z okręgów
i ogrodów oraz indywidualnych działkowców. Wynikiem
dotychczasowych prac jest opracowanie projektu regulaminu, który został skierowany do szerokiej konsultacji
z działkowcami, zarządami ROD i innymi organami
Związku. Z tego względu wydano specjalną broszurę
z projektem w nakładzie 20.000 egzemplarzy, która trafiła do wszystkich ROD. Zamieszczono również ten dokument na stronie internetowej Krajowej Rady oraz
poszczególnych okręgowych zarządów, gdzie jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. W efekcie coraz liczniej wpływają wnioski i propozycje. Wszystkie
zostaną niedługo rozpatrzone. Dzięki temu zamierzamy
przygotować i uchwalić dobry regulamin, który zapewni sprawne funkcjonowanie ROD, spełni oczekiwania
działkowców oraz społeczności lokalnej.
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W dniu dzisiejszym zamykamy pewien etap wdrażania ustawy o ROD – uchwalimy statut. Zaplanujemy też
działania na przyszłość przyjmując program Związku na
następną kadencję. Główny ciężar działań Związku winien być nakierowany na ogrody. To jest oczywiste, bo to
wynika z ustawy. Może nie wszyscy mają świadomość,
jak ściśle w ustawie jest określona rola stowarzyszenia
ogrodowego – jest ono powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. Prowadzimy ogrody od lat, mamy w tym duże
doświadczenie. Jesteśmy też największym stowarzyszeniem ogrodowym, a więc siłą rzeczy będziemy rozwiązywać problemy dotyczące wszystkich ogrodów, także
tych, którymi zarządzają inne stowarzyszenia. Pierwszy
przykład już mamy – z naszej inicjatywy w sprawie altan skorzystali wszyscy działkowcy. Zapraszamy nowe
stowarzyszenia do współpracy, mamy wspólne interesy
– dobro działkowców i rozwój rodzinnych ogrodów
działkowych.
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Jednym z najważniejszych zadań Związku pozostaje
realizacja ustawy. Chodzi o najpełniejsze wdrożenie
funkcji rodzinnych ogrodów działkowych, które są urządzeniami użyteczności publicznej. Nasze ogrody nie są
skupiskiem indywidualnych działek, ale zorganizowaną
całością pełniącą ważne funkcje społeczne, rekreacyjne,
integracyjne i ekologiczne. Mają więc ogromny walor
socjalny, dając korzyści nie tylko działkowcom, ale również społecznościom lokalnym. Musimy o tym pamiętać
podczas wdrażania ustawy. Chodzi o pełniejsze wykorzystanie potencjału naszych ogrodów, o lepsze spożytkowanie możliwości, jakie ogrody oferują społeczeństwu
i miastom. Jest to nie tylko skuteczna metoda rozwoju
ogrodnictwa działkowego, ale także sposób na obronę
istnienia ogrodów zagrożonych likwidacjami. Z tego
względu Związek musi otwierać ogrody oraz propagować i rozwijać w nich rozmaite formy działalności na
rzecz społeczności lokalnych. Tak jak ustawa szerzej
otwiera ogrody na potrzeby otoczenia, tak my sami, jako środowisko, musimy się bardziej otworzyć na całe
społeczeństwo. Konieczne jest pogłębienie współpracy
z samorządami lokalnymi i społecznością mieszkańców,
zwłaszcza na terenie miast. W przyszłości musimy wypracować nowe formy działania, aby ogrody działkowe
stały się jeszcze bardziej atrakcyjne i potrzebne. Ogrody
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Przed nami stoją nowe wyzwania. Wiemy, że ogrody
w miastach muszą się zmieniać. Społeczeństwo w przeprowadzanych sondażach chce mieć ogrody w miastach,
ale też chce z nich korzystać, niekoniecznie poprzez
uprawę działki. Wniosek jest jasny - ogrody muszą być
otwarte dla społeczności miast. Nie wystarczy jednak
otworzyć bramy, ogrody trzeba przystosować do nowych
funkcji, a więc konieczne są inwestycje. Ogrody mogą
spełniać różne funkcje: parku, a więc spacery i rekreacja,
można też udostępnić domy działkowca placówkom
oświatowym, czy opiekuńczym. Można też samemu
przygotować i zrealizować ciekawe zajęcia dla różnych
grup społecznych. W niektórych ogrodach w kraju tak
się dzieje. Są organizowane wczasy dla seniorów, zielone szkoły i tym podobne formy. Mamy jednak dużo
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większe możliwości, tylko potrzeba środków na modernizację, wyposażenie, a przede wszystkim pomysłu, co
oferować mieszkańcom. W tym zakresie konieczna jest
współpraca z samorządem lokalnym. Zgodnie z naszą
ustawą samorząd może na takie inwestycje przeznaczać
środki, a co więcej, może otrzymać refundację poniesionych wydatków ze Skarbu Państwa.
Mamy jeszcze jedną możliwość, są to dotacje unijne.
Polska otrzyma do 2020 r. pokaźne środki z Unii Europejskiej, ale będą to ostatnie środki z Unii. Musimy zatem wykorzystać tę szansę bo jest wiele programów,
z których mogą skorzystać nasze ogrody. Krajowa Rada
już podjęła szerokie działania informacyjne, ale trzeba
stworzyć w Związku jednolity i skanalizowany system,
aby objąć nim cały kraj. Do tego potrzebni są ludzie, którzy znają się na wyszukiwaniu odpowiednich programów i przygotowywaniu wniosków. Potrzebna też jest
akcja informacyjna w ogrodach i wyzwolenie inicjatyw,
które potem można realizować. I znów w tym zakresie
potrzebna jest ścisła współpraca z samorządem gminnym
i wojewódzkim. Tam są specjaliści, tam są konkretne
programy, tam wreszcie jest największa wiedza na ten
temat. Te kontakty i współpraca będzie miała podwójny
wymiar, przecież otwarcie ogrodów dla społeczeństwa
to także wspaniała inwestycja samorządu na rzecz społeczności lokalnych.
Pamiętajmy jednak, że ogrody w miastach powinny
być ich wizytówką. To dla nas duże wyzwanie, bowiem
ogrody powinny być czyste, schludne, estetyczne i tętniące życiem. Wtedy przybędzie nam sojuszników, gdy
zajdzie konieczność ich obrony. Będą się też same broniły swym wyglądem i funkcjami.
Możemy zapewnić wspaniały rozwój ogrodów. Dużo
zależy od nas samych, od naszego zaangażowania, wiedzy i poświęcenia. Spełnijmy więc oczekiwania działkowców i społeczeństwa – dajmy im piękne ogrody.
Jeśli chcemy zmieniać ogrody, to trzeba zmieniać
działki, jeśli chcemy zmieniać działki to musimy działkowcom dostarczać wiedzę, jak to robić. Nieocenione są
w tym miesięczniki „działkowiec” i „Nasz Ogródek”.
Powinniśmy propagować te wydawnictwa, bo z nich
działkowiec powinien czerpać potrzebną wiedzę.

być wiedza o sprawach Związku i zadaniem struktur
Związku jest tę wiedzę dostarczyć.
O tym, że Związek jest w ogrodach nikogo na tej sali
nie muszę przekonywać. Przecież żeby się tu znaleźć
każdy z nas musiał być najpierw wybrany w ogrodzie.
Każdy musiał tam zacząć, tam zdobyć zaufanie i mandat
działkowców, bo tam, w ogrodach jest źródło naszej demokracji związkowej, której wynikiem jest dzisiejszy
Zjazd.

Szanowni Delegaci !

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed
Związkiem było i - niestety jest nadal – uregulowanie
sytuacji prawnej ROD. Pomimo wieloletnich wysiłków,
wciąż, blisko 1/3 ogrodów, nie ma praw ujawnionych
w księgach wieczystych. Winnym tego stanu nie jest
Związek, ani tym bardziej działkowcy. Co więcej, jego
źródło nie leży nawet w prawie. Po 1996r. praktycznie
każdy z ROD mógł bowiem mieć ten proces za sobą.
Kluczem było nastawienie władz. Nic innego nie wyjaśni faktu, że w Zielonej górze, Pile czy Elblągu blisko
100% ogrodów jest ujawnionych w księgach wieczystych, a np. Warszawie, Krakowie, czy Łodzi, odsetek
ten jest bliski zeru. Przykra prawda jest taka, że urzędnicy zrobili tam bardzo dużo, by zablokować proces mający fundamentalne znacznie dla bezpieczeństwa działkowców.
Niestety, wiele wskazuje na to, że podobnie może być
w przyszłości. Przepisy przejściowe ustawy o ROD sprowadzają kwestię nabycia przez działkowców praw do
prostej decyzji administracyjnej. Niestety, wiemy już, że
niektórzy włodarze miast – np. w Krakowie i Rzeszowie
– próbują wykorzystać okazję i sięgnąć do kieszeni działkowców. W innych – np. Warszawie i Wrocławiu – postępowania są torpedowane przez samowolę urzędników.
Dla każdego jest oczywiste, że ich żądania o uzupełnienie dokumentacji nie mają żadnych podstaw prawnych,
a służą tylko za pretekst dla zwłoki w wydaniu decyzji
pozytywnej dla działkowców. Fakt, że obstrukcja nie
spotyka się z reakcją ich przełożonych, każe postawić
pytanie, czy działania te nie są przypadkiem zgodne z
ich wolą?
Dlatego nie można wykluczyć, że pomimo dobrej ustawy, droga do potwierdzenia praw do gruntów ROD, będzie wymagała prowadzenia sporów sądowych. W nich,
tak jak dotychczas, działkowcy będą zdani wyłącznie na
samych siebie, czyli swój Związek. To na nas, jako ich
przedstawicielach, będzie spoczywał ciężar realizacji
działań i wybrana na tym Zjeździe nowa Krajowa Rada
musi zadbać, by Związek był przygotowany do nich od
strony organizacyjnej i merytorycznej.
W kontekście praw do terenów ROD nie można również przemilczeć kwestii roszczeń reprywatyzacyjnych.
Działkowcy stanowią jedną z najliczniejszych grup od-
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W ubiegłej kadencji podjęliśmy po raz pierwszy w historii Związku inicjatywę wydawania naszej okresowej
gazety. „Zielona Rzeczpospolita” to wiadomości, problemy działkowców, ogrodów i Związku. Pisana przystępnym językiem i wydawana w masowym nakładzie bo
jest to każdorazowo 200 tysięcy egzemplarzy. Krajowa
Rada bierze wszystkie koszty na siebie, bo uważa, że jest
to jedna z najlepszych form informowania naszych działkowców o najważniejszych dla nich sprawach. Musimy
pamiętać, że Związek jest tam, w ogrodach. Tam musi
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czuwających ten problemem. Już dziś dotyka przeszło
30 000 rodzin działkowych, a zjawisko narasta. W sprawach ogrodów, niczym w soczewce, skupiają się też patologie reprywatyzacji w wydaniu polskim. W mediach
roi się od przykładów bezprawia dziejącego się przy okazji naprawiania krzywd z minionej epoki. Los działkowców jest identyczny z losem lokatorów z „odzyskanych”
kamienic. Odzyskanych w cudzysłowie, bo w rzeczywistości najczęściej trafiają one w ręce wyspecjalizowanych grup, żeby nie powiedzieć mafii urzędniczo
– biznesowych, skupujących za bezcen roszczenia i
przejmujących nieruchomości. Proceder ten, toczący się
przy biernej postawie, a więc de facto akceptacji państwa, przynosi zyski liczone już w miliardach. Nic więc
dziwnego, że nie ma w nim miejsca na sentymenty.
Działkowcy, jak lokatorzy, traktowani są przez nowych
właścicieli jak rzeczy. Bezpardonowo usuwani, bez oglądania się na prawa gwarantowane w ustawie przy likwidacji ogrodów.
Winnym tego stanu rzeczy jest zaniechanie ustawodawcy. Już chyba nikt, kto ocenia problem obiektywnie,
nie ma wątpliwości, że brak ustawy reprywatyzacyjnej
stworzył grunt dla nadużyć, a trwający proceder ma niewiele wspólnego z naprawianiem krzywd. Również
w środowisku działkowców od dłuższego czasu pojawiają się głosy, że Związek powinien aktywnie włączyć się
w starania o ustawę reprywatyzacyjną. Ustawę, która
odejdzie od zwrotów w naturze. Ustawę, która oparta
o zasadę solidaryzmu, uwzględni całokształt okoliczności i położy kres postrzeganiu problemu wyłącznie z perspektywy zgłaszających roszczenia.
Uważam, że dojrzeliśmy do tego, by kwestia ta znalazła się w programie działań Związku i stała się przedmiotem szczególnego zaangażowania. Przemawiają za
tym doświadczenia, które wskazują, że bez ustawy reprywatyzacyjnej praktycznie każdy ogród może okazać
się zagrożony roszczeniami. Ale równie ważnym argumentem jest to, że działkowcom jako jednej z nielicznych grup społecznych w Polsce, udało się zachować
jedność. Daje nam ona potencjał społeczny, który pozwala wierzyć w sukces. To poparcie społeczne przekonało
polityków do jednomyślności w sprawie ustawy chroniącej ogrody przed masową likwidacją. Wierzę, że tak samo skutecznie pozwoli ono włączyć się w debatę o reprywatyzacji i przełamać trwającą od ćwierć wieku niechęć do poważnego zajęcia się problemem. Niechęć, której owocem jest pełzająca, „dzika” reprywatyzacja,
w której prawo sprzyja silniejszym, a zwłaszcza bardziej
bezwzględnym i pozbawionym skrupułów, która w praktyce nie ma nic wspólnego z naprawianiem krzywd, bo
fortuny zbijają na niej tzw. obrotni biznesmeni, wzbogacający się kosztem majątku publicznego i krzywdy zwykłych obywateli, wśród których są działkowcy.

Oczywiście, aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom,
konieczne jest zachowanie przez Związek sprawności
w działaniu. Nasze sukcesy z ostatniej kadencji nie mogą nas uśpić. Zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni przez
działkowców, którzy w demokratycznych głosowaniach
w 95 % ogrodów zdecydowali, że chcą pozostać w ogólnopolskiej strukturze, nie jest podarowane na zawsze.
Wręcz przeciwnie, ustawa daje im możliwość zweryfikowania tej decyzji.
Nie mamy się też co łudzić. Kręgi, które zrobiły tak
wiele, by rozbić jedność naszego środowiska, nie porzuciły tej idei. Wiedzą, że ich marsz do celu, jakim jest
przejęcie terenów ogrodów na komercję, blokuje przeszkoda w postaci silnej organizacji skutecznie stojącej
na straży praw działkowców. Dlatego są gotowe zrobić
wszystko, by zniszczyć PZD. A że mają ku temu środki,
zwłaszcza finansowe, nie muszę chyba nikogo z tu obecnych przekonywać.
Dlatego będziemy musieli uczynić wszystko, by działkowcy nadal identyfikowali się ze Związkiem, czuli się
jego częścią. Aby tak się stało nasza organizacja musi
funkcjonować tak, by wyczuwać ich potrzeby i je zaspokajać. Ale, co równie ważne, docierać do działkowców
z informacją o korzyściach płynących z tego, że ich
ogród jest elementem większej struktury.
Służyć temu mają m.in. zmiany zaproponowane w nowym statucie, nad którym dzisiaj mamy głosować. Dzięki szerokim konsultacjom nad tym dokumentem, jestem
głęboko przekonany, że zaproponowane w nim rozwiązania, godzące naszą wieloletnią tradycję, z wymogami
stawianymi przez nową ustawę oraz postulatami zgłaszanymi z ogrodów, odpowiadają na potrzeby działkowców. Co więcej, pomni doświadczeń po ubiegłorocznym
zjeździe, postaraliśmy się, aby jego projekt trafił również do organu nadzoru. Dzięki temu, że go poddaliśmy
konsultacjom z przedstawicielami Prezydenta m. st. Warszawy, uwzględnia on wszelkie uwagi organu nadzoru,
a co za tym idzie, nie powinien budzić kontrowersji
w trakcie postępowania rejestrowego.
Jednak, aby nowy statut zadziałał, konieczne jest również jego wdrożenie. Musimy przeprowadzić szeroką
kampanię edukacyjną w ogrodach. Na Krajowej Radzie
i okręgach spocznie ciężar opracowania materiałów informacyjnych i przeprowadzenia szkoleń działaczy ogrodowych, którzy mają stosować go w codziennej pracy.
Wszystko po to, aby przejście do nowej rzeczywistości
prawnej nie zakłóciło bieżącego funkcjonowania ROD.
Statut to oczywiście tylko jeden z aspektów zmian
w obsłudze ROD i działkowców przez Związek. W nadchodzącej kadencji powinniśmy opracować i wdrożyć
wiele działań, o których wiemy, że są oczekiwane, a których w ostatnim, niezwykle burzliwym okresie, nie by-
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liśmy już w stanie podjąć, gdyż pochłaniała nas walką
o zachowanie podstawowych praw działkowców, tj.
o ustawę. Miejmy nadzieję, że teraz będziemy mogli skupić się na rzeczach bardziej przyziemnych. W dalszym
ciągu niezałatwiona pozostaje kwestia programu finansowo - księgowego dla ROD. Zmiany wymaga struktura
służb prawnych w PZD, zwłaszcza w sytuacji zakończenia bytu komisji rozjemczych. Powinniśmy także powrócić do źródeł. Działalność edukacyjna w zakresie
ogrodnictwa i ekologii to dziedziny, w których powinniśmy zaoferować działkowcom i ogrodom zdecydowanie
więcej. Zwłaszcza, że istnieje możliwość pozyskania na
to środków z funduszy europejskich. Mam też nadzieję
na renesans społecznej służby instruktorskiej. Jej członkowie, w ramach niemalże dobrosąsiedzkiej pomocy mają możliwość dotarcia z wiedzą do szerokiej rzeszy
działkowców. Warto silniej wesprzeć działalności prospołeczną w ogrodach. Dotyczy to również inicjatyw
których beneficjentami nie są wyłącznie działkowcy, ale
szersze spektrum społeczności lokalnych. Musimy promować otwieranie ogrodów na potrzeby otoczenia, nie
tylko poprzez otwieranie ich bram, to oczywiście też
– ale również poprzez podejmowanie wspólnych działań
i inicjatyw ze środowiskiem zewnętrznym. Samorządy
lokalne, organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola,
to nasi naturalni partnerzy do wspólnych działań. Wreszcie, powinniśmy położyć nacisk na promocję. Już teraz
mamy się czym pochwalić, ale niestety – mówiąc kolokwialnie – dzisiaj samo zrobienie czegoś pożytecznego
już nie wystarcza, sztuką jest bowiem to sprzedać, czyli
dotrzeć do ogółu z informacją o pożytkach, które społeczeństwo czerpie z istnienia ogrodów.
Oczywiście realizacja tych celów nie nastąpi z dnia na
dzień. Czeka nas dużo pracy, nie zawsze łatwej. Wierzę
jednak, że Związek, czyli ludzie działający w naszej organizacji, są w stanie jej podołać. Że potencjał naszego
stowarzyszenia, jego kapitał ludzki, pozwoli osiągnąć nam
sukces, czyli uznanie ze strony ogółu działkowców, a co
za tym idzie, zachowanie jedności polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Jedności, która – jestem głęboko
przekonany – dla zachowania praw działkowców i przetrwania ogrodów jest równie ważna, jak zapisy ustawy.

ne jest większe zaangażowanie w sprawy publiczne. Jest
to niezbędne, aby zachować nasze ogrody, a nie tylko
biernie czekać na zmiany. Sukces naszych dwóch projektów obywatelskich pokazuje, co możemy osiągnąć,
gdy zjednoczeni bierzemy sprawy w swoje ręce. Dlatego nasz Związek powinien jeszcze aktywniej uczestniczyć w życiu publicznym. Wszędzie tam gdzie są ogrody
działkowe, Związek musi być aktywny w życiu publicznym i angażować się w realizację spraw ważnych i dla
działkowców i dla społeczeństwa.
W tym kontekście niezwykle istotne będą zbliżające się
wybory parlamentarne. Musimy się bowiem liczyć z tym,
że – tak jak poprzednio – od posłów i senatorów następnej kadencji będą zależeć losy miliona działkowych rodzin. Dlatego też dzisiaj kwestią zasadniczą dla przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce jest należyta
reprezentacja naszego środowiska w Sejmie i Senacie.
Stawką jest istnienie i rozwój ogrodów i ruchu działkowego.
Wspierając konkretne ugrupowania i ludzi powinniśmy kierować się zasadą, że muszą uwzględniać w swoich programach interesy oraz prawa działkowców.
Poparcie to nie może być jednak bezkrytyczne, ale musi być poprzedzone należytą oceną ugrupowania oraz
kandydata przez pryzmat jego dokonań na rzecz działkowców i ogrodów. Chodzi o głosowanie na kandydatów, którzy dają gwarancję obrony podstawowych
interesów działkowców i ich organizacji. Popierajmy ludzi nie na podstawie ich obietnic i deklaracji, ale według
rzeczywistych dokonań. Wybierzmy ludzi, którzy w
ostatniej kadencji bronili ogrodów i działkowców, którzy swoim zaangażowaniem udowodnili, że będą również w kolejnej kadencji walczyć o prawa działkowców
i Związku. W szczególności pamiętajmy o tych parlamentarzystach, dzięki którym udało się przeforsować dobrą ustawę o ROD. Liczymy, że tacy właśnie ludzie
zostaną wybrani.
Żeby jednak tak się stało my – jako działkowcy – musimy potraktować swój udział w wyborach i nasz oddany głos jako formę obrony wartości i idei ruchu działkowego. Dlatego musimy zamanifestować nasze poglądy, musimy zademonstrować klasie politycznej potencjał, siłę oraz prawdziwe oczekiwania polskich działkowców!

Drodzy Delegaci !
Drodzy Goście !

Szanowni Delegaci,
Drodzy Goście!

Nasze doświadczenia uczą, że w nadchodzącej kadencji Związek nadal będzie musiał zwierać szeregi, integrować środowisko działkowe w obronie praw działkowców i polskich ogrodów. Zwiększenie skuteczności
tych działań wymaga od nas aktywniejszego udziału
w debatach i procesach decyzyjnych. Dlatego ogrody
i Związek muszą być bardziej widoczni i pozytywnie odbierani przez władze i społeczeństwo. Musimy mieć
większy wpływ na decyzje, które nas dotyczą. Koniecz-

W przekazanych dziś materiałach sprawozdawczych
staraliśmy się zawrzeć informację o naszym dorobku
z ostatnich lat. Mam jednak świadomość, że nie zdołaliśmy ukazać w nich wszystkich osiągnięć i trudu ludzi
Związku. Dlatego za Waszym pośrednictwem, pragnę
jeszcze raz przekazać dziesiątkom tysięcy społecznych
działaczy gorące podziękowania za wysiłek wniesiony
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w sukces naszej wspólnej sprawy, czyli zachowanie praw
działkowców i przetrwanie ogrodów.
Jednocześnie, tą sama drogą, chciałbym skierować do
nich wezwanie o dalszą pracę na rzecz Związku. Hasło
Zjazdu – „Razem z woli działkowców” – ukazuje nam
bowiem dwie istotne prawdy. Pierwszą, że nasz wspólny
wysiłek został doceniony w najpiękniejszy z możliwych
sposobów. Działkowcy, opowiadając się gremialnie za
pozostaniem ich ogrodów w PZD, udzielili Związkowi
swoistego absolutorium. Ale i drugą, że spoczęła na nas
olbrzymia odpowiedzialność. Milion polskich rodzin,
z własnej, nieprzymuszonej woli, powierzył Związkowi
swoje sprawy. Bo działkowcy wierzą, że tak jak dotychczas, Związek będzie skutecznie stał na straży ich praw
i zapewni im możliwość realizacji pasji, jaką są dla nich
działki.
Dlatego przedstawiając w imieniu ustępującej Krajowej Rady propozycję programu działania na następną kadencję, czuję się zobowiązany podkreślić, że jego
realizacja będzie wymagała wysiłku i poświęceń. Ale
znając zaangażowanie ludzi Związku, głęboko wierzę,
że wspólnie podołamy tym wyzwaniom. Głęboko wierzę, że po raz kolejny nasz największy kapitał, czyli ludzie tworzący nasze stowarzyszenie, okaże się w pełni
wystarczający do pokonania stojących przed nami wyzwań.
Wierzę w sukces, bo wiem najlepiej, że to co osiągnęliśmy w ostatnich latach, osiągnęliśmy właśnie dzięki
Wam i tysiącom ludzi z ogrodów, których reprezentuje-

cie z racji mandatu uzyskanego w demokratycznych wyborach. Dwie obywatelskie ustawy, gwarantujące fundamentalne prawa działkowców. Zmiana nastawienia do
ogrodów działkowych w społeczeństwie – sensu ich istnienia nikt poważny już nie kwestionuje. Wreszcie przełamanie negatywnych stereotypów na temat naszego
Związku. Bo nie dość, że nie pozwoliliśmy sprowadzić
się do roli pariasa życia publicznego, w jakiej niektórzy
już nas widzieli, to sprawiliśmy, że Polski Związek
Działkowców znowu jest uznawany za poważanego partnera społecznego, którego postulaty spotykają się z uwagą najważniejszych uczestników życia publicznego
w Polsce.
Te niezaprzeczalne osiągnięcia, które są naszym wspólnym dorobkiem były możliwe dzięki zaangażowaniu dziesiątek tysięcy społecznych działaczy w ogrodach i okręgach. To oni są cichymi bohaterami, którzy nie dla zaszczytów i korzyści majątkowych, ale dla satysfakcji i poczucia spełnienia swej misji, codzienną pracą na rzecz
ogrodów i swych sąsiadów, najbardziej przyczynili się do
osiągnięć Związku. Dlatego dziękując im, jednocześnie
apeluję o ich dalszy wysiłek. Bo wiem, że ich praca i poświęcenie będą niezbędne, aby Związek w dalszym ciągu
z powodzeniem realizował jego misję, której celem było,
jest i będzie dobro działkowców i ich ogrodów.

Szanowni Delegaci!

Dziękuję za uwagę i życzę owocnych oraz pożytecznych obrad.

2. Przewodniczàca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt
Szanowni Delegaci!
Szanowny Panie Prezesie Polskiego Związku
Działkowców!
Szanowne Prezydium Zjazdu!
Szanowni goście Zjazdu!

Podstawowym zadaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, jako organu niezależnego i samorządnego
Związku zgodnie z zapisami Statutu PZD i Uchwałą
IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD była działalność
kontrolna sprawowana nad działalnością statutową i finansową Polskiego Związku Działkowców.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o uchwalone plany pracy, które obejmowały zgodnie ze Statutem PZD
dokonywanie kontroli w Krajowej Radzie PZD, Okręgowych Zarządach i Okręgowych Komisjach Rewizyjnych PZD.
Przeprowadzaliśmy również kontrole działalności organów okręgowych i ogrodowych PZD na wniosek Prezydium Krajowej Rady PZD oraz w wyniku wpływających do Komisji i Krajowej Rady PZD skarg od członków Związku na nieprawidłowości w zarządzaniu okręgami oraz ogrodami.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku
Działkowców wybrana przez IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD odbywający się w dniach 16-17 grudnia 2011 r.,
swoje pisemne sprawozdanie z działalności za lata 20122015 przedłożyła Delegatom na dzisiejszy Zjazd. Sprawozdanie to zostało przyjęte przez Krajową Komisję na
posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2015 roku.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w swej działalności
opierała się na przepisach Ustawy o ROD, wymogach
statutu PZD, programie działalności Polskiego Związku
Działkowców przyjętym przez IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD oraz zasadami zawartymi w przepisach
związkowych.
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W mijającej kadencji Krajowa Komisja Rewizyjna
PZD na wniosek Prezydium KR PZD kontrolowała
Okręgowe Zarządy PZD oraz Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD z powodu rażącego nieprzestrzegania przez
wymienione organy okręgowe w swej działalności przepisów Związku.

nienie ogrodów działkowych i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz w sprawie zmian w ustawie prawo Budowlane, które zapobiegły rozbiórce wielu tysięcy
altan ogrodowych, przez Okręgowe Zarządy PZD i komisje statutowe ROD i OZ PZD było różne i nie zawsze
zadawalające.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że działania zmierzające do zagwarantowania prawnego porządku w rodzinnych ogrodach działkowych wymagały
w okresie sprawozdawczym od Krajowej Rady PZD podejmowania wielu dodatkowych działań oraz ogromnej
dyscypliny finansowej.
Stwierdzamy, że Krajowa Rada PZD swoją działalność
statutową realizowała zgodnie ze Statutem PZD, ustawą
o ROD oraz w oparciu o zatwierdzane każdego roku planami pracy.

Szanowni Delegaci!

Z upoważnienia i w imieniu członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w swoim wystąpieniu przedstawię
ocenę działalności Krajowej Rady Polskiego Związku
Działkowców w okresie kadencji 2012-2015.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zrealizowała program działania na kadencję 2012-2015 uchwalony przez IX Krajowy Zjazdu Delegatów PZD.
Warto jednak pamiętać, że ta upływająca kadencja zdominowana była ciągłą walką o rodzinne ogrody działkowe po bardzo niekorzystnym orzeczeniu Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie
ustawy o ROD z 2005 roku na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Takiej kadencji w 136-letniej historii ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz w 34-letniej działalności Polskiego Związku Działkowców jeszcze nie było.
Był to czas permanentnej walki o ogrody działkowe,
a przede wszystkim o najważniejszy dla ogrodów, działkowców i Związku akt prawny – ustawę o rodzinnych
ogrodach działkowych.
To kadencja rekordowej aktywności Krajowej Rady
PZD i działkowców oraz wszystkich jednostek organizacyjnych PZD będącą reakcją na każdą inicjatywę organów naszego państwa zagrażającą ogrodom działkowym
i działkowcom. A było ich wiele w okresie sprawozdawczym. Wszystkie inicjatywy i zagrożenia zostały opisane szczegółowo w sprawozdaniu Krajowej Rady PZD za
okres kadencji.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że z powodu wystąpienia tylu zagrożeń dla ogrodów i działkowców Krajowa Rada PZD wspólnie z działkowcami,
samorządami ROD i OZ PZD, komisjami statutowymi
Związku przy ogromnym wsparciu samorządów terytorialnych wykonała ogromną pracę, która zaowocowała
uchwaleniem ustaw obywatelskich – ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz zmiany w ustawie
Prawo budowlane, w której ostatecznie uregulowano
prawnie sprawę altan ogrodowych oraz podpisaniem porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców
i Związkiem Miast Polskich w sprawie dalszej współpracy na rzecz rozwoju ogrodów działkowych z poszanowaniem interesów miast i ich mieszkańców.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD z ubolewaniem
stwierdza, że zaangażowanie w obronę ustawy o ROD
– najważniejszego aktu prawnego gwarantującego ist-

Szanowni Delegaci!

Krajowa Rada PZD dokonywała na bieżąco analizy sytuacji prawnej działkowców i ogrodów oraz odbyła
zwiększoną ilości zebrań Krajowej Rady PZD i jego Prezydium.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD ocenia bardzo wysoko działalność Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego i Biura Krajowej Rady
PZD. Radcy prawni i prawnicy Związku w ocenie naszej
Komisji przygotowali najważniejsze akty prawne związane z projektami obywatelskimi ustawy o ROD i ustawy Prawo budowlane. Sporządzali analizy prawne dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego i jego skutków dla działkowców i ogrodów oraz do projektów ustawy o ROD opracowane przez ugrupowania polityczne
reprezentowane w Sejmie RP tej kadencji. Opracowali
projekt Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.
Dzięki tym dokumentom wszystkie jednostki organizacyjne Związku i działkowcy mogli walczyć na argumenty o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ROD
spotykając się z parlamentarzystami i władzami samorządowym.
Radcy prawni Krajowej Rady pełnili społecznie funkcje Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.
Reprezentowali nas działkowców razem z Prezesem
Związku i przedstawicielami Krajowej Rady PZD z całego kraju podczas spotkań z Premierem RP, parlamentarzystami, Przewodniczącymi Klubów Parlamentarnych. Poza tym reprezentowali ogrody w sądach w sprawach roszczeń do gruntów ROD.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że w tej
kadencji wykonano w Związku wiele badań tematycznych z zakresu gospodarki gruntami. Realizowano rejestr ROD i aktualizowano w nim dokumentację prawną
każdego ogrodu. Zbadano stan roszczeń do gruntów oraz
spraw sądowych prowadzonych w tych sprawach. Skala
roszczeń do gruntów zajmowanych przez ogrody jest
11

wielkim zagrożeniem finansowym dla Związku.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uznaje za zasadną
decyzję Krajowej Rady PZD w sprawie utworzenia Funduszu Obrony ROD, którego środki służą wyłącznie finansowaniu kosztów postępowań sądowych i administracyjnych związanych z roszczeniami do gruntów
ROD oraz ewentualnych odszkodowań, jakie są zasądzane wobec Związku z tytułu bezumownego korzystania
z nieruchomości.

bec narastających roszczeń osób trzecich do gruntów zajmowanych przez ROD Krajowa Rada PZD podjęła
w 2014 roku trudną, lecz słuszną decyzję wzmocnienia
Funduszu Obrony ROD środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Rozwoju.
Realizowane przez Rodzinne Ogrody Działkowe zadania inwestycyjne zmierzające do wyposażania ich
w infrastrukturę poprawiającą ich funkcjonalność i bezpieczeństwo oraz doprowadzające do unowocześniania
zagospodarowania ogrodów są w znacznym stopniu
wspierane przez Okręgowe Zarządy. Zaznaczyć trzeba
także, że koszty tych modernizacji zasadniczo są ponoszone przez samych działkowców, bowiem nie istnieją
już zakłady pracy wcześniej finansujące te zadania. Nieliczne ogrody są wspierane dotacjami przez samorządy
terytorialne.
Krajowa Rada PZD wychodząc naprzeciw potrzebom
działkowców, w okresie mijającej kadencji, stworzyła
szereg istotnych aktów prawnych mających na celu pomoc ogrodom w rozwoju i unowocześnianiu stanu zagospodarowania ROD.
Krajowa Rada PZD udzielała ogrodom pożyczek
z Funduszu Samopomocowego PZD na realizowane inwestycje w wysokości 893,59 tysięcy złotych oraz dotacje dla ogrodów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych z Funduszu na Usuwanie Klęsk Żywiołowych
w ROD w wysokości: 230,15 tysięcy złotych.
Wszystkie Fundusze Związku były, co roku kontrolowane przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD, która nie
stwierdziła żadnych uchybień w ich wykorzystaniu.
Krajowa Rada PZD w tej trudnej kadencji ze względu
na konieczność prowadzenia obrony działkowców
i ogrodów prowadziła działalność konkursową, oświatową oraz informacyjno-medialną. Wyposażała rodzinne
ogrody działkowe w materiały niezbędne do prawidłowego zarządzania ogrodami.
Biorąc powyższe pod uwagę Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że działalność statutowo-organizacyjna Krajowej Rady i jej Prezydium była właściwa,
zgodna ze Statutem PZD i Uchwałami ostatniego
IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.
Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Działkowców, Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku
Działkowców stawia wniosek do XII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZD o:
– zatwierdzenie sprawozdania Krajowej Rady PZD
z działalności w latach 2012-2015,
– udzielenie ustępującej Krajowej Radzie PZD absolutorium.
Jednocześnie Krajowa Komisja Rewizyjna PZD składa słowa uznania członkom Krajowej Rady PZD z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim na czele za ich
osobisty wkład pracy dla dobra członków Związku,
ogrodów i działkowców.

Szanowni Delegaci!

Krajowa Rada PZD w mijającej kadencji działalność
finansową prowadziła zgodnie z przepisami zawartymi
w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku i Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, Statucie PZD, Zakładowym Planie Kont PZD, uchwałami programowymi
Krajowej Rady PZD oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.
Zgodnie z przepisami Statutu PZD preliminarze oraz
sprawozdania finansowe Krajowej Rady oraz Związku
każdego roku kadencji podlegały badaniu przez Krajową
Komisję Rewizyjną PZD.
Stwierdzamy, że plany pracy i preliminarze finansowe
zabezpieczające środki na realizację zadań były podstawą do uruchamiania środków finansowych w każdym
roku kadencji.
Zdarzenia finansowe Krajowej Rady PZD były ewidencjonowane zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w Zakładowym Planie Kont PZD.
Księgowanie operacji finansowych odbywało się na
podstawie dowodów źródłowych, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, w sposób rzetelny i jasny przedstawiając sytuację finansową Krajowej Rady PZD.
Sytuacja finansowa Krajowej Rady PZD w okresie mijającej kadencji została szczegółowo przedstawiona
w sprawozdaniu przedłożonym Zjazdowi przez Krajową
Radę PZD.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD opierając się o zweryfikowane dane i zbadane sprawozdania finansowe
w poszczególnych latach stwierdza, że sytuacja finansowa jest dobra, a Krajowa Rada PZD prowadziła bardzo
oszczędną gospodarkę finansową.
Działalność Krajowej Rady PZD w każdym roku upływającej kadencji zamykała się wynikiem finansowym
dodatnim.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie dokonywanych kontroli nie stwierdziła ponoszenia nieuzasadnionych kosztów.
W latach 2012-2013 Krajowa Rada PZD udzieliła
z Funduszu Rozwoju będącego w jej dyspozycji dotacji
na inwestycje i remonty w ROD w łącznej kwocie
52 500 złotych.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że wo12

Słowa podziękowania kierujemy także do pracowników biura Krajowej Rady, którzy z zaangażowaniem
przygotowywali materiały dla potrzeb członków Krajowej Rady PZD i jego Prezydium.

wszystkim Polskim Działkowcom, wszystkim działaczom samorządów ROD i Okręgowych Zarządów PZD,
Komisjom Statutowym za pracę na rzecz ogrodów,
Związku i działkowców.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD życzy nowo wybranym członkom statutowych organów kontynuowania
działalności w zgodzie z obowiązującym prawem związkowym i powszechnie obowiązującym dla dobra członków naszego Związku.

Szanowni Delegaci,

Polski Związek Działkowców to działkowcy i samorządy SO PZD, to ogrody działkowe, piękne zagospodarowane, o które wszyscy walczyliśmy.
W imieniu Krajowej Komisji Rewizyjnej dziękuję

3. Przewodniczàca Krajowej Komisji Rozjemczej PZD Olga Ochrymiuk
Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowny Panie Prezesie,
Wysokie Prezydium,
Panie i Panowie Delegaci,
Szanowni zaproszeni goście.

Nie budzącym wątpliwości jest, że jedną z przyczyn
wzrostu ilości skarg wniesionych w kadencji objętej
sprawozdaniem były nieustające ataki z różnych stron,
celem których było doprowadzenie do paraliżu i destrukcji Polskiego Związku Działkowców. Istotną zatem rolę
w rozwiązywaniu zaistniałych sporów odgrywały komisje rozjemcze ROD, które obok rozpatrywania odwołań
działkowców od uchwał zarządów ROD w sprawach dotyczących wymierzania kar porządkowych lub pozbawienia prawa użytkowania działki i wydawania w tym
zakresie orzeczeń, prowadziły postępowania mediacyjne
w sporach pomiędzy użytkownikami działek powstałych
na tle korzystania z działek i urządzeń ogrodu, a także
powstałe wskutek naruszania zasad współżycia społecznego. Ugody zawarte w postępowaniu mediacyjnym zgodnie z obowiązującymi w tym okresie przepisami
związkowymi – nie podlegały zaskarżeniu i obowiązywały strony chyba, że zawarta ugoda była sprzeczna
z prawem powszechnie obowiązującym, postanowieniami statutu PZD lub regulaminem ROD. Nieważność
ugody stwierdzana była w postępowaniu odwoławczym
przez okręgowe komisje rozjemcze PZD.
W okresie kadencji przepisy zawarte w obowiązującym statucie PZD stanowiły o uprawnieniach Przewodniczącego Krajowej Komisji Rozjemczej PZD do
wnoszenia skarg w trybie nadzwyczajnym do Krajowej
Komisji Rozjemczej PZD na prawomocne orzeczenia
komisji rozjemczych kończące postępowanie w sprawie,
do sprawowania nadzwyczajnej kontroli prawomocnych
orzeczeń komisji rozjemczych, do sprawowania nadzoru nad działalnością komisji rozjemczych niższego stopnia, do dokonywania wykładni przepisów regulaminu
postępowania komisji rozjemczych i do składania sprawozdań ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe
Delegatów.
Wszczęcie kontroli nadzwyczajnej prawomocnego
orzeczenia rozjemczego następowało w dacie wniesienia podania przez stronę postępowania do Prezesa PZD

Sprawozdanie Krajowej Komisji Rozjemczej PZD za
okres kadencji 2012–2015 zostało doręczone delegatom
wraz z innymi materiałami zjazdowymi. Dlatego też
w dzisiejszym wystąpieniu zwrócę uwagę tylko na kwestie, które miały ogromny wpływ na ilość i jakość rozpoznawanych sporów w postępowaniu rozjemczym, jak też
na kształtowanie wizerunku Polskiego Związku Działkowców
Krajowa Komisja Rozjemcza PZD, w kadencji objętej
sprawozdaniem, obowiązki statutowe wykonywała
w składzie 13 osobowym.
Z treści sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rozjemczej wynika, że ilość skarg rozpoznawanych
przez Krajową Komisję Rozjemczą w trybie nadzwyczajnym z roku na rok wzrasta. W okresie poprzedniej
kadencji tj. w latach 200–2011 Krajowa Komisja Rozjemcza rozpoznała w trybie nadzwyczajnym 124 skargi
wtedy gdy w okresie mijającej kadencji wpłynęło 133
sprawy.
Dokonując podsumowania działalności Krajowej Komisji Rozjemczej PZD za okres kadencji zasadnym jest
przywołanie obowiązującego w tym okresie statutu PZD
i regulaminu postępowania komisji rozjemczych PZD.
Normy prawne zawarte w tych aktach nadały szczególne znaczenie komisjom rozjemczym. Ustanowiony
w przepisach trójszczeblowy rozjemczy tryb postępowania umożliwiał skarżącym skuteczne dochodzenie ich
praw wewnątrz Związku jak również zabezpieczał dochodzenie praw przed sądami powszechnymi po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzwiązkowego.
Istnienie sporów w tak ogromnej organizacji jaką jest
Polski Związek Działkowców, zrzeszający ponad milionową rzeszę użytkowników działek – jest nieuniknione.
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lub do Przewodniczącego Krajowej Komisji Rozjemczej.
Uznanie podania za uzasadnione i wniesienie skargi nadzwyczajnej do Krajowej Komisji Rozjemczej wstrzymywało wykonanie zaskarżonego orzeczenia. Wniesione
skargi rozpatrywane były przez Krajową Komisję Rozjemczą na posiedzeniach niejawnych w zespołach
orzeczniczych pięcioosobowych na podstawie dowodów
znajdujących się w aktach sprawy zgromadzonych przez
strony w postępowaniu rozjemczym. Rozpatrując skargę
nadzwyczajną zespoły orzecznicze KKR dokonywali
szczegółowych badań materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie pod kątem przestrzegania i stosowania przez komisje rozjemcze obowiązującej procedury
związkowej i prawidłowości wydawanych orzeczeń
oraz badań merytorycznych uchwał, polegających na
ocenie przyczynowości i zgodności z obowiązującymi
przepisami skarżonych uchwał zarządów ROD w kwestii
wymierzenia kary porządkowej lub pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania działki.
W okresie objętym sprawozdaniem Krajowa Komisja
Rozjemcza odbyła 17 posiedzeń orzeczniczych, w toku
których rozpatrywane były skargi wniesione w trybie
nadzwyczajnym bądź to przez Prezesa PZD bądź przez
Przewodniczącą KKR.
Na 133 wniesione sprawy, Przewodnicząca KKR, po
dokonaniu szczegółowej analizy dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy, 35 sprawom odmówiła wniesienia skargi w trybie nadzwyczajnym z uwagi na nie
stwierdzenie naruszenia obowiązujących przepisów wewnątrzzwiązkowych przez komisje rozjemcze i przez zarządy ROD przy podejmowaniu skarżonych decyzji.
W 65 sprawach Krajowa Komisja Rozjemcza żądała dodatkowych wyjaśnień i nadesłania dodatkowej dokumentacji i po szczegółowej analizie podjęte zostały decyzje
o odmowie wszczęcia postępowania w trybie nadzwyczajnym z uwagi na niewłaściwość Krajowej Komisji
Rozjemczej do rozpoznania spraw. W 22 sprawach KKR
uznała skargi za zasadne i uchyliła skarżone orzeczenia
rozjemcze oraz skarżone uchwały zarządów ROD i przekazała sprawy do ponownego rozpoznania, wskazując
na rażące naruszenie przez komisje rozjemcze obowiązującej procedury określonej w regulaminie postępowania
komisji rozjemczych PZD oraz rażące naruszenie przez
zarządy ROD norm prawnych obowiązujących w PZD.
Najczęstszym naruszeniem przez zarządy ROD przepisów obowiązującej procedury było: nie zawiadamianie
użytkowników działek o terminie posiedzenia zarządu
ROD, na którym rozpoznawana była ich sprawa, a przez
to uniemożliwienie im złożenia wyjaśnień, brak wymaganego przepisami protokołu z posiedzenia zarządu
ROD, podpisywanie uchwał tylko przez jednego członka zarządu ROD (wymóg – dwa podpisy, w tym podpis
prezesa zarządu lub jego zastępcy oraz sekretarza lub innego członka zarządu), nie sporządzanie uchwał doty-

czących indywidualnych członków Związku jako odrębnych dokumentów dla każdej sprawy, nie doręczanie zainteresowanym podjętych uchwał. W 3 sprawach Krajowa Komisja Rozjemcza uchyliła skarżone orzeczenia
rozjemcze przekazując: 2 sprawy okręgowym komisjom
rozjemczym do ponownego rozpoznania oraz 1 sprawę
komisji rozjemczej ROD. Najczęstszą przyczyną tych
uchyleń było rażące naruszenie przez komisje rozjemcze
obowiązującej procedury rozjemczej, polegające na
– między innymi – na braku wezwania stron na posiedzenie komisji, braku wymaganego protokołu z posiedzenia zespołu orzekającego komisji rozjemczej, błędne
sporządzenie orzeczenia poprzez nie wskazanie danych
dotyczących imion i nazwisk członków zespołu orzekającego i protokolanta, nie wskazanie stron postępowania
oraz błędne sformułowanie sentencji orzeczenia. Uchylając skarżone orzeczenia Krajowa Komisja Rozjemcza
w sposób bardzo szczegółowy uzasadniała przyczyny
wskazując podstawy prawne podjęcia takich decyzji.
Wskazywała przy tym na uchybienia natury prawnej zaistniałe bądź to w czasie podejmowania uchwał przez zarządy ROD, bądź tez w czasie postępowania rozjemczego, akcentując prawidłowość sporządzania dokumentacji konkretnego zdarzenia będącego przedmiotem podjętej uchwały oraz wskazując na obowiązek bezwzględnego przestrzegania procedury i norm prawa materialnego obowiązującego w PZD, decydującego o skuteczności podjętych uchwał. Nadal zdarzały się przypadki
nie zabezpieczenia przez zarząd ROD dokumentacji mogącej stanowić niepodważalną podstawę do zastosowania w stosunku do użytkownika działki określonych
statutem sankcji. Brak dowodów w sprawie bądź dowody budzące wątpliwości często stanowiły podstawę do
uchylenia skarżonych uchwał, a przez to uznania takich
uchwał za bezskuteczne. Prawidłowe dokumentowanie
zdarzeń będzie również jedną z przesłanek wykazania
zasadności podjętych uchwał w postępowaniu sądowym.
Należy wskazać, że moc orzeczeń Krajowej Komisji
Rozjemczej, z bardzo szczegółowym uzasadnieniem, publikowana była w Biuletynach PZD.
Kolejne 8 skarg wniesione w trybie nadzwyczajnym,
które wpłynęły w ostatnim okresie, nie zostały rozpoznane przez Krajową Komisje Rozjemczą ze względu na to,
że pion rozjemczy działający w Polskim Związku Działkowców przestał funkcjonować z uwagi na brak umocowania prawnego w nowych przepisach uchwalonych
przez Nadzwyczajny Krajowy Delegatów PZD w dniu
23.X.2014 r.
Jednym z zadań podjętych przez Krajową Komisję
Rozjemczą były szkolenia przewodniczących okręgowych komisji rozjemczych. W okresie objętym sprawozdaniem KKR przeprowadziła 4 dwudniowe narady szkoleniowe. Szkolenia te znacząco wpłynęły na poprawę
postępowań rozjemczych i wydawania prawidłowych,
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szczegółowo uzasadnionych orzeczeń, co miało bezpośredni wpływ na zwiększenie ilości odmów wniesienia
skargi w trybie nadzwyczajnym.
Mijająca kadencja organów PZD była jedną z najtrudniejszych kadencji w całej historii PZD. Warto przypomnieć, że Polski Związek Działkowców znajdował się
i nadal znajduje się pod nieustającym atakiem i działaniami wręcz wrogimi, nastawionymi na destrukcję
Związku. Ogromnym sukcesem PZD w tym okresie było przygotowanie, a następnie obrona obywatelskiego
projektu ustawy o ROD skutkująca uchwaleniem tejże
ustawy przez Sejm RP w dniu 13.XII.2013 r. Sukces ten
to efekt ogromnego zaangażowania i wysiłku działkowców i organów PZD. Euforia działkowców nie trwała
długo, albowiem już w krótkim okresie po wejściu w życie nowej ustawy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach nadzoru, zanegowała statut PZD uchwalony w dniu 23.X.2014 r. przez Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd Delegatów, podejmując środki wymuszające na
PZD określone działania przed rozstrzygnięciem przez
Sąd sprawy dotyczącej rejestracji statutu. W międzyczasie PZD podjął kolejną walkę skutecznie doprowadzając
do uchwalenia nowego prawa chroniącego przed rozbiórkami ponad 900 tysięcy altan. Ogromny wysiłek
i zaangażowanie działkowców i organów PZD w tym
Krajowej Rady PZD, w skuteczną obronę tych przedsięwzięć – jest nie do ocenienia. Należy wskazać, że również i członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej PZD,
z uwagi na wydarzenia jakie miały miejsce w okresie
sprawozdawczym, czynnie włączali się do obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz do ochrony praw nabytych przez działkowców, poprzez apele,
stanowiska i listy przesyłane pod adresem władz centralnych i sejmowych klubów parlamentarnych.
Mimo tak nie sprzyjających warunków Krajowa Komisja Rozjemcza wykonywała swoje obowiązki w sposób prawidłowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami i w zakreślonych terminach. Również współpraca,
w tym tak trudnym okresie, Krajowej Rady PZD z Krajową Komisją Rozjemczą była prawidłowa i nie budziła
zastrzeżeń. O prawidłowej współpracy świadczy – między innymi – fakt zapraszania Przewodniczącej KKR
i jej uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Prezydium Krajowej Rady PZD oraz posiedzeniach plenarnych Krajowej Rady. Również Prezes Krajowej Rady
PZD Pan Eugeniusz Kondracki był zapraszany i każdorazowo brał udział w naradach szkoleniowych organizo-

wanych przez Krajową Komisję Rozjemczą, informując
uczestników narady o bieżącej sytuacji istniejącej w PZD
jak tez o zadaniach i problemach Krajowej Rady PZD.
Krajowa Komisja Rozjemcza PZD mając na uwadze
nieustające ataki ze wszystkich stron oraz działania
wręcz wrogie, nastawione na destrukcję Związku jak też
pojawiające się zagrożenia przejęcia ogrodów działkowych, występuje z apelem do wszystkich działkowców
o zachowanie integralności i jedności działkowców dla
skutecznej obrony ogrodów działkowych i Związku oraz
czynnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych
przez Polski Związek Działkowców będący gwarantem
pomyślnego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce, skutecznie demaskującym wszelkie pobudki i rzeczywiste intencje twórców stowarzyszeń, których celem
jest wyprowadzenie ogrodów ze struktur PZD pod pozorem nierealnego, w aktualnym stanie prawnym,
uwłaszczenia działkowców.
Członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej serdecznie
dziękują wszystkim członkom komisji rozjemczych
ROD, członkom okręgowych komisji rozjemczych, zarządom ROD oraz okręgowym zarządom PZD za
ogromne zaangażowanie w rozwiązywaniu bardzo trudnych problemów. Szczególne podziękowania Krajowa
Komisja Rozjemcza składa Prezesowi Polskiego Związku Działkowców Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu,
Krajowej Radzie PZD i jej Prezydium oraz pracownikom biurowym Krajowej Rady za bardzo dobrą współpracę oraz za stworzenie optymalnych warunków do
pracy Krajowej Komisji Rozjemczej. Ze swej strony, jako Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej pragnę serdecznie podziękować koleżankom i kolegom
członkom Krajowej Komisji Rozjemczej PZD za aktywny udział w zespołach orzekających i w rozpatrywaniu
skarg w trybie nadzwyczajnym oraz za ogromne zaangażowanie w wykonywaniu bardzo trudnych obowiązków orzeczniczych. Wszyscy członkowie Krajowej
Komisji Rozjemczej posiadają ogromną wiedzę w zakresie stosowania norm prawnych obowiązujących w PZD
i orzekania. Ciążące na nich obowiązki orzecznicze wykonywali wzorowo, w zgodzie z obowiązującymi w PZD
normami prawnymi.
Delegatom na dzisiejszy Zjazd życzę owocnych obrad
oraz wybrania nowych władz spośród najbardziej zaangażowanych społeczników naszej związkowej organizacji. Nowo wybranym władzom życzę zdrowia i samych
sukcesów w pracy związkowej.
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III. SPRAWOZDANIE KOMISJI MANDATOWEJ
PROTOKÓL
KOMISJI MANDATOWEJ
XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 2 lipca 2015 r.
Na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD obradującym w dniu 2 lipca 2015 r. w Warszawie wybrano Komisję Mandatową, która wybrała ze swego grona:

wym Zjeździe Delegatów PZD uczestniczy 263 delegatów, co stanowi 96,3%.
Na podstawie ankiet delegatów Komisja Mandatowa
stwierdza prawomocność wyboru delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.
Komisja Mandatowa stwierdza, że XII Krajowy Zjazd
Delegatów PZD w Warszawie jest prawomocny, może
podejmować uchwały oraz wybierać organy krajowe
Związku.
Lista obecności na XII Krajowym Zjeździe Delegatów
PZD stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczącego
Piotr Wilms
Sekretarza
Joanna Kamrowska
Lista obecności na posiedzeniu Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności delegatów stwierdziła, że na wybranych na okręgowych
zjazdach delegatów PZD 273 delegatów w XII KrajoSEKRETARZ KOMISJI MANDATOWEJ
/-/Joanna Kamrowska

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI MANDATOWEJ
/-/Piotr Wilms

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r.

IV. WYSTÑPIENIA GOÂCI ZJAZDU
Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów
Panie Marszałku,
Panowie Posłowie,
Panie Prezesie
i – pozwolę sobie na odrobinę poufałości – Moi
Drodzy.

znaleźć takiej definicji działki, która będzie zbieżna
z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. I okazało się, że jeśli bardzo człowiek chce, bardzo jest zaangażowany i bardzo mu zależy na tym co robi, to wszystko jest możliwe. Wam i nam, posłom, bardzo się chciało rozwiązać Wasz problem. Ten problem został rozwiązany i od kwietnia obowiązuje nowa ustawa, która mówi,
że dzisiaj altanka to ta budowla, która ma odpowiednie
parametry, której w świetle dzisiejszego prawa nie trzeba rozbierać. Dzięki wspólnej inicjatywie obroniliśmy
blisko 900 000 obiektów. To jest rzecz niesłychana.
Pamiętam zaangażowanie Pana Prezesa i ludzi, którzy
przychodzili z Panem Prezesem do mnie, kiedy jeszcze
byłam Marszałkiem Sejmu. Ale najbardziej przypominam sobie spotkanie, które miało miejsce w listopadzie

Przyjechałam tutaj, bo dostałam zaproszenie. Tym bardziej skorzystałam z tego zaproszenia, bo zapraszali
mnie przyjaciele. To co powiedział Pan Prezes jest prawdą. Spotykaliśmy się dość intensywnie, ostatnio nawet
na działkach. Ale dlaczego o tym mówię? Bo od tych
spotkań dużo zależało, a przede wszystkim zależało od
Was. Od tych społeczników, którzy rozpoczęli inicjatywę. Pewnie wszyscy, którzy są dzisiaj na sali dobrze znają jej tytuł: „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”. Ja wiem,
że były problemy. Byli tacy co mówili, że nie uda się
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poprzedniego roku. Jak Państwo wiecie 1 października
objęłam urząd Prezesa Rady Ministrów, wygłaszałam
swoje expose. Ale już w listopadzie mieliśmy pierwsze
robocze spotkanie, do waszego projektu obywatelskiego
wnieśliśmy poprawki, które poparli posłowie w Parlamencie. A więc ustawa, która obecnie obowiązuje, jest
ustawą, która mam nadzieję na chwilę obecną i przy tych
wyzwaniach XXI wieku spełnia oczekiwania Państwa, a
przynajmniej większości. Ale jest jeszcze jedna dobra
wiadomość, otóż Polski Parlament w ostatnim czasie
znowelizował Prawo budowlane. Dzięki czemu wszystkie remonty i te wszystkie budowle, które powstaną,
oczywiście w ramach tej definicji, która jest zapisana w
ustawie, nie muszą być już zgłaszane, nie muszą mieć
pozwolenia na budowę, to też jest ułatwienie dla Was,
jako tych, którzy chcą inwestować na swoich działkach.
Dzisiaj jest wielkie Wasze święto, to jest XII Krajowy
Zjazd Delegatów. Jest tu Państwa ponad 270 osób, jesteście z całej Polski. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Wiem, że pod waszą opieką jest niemal 5 000
rodzinnych ogrodów działkowych. 5 000 wydawać by
się mogło, że to jest mało, ale jeśli policzyć na ilość działek, to jest ponad 880 000 działek. Jest was ponad mi-

lion, a z rodzinami kilka milionów. To Wy tam realizujecie swoje pasje, potraficie ze sobą rozmawiać, zawiązują się niekiedy przyjaźnie. Kiedy usiadłam tutaj
przy stole prezydialnym, mój sąsiad z mojej prawej strony powiedział: „Najważniejsze, żeby ludzie potrafili ze
sobą rozmawiać”, bo jeśli potrafią to dojdą do mniej lub
bardziej owocnych konkluzji, które zadowolą jedną
i drugą stronę. A więc to co się dzieje na działkach, a
więc i integracja, i rodzące się przyjaźnie niech towarzyszą Wam przez następne lata. Ale w tych wakacyjnych
momentach niech będą dla Was wyjątkowo sympatyczne. Mam nadzieję, i tę moją nadzieję artykułowałam, gdy
rozmawiałam z Prezesem. Otóż na którymś spotkaniu,
jeden z działkowców zapraszał mnie na grilla na działce
i czekam na to zaproszenie. Przyjadę na tego grilla.
Bardzo się cieszę, że 30 kwietnia weszły w życie zmiany, które chronią polskie altany, życzę wszystkim bardzo owocnych obrad. Wiem, że dzisiaj będziecie przyjmować statut, wiem, że były z tym perturbacje i wiem, że
29 czerwca zostały rozwiane wszystkie wątpliwości
i dzisiaj sfinalizujecie ten proces, a więc przyjmiecie statut PZD. Odpoczywajcie na tych swoich działkach, które są piękne jak cała Polska. Dziękuję bardzo.

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Szanowni Delegaci,
Szanowny Panie Prezesie PZD,
Panie Premierze, Panie i Panowie Posłowie, Ministrowie,
Szanowni Państwo.

mówi o tym, że powinniśmy żyć w czystym środowisku,
że powinniśmy oddychać czystym powietrzem, że powinniśmy mieć prawo do odpoczynku, do tych podstawowych elementów, których człowiek tak bardzo potrzebuje. Dlatego tak wiele mówi się o gospodarce niskoemisyjnej, o potrzebie obecności bioróżnorodności
w naszym życiu. I kończąc ten wątek powiem tak, że
w nowocześnie myślących społeczeństwach miejsce dla
ogrodów działkowych zawsze będzie i zawsze będzie
klimat do tego, żeby powstawały nowe ogrody. Dlatego
idea, która w wymiarze europejskim od ponad 100 lat
jest realizowana nabiera teraz nowej wartości. Dlatego,
tego o czym Pan Prezes wspominał, że to jest obszar
pięknej przestrzeni miejskiej powinniście dalej bronić
i kontynuować. Również to może być miejsce aktywności społecznej, w tym aktywności wynikającej choćby
z faktu, że nowe funkcje należą się organizacjom pozarządowym. To jest kwestia aktywności społecznej, pomocniczości, to jest też kwestia rozwoju nowych
obszarów w stosunku do słabszych, zwłaszcza tych, którym się gorzej żyje. Myślę, że tu jest dla Związku wielka rola. Są do wykorzystania oczywiście środki europejskie. Z tych 82,5 mld zł, o których Pan Prezes wspomniał, ponad 37 mld to są pieniądze w gestii samorządów województwa, w ramach regionalnych programów

Z wielką uwagą wysłuchałem referatu Pana Prezesa.
Chciałbym odnieść się do kilku elementów wymienionych w nim. Gratuluję wytrwałości, determinacji i głębokiego przekonania, że robicie rzeczy dobre, godne, warte
szacunku i bronicie ROD przez ostatnie 25 lat. Godny
podziwu jest wasz hart ducha. Żyjemy w czasach, kiedy
lepiej rozwinięte od nas kraje i lepiej funkcjonujące demokracje, narody i państwa mówią o inteligentnym i nowoczesnym rozwoju. W tym o rozwoju miast. Dlatego,
że w dzisiejszych czasach rozwój koncentruje się głownie w przestrzeni miejskiej. Następują procesy urbanizacji, a miasta europejskie i światowe są swoistymi ośrodkami wzrostu gospodarczego, społecznego, Ale nowoczesne społeczeństwa dzisiaj mówią, że miasta nie mogą być pustyniami betonowymi, w których ludzie żyją w
niesprzyjających warunkach. Dzisiejsze tzw. inteligentne miasta to miasta dobrostanu zdrowotnego, dobrostanu przyrodniczego, to miasta, w których jest miejsce na
godne życie. Dzisiejsza rzeczywistość tzw. inteligentnego rozwoju, nie tylko mówi o nowych technologiach, ale
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operacyjnych. I wierzcie mi, że są tam projekty i programy, są tam możliwości, z których Związek może i powinien skorzystać. Jako reprezentant Związku Województw RP i jako Marszałek największego w Polsce regionu deklaruję, że będziemy Wam w tym pomagali
i proszę o aktywność. I żeby w tym wymiarze wykorzystania środków szczególnie z funduszu społecznego
Związek był szczególnie aktywny. Na koniec chciałbym
nie tylko podziękować za aktywność, za to że jesteście
w pewnym sensie herosami obrony tej pięknej idei, ale
też Wam życzyć odporności, przyjaciół, zwłaszcza w
Polskim Parlamencie, szczególnie w tym nowo wybranym, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie,
ale jakbyśmy przeanalizowali ostanie 25 lat tak się dziwnie składa, że co pewien czas jak odradzający się potwór
wychodzą te tendencje do tego, żeby zlikwidować ogrody. Być może powody były takie, że chodziło o te przestrzenie w miastach, które są bardzo cenne w sensie materialnym. Ale życzę Wam, żeby większość parlamentarzy-stów w nowym parlamencie miała elementarną wiedzę o roli ogrodów w przestrzeni zielonych miast. Żeby
mieli poczucie odpowiedzialności za rolę społeczną, jaką odgrywa PZD, jaką odgrywają ogrody działkowe. Życzę Wam, żebyście mieli zrozumienie w Polskim Par-

lamencie, bo na przykład w strukturach międzynarodowych takie zrozumienie jest i dziwić się należy, że czasem
wraca tendencja do walki ze Związkiem. Chciałbym podziękować za Wasz wkład w rozwój naszych województw.
Bo przecież to co budujemy wspólnie, to jak zmieniamy
pozytywnie Ojczyznę, rzeczywistość zależy od nas
wszystkich. To jest wysiłek ponad 1 000 000 rodzin działkowych na co dzień funkcjonujących nie tylko w wymiarze działek, ale też w wymiarze dnia codziennego,
w miejscach pracy, w różnych pokoleniach i na pewno
Wasz olbrzymi wkład w rozwój naszych miast, naszej rzeczywistości i w rozwój demokracji jest niezwykle istotny.
Chciałbym podziękować Panu, Panie Prezesie osobiście i całej Krajowej Radzie w ten symboliczny sposób.
Marszałek Województwa Mazowieckiego ma możliwość
wyróżnienia za wybitne zasługi dla rozwoju województwa osób lub instytucji, które swoją działalnością przyczyniły się do pozytywnych zmian i osiągnięć. To jest
medal Pro Mazovia, czyli „Dla Mazowsza”.
Chciałbym wręczyć ten medal na Pana ręce z podziękowaniem dla całego Związku, bo choć to jest dla Mazowsza, to niech to będzie symbol podziękowania za
Wasz wkład w unowocześnianie i nowoczesny rozwój
naszej kochanej Ojczyzny.

Janusz Piechociƒski, Wicepremier, Minister Gospodarki
Panie Prezesie,
Szanowni Państwo,

mają serce do wspólnego działania. Tworzy się przez ludzi, którzy więcej dają niż biorą, przez ludzi, którym się
chce chcieć w każdym wymiarze – społecznym, nowatorskim. Więc, jeśli mam dzisiaj odpowiedzieć co dzisiaj jest najważniejsze między nami Polakami, to
odpowiadam, że najważniejsza jest wspólnota: wspólnych wartości, wspólnego szacunku, wspólnych tradycji. Ale także niepomijanie jednego: że państwo i jego
instytucje muszą być przyjazne ludziom, muszą być
przyjazne organizacjom, jeśli ktoś myśli, że jest droga
na skróty do lepszej Polski, w której władza, każda władza wie lepiej, w której władza wypycha aktywność obywatelską i każe raz na 4 lata na siebie zagłosować a
wszystkie problemy maja być rozwiązane, to się myli.
Lepsza Polska nigdy nie powstaje sama z siebie. Lepszą Polskę także w ruchu działkowców, także w organizacjach obywatelskich robią coraz lepsi Polacy, którzy
rozumieją jak ważna jest solidarność pokoleniowa, jak
ważna jest służba, jak, szczególnie w czasach pokoju,
ważny jest patriotyzm rozumiany jako zdolność do
współpracy i współdziałania, do takiego codziennego
służenia z pokorą innym ludziom. I dlatego też z dumą
i satysfakcją chcę powiedzieć, że kiedy sumowaliśmy te
25 polskiej udanej przemiany, to w tych latach była tak-

„Razem z woli działkowców”, ale dzisiaj chcę także
Państwu, nie tylko sobie, zadać pytanie. Co jest ważne w
tym świecie niepewności, w tym świecie, gdzie zło wypycha dobro, gdzie nie szanuje się często dorobku poprzednich pokoleń? Ciśnie mi się na usta, że ,,bycie ze
sobą dla siebie nigdy przeciwko sobie”. Ciśnie mi się na
usta odpowiedź: ważne jest to, żebyśmy każdego dnia w
swoim osobistym działaniu, indywidualnym i zbiorowym, powtarzali sobie z całą mocą sprawdzoną prawdę
przez lata, przez pokolenia, że razem możemy więcej, że
bardzo istotne jest to, czy mamy do siebie zaufanie, czy
między naszym państwem, a naszymi organizacjami i instytucjami jest zrozumienie wagi tych czasów. Że państwo musi być pomocne, przyjazne, a polityka służyć
ludziom, szukać i pielęgnować w każdym z nas to, co
dobre. Jest pewien fenomen w ruchu działkowym, tak jaki i w historycznym 120-letnim Polskim Stronnictwie
Ludowym, że nie było Polski, a byli działkowcy, jest
Polska i są działkowcy. Przez pokolenia ruch działkowy
potwierdzał potrzebę istnienia dla ludzi, nie dla siebie,
dla ludzi. To nie jest tak, że organizacja stworzyła się
i każda tworzy się sama. Tworzy się przez ludzi, który
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że wielka, twórcza, owocna praca ruchu polskich działkowców, Polskiego Związku Działkowców. Zadaliśmy
sobie pytanie: a dlaczego to ruchu działkowców i ogrodów trzeba bronić w demokratycznej, obywatelskiej Polsce? A komu zagrażają i przeszkadzają? A kto chce
wypchnąć z przestrzeni naszych wielkich miast tych,
którzy są otwarci, tych którzy bronią przestrzeń publiczną tych którzy dają wartość dodaną, tych, którzy wyciągają ludzi sprzed telewizorów i kierują do ogródków
działkowych, jak tu w sąsiednim „Rakowcu”. Dlaczego
ciągle jest tyle tego zła i niezrozumienia, że obywatelska Polska potrzebuje dobrego samozorganizowania się
Polaków? I dlatego Panie Prezesie, Szanowni Państwo,
z całego serca dziękuję Wam, że jesteście. Z całego serca dziękuję Wam, że potraficie powiedzieć NIE, kiedy
rodzą się głupie pomysły, które wskazują gdzieś tam kawałek ziemi i mówią „tam możecie być”, a tu w Warszawie, czy tam na Śląsku już nie, bo te grunty są za cenne
i dlatego nie mogą służyć ludziom. Te grunty powinny
służyć komuś innemu.
Chcę jeszcze raz podziękować i powiedzieć, cieszę się
że przez te 25 lat jest z nami Józef Zych, człowiek który
zawsze, w pracach nie tylko parlamentarnych, ale ważnych decyzjach dotykających spraw obywatelskich, jest
po stronie obywatela, jest po stronie Polskiego Związku
Działkowców, jest po stronie działkowców. Kiedy trzeba było przygotowywać wnioski, kiedy trzeba było pisać listy otwarte, kiedy trzeba było w imieniu Waszym
tam w parlamencie powiedzieć „NIE”.
Nie godzimy się na zawłaszczanie Waszej przestrzeni,
nie godzimy się wyzuwanie Was z Waszej własności. I to
jest bardzo ważne, że spotkaliśmy się tutaj w ponadpartyjnym gronie, bo są w Polsce środowiska polityczne,
które rozumieją, jak ważny, nie tylko dla starszego pokolenia jest właśnie ruch działkowy. Jaką wartością dodaną dla polskiej kultury, bo wyrastamy z kultury, nie tylko
z Chopina, Moniuszki, zespołu Śląsk, czy Mazowsze, ale
wyrastamy również z kultury wzajemnego bytowania ze
sobą, pójścia w życie, szacunku, budowania autorytetu,
pomnażania Polskiego dorobku, a nie skakania sobie do

gardła. Jest taka scenka, która chciałbym Państwu opowiedzieć. Jest mówca, jak ja i są słuchacze tacy jak Państwo. Mówca zadaje pytanie. Kto chce, żeby świat
zmieniał się na lepsze? W odpowiedzi las rąk, bo każdy
chce, żeby świat zmieniał się na lepsze. Ale później
mówca zadaje trudniejsze pytanie: a kto sam chce zmieniać się na lepsze? Nikt ze słuchaczy nie podniósł ręki.
Sam to znaczy, że ma na siebie wziąć wysiłek zmieniania świata na lepsze. Otóż ja Państwu dziękuję, bo jestem przekonany, że każdy na tej sali i każdy kto ma
działkę, każdy kto sieje i orze z nadzieją, że zbierze, każdy, kto potrafi się tym podzielić w każdym wymiarze,
zmienia świat na lepsze. I za to Wam serdecznie z całego serca dziękuję. Takiej postawy nam potrzeba. Bo
gdzie, jak nie na wielu z tych tysięcy działek nauczymy
nasze dzieci i wnuki szacunku do ziemi, nauczymy szacunku do chleba, nauczymy szacunku do pracy, nauczymy szacunku do polskiej wspólnoty. Bez tego nie będzie
Polski. Dlatego jesteście tak ważnym elementem. Dlatego trzeba się przeciwstawiać, żeby jakakolwiek władza
nie myślała, że w demokratycznej Europie i w demokratycznej Polsce można narzucać z zewnątrz Związkowi
co tylko się chce. Otóż nie. jesteście autonomiczni i samodzielni. Wasza wola jest w tej sprawie decydująca.
Dlatego cieszę się, że XII Zjazd PZD ma właśnie to przewodnie hasło „Razem z woli działkowców”. Bo razem
znaczy więcej, bo razem to znaczy mocnej, bo razem to
znaczy wspólnota.

Panie Prezesie, Panie i Panowie,

spotkamy się już wkrótce jak Polska długa i szeroka,
bo będzie to już dosłownie miesiąc, czy półtora, na tych
dożynkach działkowych, na tym święcie plonów. Niech
nikogo nie zabraknie, niech będzie między nami tak jak
dotąd przez te lata sympatii, miłości, solidarności, życzliwości. Taka postawa jest naszą wspólną odpowiedzią
na wyzwania czasu. Tylko taka postawa pozwoli przemieścić się przez ten czas wielkich wyzwań i niepewności. I tego nam, naszym wszystkim rodzinom, Polskiej
wspólnocie z całego serca życzę.

Zbyszek Zaborowski – Pose∏ SLD
Szanowna Pani przewodnicząca!
Szanowny Panie Prezesie!
Drodzy Państwo!
Drodzy Przyjaciele!

o swoje prawa. Przetrwaliście dwie wojny światowe.
Przetrwaliście rozmaite rządy. Dzisiaj w niepodległej
Rzeczypospolitej po raz drugi trzeba było poprawiać prawo po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. Trzeba było poprawiać prawo, a niektórzy w interesie deweloperów, niektórych przedstawicieli wielkich samorządów
chcieli skorzystać z okazji, żeby zlikwidować Polski
Związek Działkowy i żeby znacjonalizować majątek wytworzony ze składek oraz skomunalizować to, czego się

XII Zjazd Krajowy Delegatów Polskiego Związku
Działkowców, ale jak wspomniał Pan Premier Piechociński, tradycje ogrodów działkowych to przeszło sto lat.
Ogrody się rozwijały, rozwijają nadal, ale paradoksalnie
w niepodległej Rzeczypospolitej ciągle musicie walczyć
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nie da znacjonalizować. Wiem, że dzisiaj jest święto, ale
przypominam to na wszelki wypadek. Myślę, że warto
pamiętać druk sejmowy nr 1240. Oczywiście zawsze w
Polsce tak było, również na tej sali dzisiaj, że najlepiej
się wita marnotrawnych synów i siostry. To jest bardzo
po chrześcijańsku. To jest bardzo po polsku. Myślę, że te
polskie tradycje trzeba kultywować, wzajemnie sobie
wybaczając. Ja Wam w ogóle gratuluję, że udało się w
parlamencie zbudować konsensus, mimo takiego punktu wyjścia, którym był druk sejmowy nr 1240 i że ten
milion podpisów, ta cała Wasza praca, manifestacje w
województwach, w Warszawie przekonały niemal
wszystkich parlamentarzystów, że ruch rodzinnych ogrodów działkowych to wielka wartość dodana, to zielone
płuca dla naszych miast i, że wygraliśmy tę wojnę, ale
wygląda na to, że ta wojna nigdy się nie kończy. Najwięcej problemów rozwiązują Ci, którzy sami najwięcej
stwarzają: nadzór budowlany w Warszawie – mieście
stołecznym, nadzór nad Stowarzyszeniem Polski Związek Działkowy w Warszawie. Premier musi walczyć o
Wasze interesy z Prezydentem miasta stołecznego Warszawy i bronić Was, żeby nie zrobić Wam krzywdy. Nie
wolno Wam zrobić krzywdy. W takim żydowskim dowcipie jest mowa o kozie, którą się wprowadza do domu,
a później się wyprowadza. Ulga jest ogromna i wszyscy

się cieszą. Chciałem Wam życzyć, żeby nie dało się już
żadnej kozy wprowadzić na rodzinne ogrody działkowe.
Życzę Wam też, żebyście utrzymali jedność, no bo jak
historia wskazuje, jedność jest bardzo ważna. Dzisiaj jest
świetnie, dzisiaj się wszyscy kochamy. W październiku
są wybory parlamentarne i wszyscy się kochamy, ale
znowu komuś wpadnie coś do głowy, więc na wszelki
wypadek Prezes Kondracki urzędujący w Warszawie,
wszyscy prezesi, cały ruch rodzinnych ogrodów działkowych trzeba trzymać pod parą i w jedności, żeby w razie kolejnego zagrożenia miał kto te wici znowu rzucić
z Warszawy, że trzeba bronić rodzinnych ogrodów działkowych. Chciałbym też w imieniu władz Sojuszu Lewicy Demokratycznej na ręce Pana Prezesa Kondrackiego
podziękować za dotychczasową, z naszego punktu widzenia bardzo dobrą współpracę, życzyć Wam skutecznej rejestracji statutu, bo dzisiaj jesteśmy w niedoczasie,
a to najważniejszy krok. Przyjmijcie ten statut, jak Prezes prosił, żeby nie było znowu problemów.
Życzę Wam, żeby w nowym Parlamencie wszyscy
mieli zrozumienie dla interesów Polskiego Związku
Działkowców. Życzę też wszystkim, żeby pamiętali
o prawdziwych przyjaciołach. Wszystkiego najlepszego.
Jesteśmy z Wami.

Józef Zych – Pose∏ PSL, by∏y marsza∏ek i wicemarsza∏ek Sejmu
Panie Przewodniczący!
Panie Premierze!
Koledzy Parlamentarzyści!
Panie i Panowie!

kratyczny będą ponosić największe straty i tak to jest.
Panie i Panowie chciałbym się odnieść do jednego zagadnienia, bardzo istotnego, poruszonego w referacie –
reprywatyzacji. Były projekty i był projekt przygotowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Był również projekt przeprowadzenia wtedy referendum. Nic z tego nie
wyszło. Chcę powiedzieć, odpowiadając na pytanie Pana Prezesa, że możliwe było to do realizowania. Ja przypomnę rok 2004, mianowicie, co się wtedy działo:
powiernictwo pruskie występowało masowo z pozwami
przeciwko naszym ziemiom zachodnim i północnym.
Wtedy, w 2005 roku widząc ogromne zagrożenie zainicjowałem spotkanie polskiego Prezydium Sejmu i Bundestagu w Słubicach. Wtedy powstał problem, że u nas
w kraju nieuregulowane były prawa własności. Sąd Najwyższy wydał wyrok bardzo kontrowersyjny, który krytykowałem. Mianowicie, że Niemcom, obywatelom,
jeżeli nie uregulowano praw po stronie polskiej, należy
się zwrot. Co więcej, poszły dalsze orzeczenia dotyczące
możliwości wzruszenia prawomocnych decyzji, które
były w tym czasie krzywdzące, trudne. Trzeba przyznać,
że w odniesieniu do polskich obywateli ta zasada powinna być przestrzegana, ale nikt nie odważył się na to, żeby powiedzieć ostatecznie i próbować ponadpartyjnie

Muszę przyznać, że w tej chwili mam dwojakie odczucia. Pierwsze: w odróżnieniu od moich przedmówców,
mogę powiedzieć, że broniliśmy, a nie broniliście, bo od
początku tworzenia ustawy i walki byłem jako działkowiec z Wami. Kiedy w 2005 roku przyjmowaliśmy tę
ustawę, wtedy byłem wśród jej autorów. Dziś mogę zadać sobie pytanie, jak to jest, że wtedy nie przewidzieliście tylu różnych okoliczności, że popełniliście błędy
prawne, jak to jest? Otóż Panie i Panowie, w tym czasie
myśmy patrzyli na jedną rzecz: jak zagwarantować człowiekowi to co on ma, co on zdobył i to co on posiada.
Nie wchodziliśmy w niuanse kropek, przecinków. Wtedy, oczywiście w ramach konstytucyjnego ustawodawstwa przyjęliśmy takie rozwiązanie. Trzeba pamiętać też
o jednej rzeczy, to były zupełnie inne czasy, jak dziś.
Tworzenie ustawy było zupełnie w innym okresie. Braliśmy pod uwagę również przeszłość i historię. Nikomu
z Nas, a szczególnie mi, nie przychodziło do głowy, że
przyjdzie moment w państwie demokratycznym, że Ci,
którzy przede wszystkim wywalczyli ten ustrój demo20

doprowadzić do przyjęcia ustawy. Jeżeli dzisiaj stajemy
przed takim dylematem, no to, czy jest możliwość prawnego uregulowania. Jest, tylko potrzeba woli. Znów, kiedy była Pani Premier, którą tak owacyjnie witaliśmy i
przemawiała, to ja myślałem, że mamy rozwiązane
wszystkie problemy, ale kiedy posłuchałem referatu Pana Prezesa i znając z praktyki, to co się dzieje, to wiem,
że stoimy przed ogromnym problemem. To są sprawy
nierozwiązane i wiemy, że będą nadal próby podważania
pewnych rozwiązań. Jest tylko jedno pytanie, kto to insynuuje? Kiedy ówczesny Pan Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego ja
mu publicznie odpowiedziałem: „Panie Prezesie są ważniejsze sprawy w sądownictwie. Byłoby bardzo dobrze,
gdyby Pan się zajął przede wszystkim poziomem orzekania przez sądy, a nie szukał akurat dziury zupełnie gdzie
indziej”. Chcę powiedzieć, że następca, świętej pamięci
Pan Pierwszy Prezes Sądu Dąbrowski, z którym po Waszym kongresie prowadziłem rozmowy podzielał całkowicie mój pogląd, tylko, że on nie mógł wycofać
z Trybunału Konstytucyjnego, bo taki jest porządek
prawny. Chcę powiedzieć również, że wielu sędziów
Trybunału Konstytucyjnego ma ten dylemat. Jedna rzecz
jest do zauważenia, ewidentna, w czym należy oczekiwać postępu, otóż na początku Trybunał Konstytucyjny
stał na stanowisku tylko ściśle litery prawa. Nie brał pod
uwagę uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i go-

spodarczych. Ostatnio tendencja orzecznicza Trybunału
Konstytucyjnego się zmieniła, że przy orzekaniu o zgodności czy niezgodności trzeba brać również pod uwagę
warunki, w jakich tworzono prawo, po co tworzono i jakie są rozwiązania i to jest cała nadzieja.
Panie i Panowie, fałszywych proroków było wielu. Ja
się zastanawiam nad jedną rzeczą, a mianowicie, jak to
było możliwe, że ci wszyscy, którzy ślubowali, przyrzekali, wskazywali, że są za Narodem, pochodzą z Narodu,
a tak trudno było przeciwstawić się pewnym tendencjom.
Dziś trzeba podziękować wszystkim parlamentarzystom,
którzy wreszcie zrozumieli, że sprawą podstawową jest
sprawiedliwość społeczna, a w naszym kodeksie cywilnym jest art. 5, który mówi o zasadach sprawiedliwości
i podstawowej wykładni prawa. To powinien być element decydujący. Ja ogromnie się cieszę, że dzisiaj są tu
przedstawiciele i posłowie z wszystkich opcji. Mam nadzieję, że tak będzie, że te postulaty z Waszego Zjazdu
i te wszystkie problemy podstawowe, które nie powinny
mieć miejsca, bo dziś powinniśmy wspólnie zastanawiać
się jak Wam pomóc. Jakie są problemy, które finansowo,
organizacyjnie, czy w inny sposób rozwiązać, a nie zastanawiać się, jak to my będziemy bronić w przyszłym
okresie. Osobiście i w imieniu kolegów z Polskiego
Stronnictwa Ludowego mogę zapewnić, myśmy nigdy
stanowiska swego nie zmienili i nie zmienimy, bo byliśmy, jesteśmy i będziemy.

Tadeusz Iwiƒski – Pose∏ SLD
Szanowni Państwo,

wszyscy zostawili w szatni. Wychodzi Azer do szatni,
daje numerek, wyciąga 100 rubli z kieszeni i mówi:
„Dziękuję, reszty nie trzeba”. Za chwilę wychodzi Ormianin, wyciąga 500 rubli i mówi: „Reszty nie trzeba.”
Na koniec wychodzi Gruzin, daje 1000 rubli i mówi:
„Futra nie trzeba”.
Słuchając tu wszystkich mówców odnoszę takie wrażenie właśnie, że gdyby to spotkanie nie było przed wyborami, nie mielibyście tylu gości. Mówię to jako osoba,
która nie raz była u Państwa na zjeździe. Ale to dobrze,
bo trzeba z tego korzystać dla wspólnego dobra. Pierwszy artykuł Konstytucji mówi: „Rzeczpospolita Polska
jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.” A artykuł 2 mówi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej.” I tu są najważniejsze rzeczy. Polska nie jest do końca ani państwem prawnym,
ani nie jest państwem, które kieruje się zasadami sprawiedliwości społecznej. To się zdarzyło w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o ruch działkowców. Przecież ruch
działkowy ma tradycję ponad stuletnią. Kiedy słuchałem
Pana Premiera Piechocińskiego odniosłem wrażenie, że

Witam wszystkich 273 delegatów z 26 okręgów.
W tym szczególnie mi bliskich z Warmii i Mazur. Panowie Posłowie i Marszałkowie. Gdy słucham tej dyskusji
mam wrażenie, że za chwilę wystąpi ktoś, kto jak w kongresie amerykańskim będzie mówił bez przerwy, bywały przypadki nawet 70 godzin. Postawił mi Pan Poseł
Zaborowski i Marszałek Zych takie pytanie: skoro jest
tak dobrze, to jak mogło dojść do tego, że było tak źle
w ostatnich latach? I Polski Związek Działkowców przypomina mi małżeństwo po przejściach. Ale nie po przejściach spowodowanych własnymi błędami, choć nobody
is perfect – nikt nie jest doskonały. Bo nagle okazuje się,
że wszyscy chcieli dobrze i wszyscy się licytują w tej dobroci do Polskiego Związku Działkowców. Jest taki
dowcip rosyjski. W samym Centrum Moskwy jest słynna Restauracja Kaukazka. I przyszli tam przedstawiciele 3 narodów Kaukazu, którzy słyną nie tylko z gościnności, ale też ze szczodrobliwości. Zasiedli, wypili,
porozmawiali. Rozmawiali o tym, kto z nich jest najbardziej szczodrobliwym i takim, który robi dla ludzi najwięcej. A ponieważ była zima, mróz na dworze, futra
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Polska istnieje dzięki PSL-owi. Na pewno wnieśliście
wielki wkład Panie Premierze, ale chodzi o coś innego.
Pan Prezes Kondracki mówił, że są nowe wyzwania.
Czasy się zmieniają i my się w nich zmieniamy. Należy
pogratulować Związkowi, że rzeczywiście potrafił przez
dobrą organizację, przez gromadzenie ekspertów, wydawnictwa uruchomić właściwy opór przeciwko tym
dwóm pomysłom dwukrotnie. Najpierw, jeśli chodzi
o likwidację PZD i w ogóle o rozwalenie Związku,
a później jeżeli chodzi o altanki. I tego typu wyzwania
będą występowały. I to, że tylko 5% ROD postanowiło
wyłączyć się. To też pokazuje układ sił.
Dwie rzeczy na koniec: po pierwsze transformacja
w Polsce, która ma miejsce od ponad 25 lat jest w bilansie korzystna. Ale nie jest to obraz czarno-biały. Mówię
jako przedstawiciel lewicy. Jest tu dziś wielu przedstawicieli ugrupowań lewicowych i mam nadzieję, że wystąpimy niedługo razem. Otóż zwracano uwagę na coś
innego, że jest wiele niesprawiedliwości społecznej
w Polsce. Jest wielu ludzi wykluczonych, słabych, biednych. Ruch działkowy, który dziś dysponuje prawie
44 000 ha o wartości miliardów złotych, to to jest powód, dla którego jest często atakowany. Tylko dlatego.
Szczególnie w dużych miastach: w Warszawie, we Wro-

cławiu, w Łodzi, w Poznaniu, bo już nie tak bardzo
w Olsztynie, w Szczytnie, czy gdzie indziej, bo tam nie
ma takich zakusów. I tu są największe problemy do rozwiązania. Więc dobrze, że doszło do określonej zbrodni.
Powiem tak, jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, Antonii Czechow, miał takie ulubione powiedzenie,
że najlepiej ludzi się poznaje w podróży, albo przy grze
w szachy. Mówię to jako kiedyś półzawodowy szachista
junior. Otóż w dzisiejszych czasach najlepiej ludzi poznaje się w trudnych momentach. A kiedy została przyjęta ustawa z 2005 r. Kto wtedy rządził? Nie krasnoludki
doprowadziły do wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
bo trzeba szanować prawo. A Niemcy wprowadzili kilka
lat temu pojęcie kretynizmu prawniczego. I kto stworzył
problemy z 900 000 altanek, które trzeba by było rozbierać? Krasnoludki?
Chciałem życzyć wszystkiego najlepszego. I to nie jest
licytacja prawna, ani licytacja polityczna.
Składając gratulacje, wierzę, że ten nowy statut i to jest
bardzo dobre posunięcie, żeby pewne rzeczy zrobić dzisiaj. Dlatego, że jak mawiał inny klasyk „nadzieja jest
dobra na śniadanie, ale już nie na kolację”, więc nie czekajcie kolacji i to zróbcie.

Waldemar Witkowski – Przewodniczàcy Unii Pracy
Dostojne Prezydium!
Szanowni Goście!
Koleżanki i Koledzy!

ruch zjednoczeniowy się na lewicy odbywa. Chcemy podobnie jak Wy, jak My, jak Polski Związek Działkowców zjednoczyć się wobec wspólnej sprawy i utworzyć
w parlamencie, nowym parlamencie silną reprezentację
polskiej lewicy. Chcemy to zrobić nie dla siebie, ale
chcemy to zwycięstwo osiągnąć po to, żeby w przyszłym
parlamencie, myślę, że łącznie z PSL-em móc bronić
polskiego ruchu działkowego. Ten ruch zasługuje na więcej. Szkoda tracić czas na dyskusje czy altana to jest budynek taki, czy inny. Żałuję tylko, że tak długo uchwalano tę ustawę o altanie. Żałuję, że Pani Premier nie postąpiła tak, jak postąpiła z podniesieniem bramek na autostradach, kiedy w ciągu jednego dnia rząd, senat i sejm
uchwaliły ustawę, które umożliwiają bogatym jeżdżenie
autostradami za darmo. Gdyby te 140 mln przeznaczyć
na chociażby dofinansowanie barów mlecznych, to te bary mleczne przez cztery kolejne lata mogłyby serwować
posiłki między innymi dla działkowców.
Koleżanki i Koledzy, wiadomo, że dobry jest ten mówca, który mówi krótko i treściwie. Chciałem podziękować i zadeklarować, że tak jak kiedyś broniliśmy ogrodów działkowych, tak jak Marszałek Aleksander Małachowski sadził drzewo oliwne, które jednoczyło działkowców, lewicowców, mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, będziemy o to drzewo nadal dbać i podlewać.

Mówię Koleżanki i Koledzy, bo sam jestem działkowcem z gminy Komorniki i tam raz po raz, z rodziną na
tych ogrodach działkowych przebywam. Chciałem podziękować Pani Przewodniczącej, że właściwie doprowadziła do sytuacji, że Tadeusz Iwiński był przede mną,
bo przynajmniej nie będę krytykowany przez Tadeusza
Iwińskiego i przez to od razu lepiej się czuję, ale Tadeuszu przypomnę Ci, że w tym roku 2005, o którym mówiłeś, faktycznie wydarzyła się taka sytuacja, że wszyscy
czekaliśmy na tę ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Wtedy premierem był Marek Belka, wicepremierem z ramienia Unii Pracy Izabela Jaruga – Nowacka i te
trzy kluby parlamentarne, które tutaj na sali są. Mówię
o PSL, SLD i Unia Pracy, które doprowadziły do uchwalenia tej ustawy. To był nasz olbrzymi sukces. Ten sukces był możliwy, że razem chcieliśmy naprawić „Rzeczpospolitą Ogrodową”. Udało nam to się i dobrze się stało, bo razem zawsze można osiągnąć więcej, niż przeciwko sobie. Ponownie odniosę się do słów Tadeusza
Iwińskiego. Wspomniał o tym, że można sukces osiągnąć tylko wtedy, kiedy się jednoczymy. Chciałem tu
Państwu zadeklarować w imieniu Unii Pracy, że taki
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Wierzę, że o to drzewo będzie także podlewała Wanda
Nowicka, kandydatka niedawna Unii Pracy na urząd Prezydenta RP. Miała wspaniałe spotkania z działkowcami
także w Poznaniu, że ona też się włączy w ruch tworze-

nia nowych wyzwań dla polskich działkowców, dla Polskiego Związku Działkowców.
Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za uwagę. Razem
damy radę.

Kazimierz Smoliƒski – Pose∏ PiS
Pani Przewodnicząca!
Pani Marszałek!
Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!

wyprzedażą majątku narodowego i nietworzenia funduszu, który na tę reprywatyzację byłby przeznaczony, bo
przecież to jest, tak naprawdę tylko jedyny problem. Teraz wszyscy chcą reprywatyzacji, ale przecież nie można jej zrobić za darmo, więc trzeba znaleźć na to środki
i tych środków w polskim budżecie, mimo że jesteśmy
zieloną wyspą, jednak brakuje. Chciałbym, aby ten czas,
który Państwo spędzacie na ogrodach rodzinnie, żeby
funkcjonowały wielopokoleniowe rodziny, żeby także
była moda na to, że wśród młodego pokolenia, że ogródki są modne, że warto tam spędzić czas, żeby one za kilka pokoleń nie uległy naturalnej likwidacji, bo nie będzie
miał kto tam spędzać czasu. Czas biegnie nieubłaganie
i to pokolenie, które w tej chwili z tych ogrodów korzysta, będąc na emeryturze, ono chciałoby, żeby to młode
pokolenie też znalazło prawo do chwili wytchnienia, niekoniecznie uprawiając warzywa, chociaż to się wśród
młodego pokolenia robi modne, wiec to jest szansa, żeby zdrowa żywność była.
Życzę Państwu, jako prawnik i adwokat, żeby statut
został przyjęty, bo wiem, że z tym są w sądach często
problemy, żebyście przyjęli statut, który nie zostanie zakwestionowany. Tworzyłem setki statutów i wiem, że
z tym bywają problemy, więc tutaj życzę Państwu, żeby
tak mówiąc zwyczajnie nie gmerać teraz nic w statucie,
bo takie na żywo robione próby z reguły źle się kończą,
więc raczej trzeba patrzeć całościowo na statut. Deklaruję wsparcie dla ruchu, dla działań Związku. Życzę owocnych obrad. Dziękuję bardzo.

Jako poseł z Pomorza mogę powiedzieć, że oprócz tej
dobrej współpracy z parlamentarzystami, o której teraz
wszyscy mówią, ważna jest też współpraca z samorządami. Myślę, że przykład Pomorza, a szczególnie Tczewa,
z którego mam przyjemność pochodzić, w którym Państwo się w najbliższym czasie spotkacie, może być takim przykładem bardzo dobrej współpracy samorządów,
gdy miałem przyjemność być przewodniczącym rady,
a współpraca samorządu z działkowcami do dziś jest dobrze kontynuowana i tego Państwu wszędzie w samorządach życzę. Myślę, że w polskim Parlamencie nie ma już
siły politycznej, która by kwestionowała ruch, który Państwo reprezentujecie, jako największe stowarzyszenie
skupiające ogrody działkowe. Myślę, że nie ma już żadnych zakus, które by chciały podważać tę instytucję. Dla
mojej formacji politycznej rodzinne ogrody działkowe,
szczególnie rodzina, jest bardzo ważną rzeczą, więc silne ogrody, to także silna rodzina, która często z tych
ogrodów musi czerpać pomoc do funkcjonowania. Dla
wielu jest to też miejsce odpoczynku i tego Państwu życzę, abyście mogli czerpać jak najwięcej siły do funkcjonowania w tym trudnym otoczeniu, w którym jesteście. Zagrożenie to nawet kwestia reprywatyzacji i tutaj myślę, że kwestia woli politycznej, kwestia też zaprzepaszczenia pewnych szans związanych z ogromną

Dariusz Dziadzio – Pose∏ PSL
Pani Przewodnicząca,
Panie Prezesie,
Panie Prezesie Piechociński,
Pani Marszałek,
Panowie Posłowie,
Szanowni Działkowcy, Szanowni Delegaci.

obrad, dobrych wyborów i uchwalenia dobrego statutu.
Natomiast korzystając z okazji, że jestem na mównicy
chciałbym powiedzieć kilka słów od siebie. Nie muszę
być w PSL, nie muszę być w SLD, czy Unii Pracy, żeby
zrozumieć jaką wartością są działki dla działkowców.
Nie muszę być w żadnej partii, żeby wiedzieć jaką wartością jest to z czego dzisiaj korzystacie. I będąc na różnych zakrętach mojej kariery politycznej zawsze opowiadam się po stronie działkowców, pracowałem w podkomisji, tej która pracowała nad ustawą o rodzinnych

Zostałem upoważniony do przeczytania listu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, niemniej pozwolę sobie powiedzieć, że Pan
Minister w tym liście zaznacza słowa szacunku i przyjaźni jaką darzy działkowców i życzy Państwu owocnych
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była i była dość owocna. Dziękuję Pani Prezes Agnieszce
Sycz, Panu Stefanowi Żyle, Panu Prezesowi Kluzowi. Nie
będę wszystkich wymieniał, bo statut czeka.
Szanowni Państwo, wszyscy tu dzisiaj mówili o historii, o tym co było, co zostało zrobione. Ja też sobie na to
pozwoliłem. Ale powiem tez o przyszłości, bo czeka nas
jeszcze statut i inne działania. Tu dzisiaj jako poseł , tak
jak w tamtym roku obiecałem, ze dołożę starań i będę
wspierał działkowców, tak dzisiaj też powtórzę to zobowiązanie, ze jako poseł na Sejm RP, ja Dariusz Dziadzio
zobowiązuję się do sumiennej, konkretnej pracy na rzecz
działkowców, na rzecz współpracy z Polskim Związkiem
Działkowców. Na rzecz tego, jak ważną wartością są dla
Was Wasze działki i na rzecz tego, że macie to umiłowanie i szacunek do ziemi.

ogrodach działkowych, byłem również w Komisji Infrastruktury wtedy, kiedy rozpatrywano obywatelski projekt ustawy „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”. Dla mnie
zawsze altaną będzie domek stojący na działce. I mówiłem wtedy, kiedy byłem jedynym posłem na Krajowych
Dniach Działkowca w tamtym roku, że dla mnie słowo
altana jest normalnym domkiem. Tak jak dla mnie kiedyś
słowo tunel było czymś wchodzącym pod ziemię. I dzisiaj obawiam się, żeby znowu nikt z nadzoru budowlanego nie przyczepił się, że macie tunele na działkach, które
nie wchodzą po ziemię. Ale to tak żartując.

Szanowni Państwo,

Chciałbym podziękować Panu Prezesowi za współpracę oraz Szanownemu Prezydium. Ale chciałbym również
podziękować działkowcom z Podkarpacia. Bo nasza
współpraca układa się dobrze od czasu, może lepiej by się
układała bez współpracy nad ustawą, ale niestety ta praca

Szanowni Państwo,

życzę Wam owocnych obrad i wszystkiego dobrego.

Wanda Nowicka – Wicemarsza∏ek Sejmu
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowne Prezydium,
Szanowni Goście i Szanowni Działkowcy.

łego, że idea współpracy i wspólnoty między działkowcami i środowiskiem otaczającym działki jest niezwykle
ważna. Że z działek będą mogły korzystać osoby mieszkające obok, dzieci, a zwłaszcza osoby starsze. Będę
Państwa namawiała Państwa do tego, żeby wspieranie,
aktywność i polityka Związku stała się elementem polityki senioralnej. Bo właśnie dzięki działkom ludzie żyją
dłużej, w lepszym stanie zdrowia, bardziej aktywnie,
a możliwość korzystania z działek stanowi niezwykle
ważny element polityki społecznej i polityki socjalnej
państwa. Bardzo bym namawiała Państwa do tego, żeby
tam gdzie mówimy o polityce dotyczącej różnych środowisk, zwłaszcza osób starszych, żeby działki były kluczowym elementem, bo dzięki temu Wy działacie na
rzecz tego, żeby ludzie żyli dłużej i zdrowiej.
Proszę Państwa, życzę Wam owocnych obrad, życzę
żebyście przyjęli wszystkie ważne dokumenty, które macie przyjąć, żebyście działali nadal tak efektywnie, tak
wspaniale i dla siebie, ale również dla nas wszystkich
oraz dla całego społeczeństwa. Wszystkiego dobrego!
A ja ze swojej strony, jeśli Państwo będziecie chcieli
współpracować, jestem otwarta na wszystkie formy
współpracy.
Dziękuję bardzo.

Cieszę się, że mogę być z Wami. Bardzo serdecznie
dziękuję za zaproszenie, a cieszę się również z tego powodu, że dzisiaj jest dla Was radosny dzień, również z tego powodu, że ustawa, którą udało Wam się przeprowadzić przeciwko likwidacji altanek, właśnie weszła
w życie. Gratuluję Wam bardzo serdecznie tego sukcesu,
że udało Wam się przekonać wszystkich posłów i posłanki do tego, żeby zagłosowali za tą ustawą, bo została
przyjęta jednogłośnie. Ale myślę, że my wszyscy głosując za tą ustawą mieliśmy świadomość, że głosujemy za
czymś więcej. Że tu nie chodzi wyłącznie o Wasz interes,
o interes Waszego Związku. Ale działki w mieście to jest
ogromna wartość dla wszystkich, którzy mieszkają w
miastach. Te wspaniale płuca miejskie, które stanowią
działki, to jest coś, co jest potrzebne wszystkim mieszkankom i mieszkańcom miast i miejscowości. Dlatego
Wy jesteście, powiedziałabym, wspaniałym dobrem narodowym, bo dzięki Wam i Waszym działkom środowisko miejskie ma się lepiej, niż gdyby miałoby ich nie
być. Cieszę się, że Związek zdecydował się na prowadzenie polityki otwartych ogrodów, to jest coś wspania-
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Leszek Miller – Przewodniczàcy SLD, by∏y Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Prezesie!
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zdrowie, nie mogą być traktowane jako towar, a szpital
nie może być traktowany jak fabryka. Otóż to samo trzeba odnieść do ogrodów działkowych. To przecież nie tylko rekreacja, ale w naszych, dzisiejszych warunkach, to
często możliwość uzupełnienia skromnych budżetów domowych, a także zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bo często niestety w Polsce bieda ma
twarz dziecka. Często dzieci nie wyjeżdżają na wakacje
i ta zielona oaza u dziadków, u cioci, u wujka, u rodziców, ta zielona oaza będąca ogrodem działkowym jest
często jedyną możliwością czy jedyną ofertą. Z różnych
powodów zatem ogrody działkowe powinny się rozwijać
i trwać, ale ponieważ Szanowni Państwo pewnie jeszcze
nie raz spotkamy się razem demonstrując przeciwko kolejnym zakusom na ogrody działkowe, to myślę, że trzeba bardzo poważnie rozważyć, w trosce o stabilizację
i trwałość rodzinnych ogrodów działkowych zapisanie
ogrodów działkowych do Polskiej Konstytucji. Zapis
w Konstytucji byłby prawdziwą stabilizacją. Chroniłby
przed kolejnymi próbami ingerencji w to, co tak drogie
i powinno być drogie każdemu rozsądnemu człowiekowi. Jeśli w Sejmie będzie podjęta próba zmiany Konstytucji, Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie o tym
pamiętał i podejmie taką próbę. W tej chwili chciałem
przyłączyć się do życzeń dla wszystkich wyróżnionych
i odznaczonych. Chciałem serdecznie Państwu podziękować za olbrzymią pracę, która została wykonana na
rzecz polskiego społeczeństwa w kończącej się właśnie
kadencji i mam nadzieję, że będziemy się spotykać tylko w przyjemnych już warunkach. Wtedy, kiedy będzie
trzeba coś podsumować, razem wspólnie coś uczcić, razem zachęcić się do kolejnych, jakże potrzebnych społecznie działań.
Wszystkiego najlepszego Koleżanki i Koledzy.

Bardzo dziękuję za miłe mojemu sercu zaproszenie na
dzisiejszy Zjazd. Reprezentuję formację polityczną, która spotyka się z Państwem nie tylko przed wyborami, ale
w codziennych działaniach, dzieląc troski i sukcesy. Spotykamy się i na grillach, które organizują działkowcy.
Spotykamy się i w Sejmie, kiedy trzeba debatować nad
prawem, jak najbardziej korzystnym dla działkowców.
Spotykamy się także pod Sejmem, kiedy Państwo organizują protesty czy demonstracje w obronie swoich
słusznych praw. Korzystając z okazji chciałem Państwa
zapewnić, że tak jak do tej pory będziemy zdecydowanie
występować przeciwko każdemu działaniu, które zmierza w kierunku, albo likwidacji rodzinnych ogrodów
działkowych, albo uszczuplenia ich praw. Dwadzieścia
kilka lat polskiej transformacji, to co najmniej klika prób
zlikwidowania działkowców czy Polskiego Związku
Działkowców. Nie jesteście Państwo jedynymi. Państwowe gospodarstwa rolne, setki zakładów pracy, czy
ruch spółdzielczy, które zostały zniszczone i zlikwidowane w początku okresu transformacji. W Sejmie dalej
leżą projekty ustaw wymierzone w polską spółdzielczość
i tę mieszkaniową i tę produkcyjną. Dziesiątki inicjatyw,
które są przedstawiane przez rozmaite ugrupowania prawicowe, jako potrzeba walki z czymś anachronicznym,
z czymś co jest przeżytkiem, z czymś co nie przystoi do
nowoczesnej gospodarki rynkowej. Można powiedzieć,
że dzisiaj siły polityczne w stosunku także i do działkowców dzielą się na tych, którzy uważają, że nie wszystko
jest towarem, że są wartości ważniejsze niż siła pieniądza, że nie można wszystkiego skomercjalizować i prywatyzować. Takie wartości bowiem, jak chociażby
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kwiaty, tylko stały buldożery. Można porównać jeden
ogród z jedną gałązką, a Związek z taką wiązką tych gałęzi. Jedną gałązkę można bardzo łatwo złamać. Związku się nie udało złamać dlatego, że byliśmy razem. Mój
klub był z Wami razem od samego początku. Jako jedyny z klubów parlamentarnych nie złożył własnego projektu i od początku popierał projekt obywatelski, bo
uważaliśmy, że Wasz projekt jest najlepszy. Nie było problemu ze złożeniem swojego projektu, jak złożyły to prawie wszystkie kluby parlamentarne, po to, żeby kombinować przy ustawie o ogrodach działkowych. My od
samego początku popieraliśmy projekt obywatelski
i zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. Podobnie by-

Chciałem Was bardzo serdecznie pozdrowić. Wielu
z Was oczywiście znam osobiście. Podczas tej walki
o ustawę działkową spotykaliśmy się wielokrotnie. Za
to, co wspólnie przeżyliśmy chciałem Wam dzisiaj serdecznie podziękować. Podziękować Wam chciałem za
to, że wytrwaliście w tej nierównej walce, bo działkowcy, gdyby nie byli zorganizowani w tę organizację, która dzisiaj może mówić o sukcesie, to z pewnością w niejednych ogrodach działkowych już by nie pachniały
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ło w przypadku altan, bo jednej pani sędzi przypomniało się co to jest altana, bo przeczytała w słowniku języka polskiego definicję i chciała wywrócić po raz kolejny
spokojne życie działkowców i zamienić je w koszmar.
I tutaj także byliśmy razem. I chcę Was zapewnić, że będziemy także dalej stali przy Polskim Związku Działkowców dlatego, że widzimy sens w tej pomocy. Widzimy także taką jedność ideologiczną, przywiązanie do
tej ziemi, czy to większego czy mniejszego kawałka, ale
każdy chce mieć to swoje miejsce na ziemi. Rozmawiając często ze starszymi działkowcami, mówili do mnie
ze łzami w oczach: „Panie Pośle, to jest całe moje życie.
Co oni z nami robią?”. Słyszałem to w Płocku - moim
rodzinnym mieście. Siedzą tutaj przedstawiciele z Płocka i z Okręgu Mazowieckiego, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozwólcie, że kilka słów powiem
o jednym z Was. Każdy projekt, żeby się powiódł musi
mieć swojego lidera. Wasz lider to Eugeniusz Kondracki. Człowiek o stalowej woli i nerwach. Człowiek, któ-

ry stanął przeciwko największym przedstawicielom polskiej polityki w obronie słusznej idei. Ja wielokrotnie
współpracowałem z Panem Eugeniuszem. To naprawdę
dzięki Niemu ta ustawa została przeprowadzona. On stawiał często to bardzo mocno na szali, bo wierzył w słuszność tej idei. Dziękuję Wam wszystkim za to, że mogliśmy, jak powiedziałem na początku razem walczyć.
Wiem, że walka nie jest skończona, ze sprawozdań to nawet wynika. W imieniu swojego klubu, bo wiem, że
wczoraj także byli jego przedstawiciele, chciałem zadeklarować dalej tę solidarną i mocną współpracę, także o
charakterze politycznym. Na naszych listach z przyjemnością i z chęcią będziemy witali przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców. Współpracujemy już
z Nimi w samorządach, możemy także w parlamencie.
Przypominam jeszcze raz, jako jedyny klub nie kombinowaliśmy, nie składaliśmy projektów, byliśmy od początku z Wami i chcemy być dalej z Wami. Wszystkiego
dobrego.

Bartosz Kownacki – Pose∏ PiS
Dzień dobry!

ale to w pierwszej kolejności była Państwa zasługa i Państwu gratuluję, że to był chyba jedyny projekt obywatelski w tej kadencji Parlamentu, który udało się przegłosować. Teraz jest ogromna dyskusja o referendum,
które będzie we wrześniu, o tych projektach obywatelskich, które nie zostały poddane procedurze referendalnej. Wam bez referendum udało się obronić ogrody
działkowe i ja gwarantuję swoim nazwiskiem, że jeżeli
rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość wygra najbliższe
wybory, a wszystko na to wskazuje, to nawet, jeżeli będą
kolejne problemy, bo wiemy co działo się ostatnio i jak
działają sądy, które zastępują niejako władzę ustawodawczą. Widzieliśmy, co chciano zrobić z altanami. Wiemy,
że są problemy z rejestracją stowarzyszenia. Gwarantuję
Państwu, że w nowej kadencji Sejmu możecie spać spokojnie. My zrobimy wszystko, żeby ogrody działkowe
pozostały. Wielokrotnie uczestniczyłem w spotkaniach
z działkowcami, w zwykłych odwiedzinach znajomych
w ogrodach działkowych i czuję, rozumiem ten temat.
Wiem, jak one są ważne dla Was, dlatego gwarantuję
Wam, możecie liczyć na naszą pomoc. Jeżeli będą jakiekolwiek problemy, proszę się zgłaszać, nie zostawimy
Was. Gwarantujemy, że w najbliższej kadencji takich problemów, jak ostatnio nie będzie. Życzę wszystkim pomyślności. Życzę, żebyście w dobrej atmosferze spotkali
się za 4 lata i żeby tego rodzaju problemów, które były
w tej kadencji już nigdy nie było, a ogrody działkowe
miały kilkadziesiąt, a może i więcej lat i mogły być dumą Polski w Europie i na świecie. Dziękuję bardzo.

Witam serdecznie wszystkich Państwa. Chciałbym podziękować za zaproszenie na Wasz kongres w swoim
imieniu, ale w pierwszej kolejności w imieniu Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nie mógł być ani w
dniu wczorajszym, ani w dniu dzisiejszym dlatego, że my
jesteśmy też w przededniu naszego zjazdu i teraz już
wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości wybierają się na Śląsk, bo dzisiaj wieczorem zaczynamy dużą, naszą konwencję wyborczą, dlatego kazał przeprosić,
że osobiście nie może uczestniczyć i wydelegował mnie,
żebym powiedział kilka słów. W pierwszej kolejności
chciałbym pogratulować wyboru Panu Prezesowi i nowym władzom, nowemu Prezydium. Mam nadzieję, że
w najbliższej kadencji parlamentu, która już nieuchronnie
się zbliża ta współpraca między nowym parlamentem, a
Polskim Związkiem Działkowców będzie przebiegała dobrze. Wydaje mi się, że przykład ostatnich czterech lat,
również z ramienia naszej partii dał świadectwo tego, że
nam zależy w pierwszej kolejności na ogrodach działkowych, na działkowcach. Różnie to było, ale kiedy przyszedł taki moment próby, kiedy Trybunał Konstytucyjny
uznał, że ustawa jest zgodna z Konstytucją i było ugrupowanie w Sejmie, którego nazwę na pewno wszyscy pamiętacie, drodzy Państwo, które chciało dokonać
zamachu na ogrody działkowe, które mówiło o tym
wprost, że chce budować deweloperkę, budować wieżowce, budować bloki, my wspólnie z innymi partiami powiedzieliśmy „nie” i obroniliśmy te ogrody działkowe,
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V. STATUT PZD
1. Uchwała
UCHWAŁA Nr 1
XII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców
z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie uchwalenia statutu Polskiego Związku Działkowców
Realizując art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013
r. o rodzinnych ogrodach działkowych XII Krajowy Zjazd
Delegatów PZD postanawia co następuje:
§1
Uchwala się statut Polskiego Związku Działkowców w

brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r.

2. Statut – tekst jednolity
Stowarzyszenie ogrodowe
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

S TAT 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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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej „PZD”,
jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym
powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych
ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony interesów swoich członków.
2. PZD działa na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
oraz niniejszego statutu.
3. PZD opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

getyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na
terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa;
6) opłaty ogrodowe – uiszczane przez działkowca
opłaty wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu
kosztów funkcjonowania rodzinnego ogrodu
działkowego, a w szczególności związane z zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
7) przepisy związkowe – postanowienia uchwał organów PZD, w tym statutu PZD i regulaminu
ROD;
8) organy zarządzające – zarząd ROD, okręgowy zarząd (jego prezydium) i Prezydium Krajowej Rady;
9) osoba bliska – małżonka, zstępnych, wstępnych,
rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
10) głosy - głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące
się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze statutem;
11) zwykła większość – więcej głosów oddanych „za”
niż „przeciw”;
12) bezwzględna większość – więcej niż połowa głosów oddanych „za”.
2. Organami wyższego stopnia w rozumieniu niniejszego statutu są:
1) w stosunku do walnego zebrania (konferencji delegatów) ROD oraz okręgowego zjazdu delegatów
– odpowiednio właściwy terytorialnie okręgowy zarząd (jego prezydium) oraz Krajowa Rada,
2) w stosunku do zarządu ROD – właściwy terytorialnie okręgowy zarząd (jego prezydium),
3) w stosunku do okręgowego zarządu (jego prezydium) i Prezydium Krajowej Rady – odpowiednio
Prezydium Krajowej Rady oraz Krajowa Rada,
4) w stosunku do komisji rewizyjnej ROD oraz okręgowej komisji rewizyjnej – odpowiednio właściwa terytorialnie okręgowa komisja rewizyjna oraz
Krajowa Komisja Rewizyjna,
5) w stosunku do Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej – Krajowy Zjazd Delegatów.

§2
1. Terenem działania PZD jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Siedzibą PZD jest miasto stołeczne Warszawa.
3. PZD ma prawo używać własnego godła, hymnu,
sztandarów, odznak i pieczęci.
§3
1. PZD posiada osobowość prawną.
2. PZD działa poprzez swoje organy ustanowione niniejszym statutem.
§4
PZD może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o pokrewnych celach i zadaniach.
§5
1. Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 40);
2) ROD – rodzinny ogród działkowy prowadzony
przez PZD;
3) działkowiec – pełnoletnią osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki;
4) prawo do działki – ustanowiony zgodnie z ustawą
tytuł prawny uprawniający do korzystania z działki;
5) infrastruktura ogrodowa – budynki i budowle,
ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw,
świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i ener-
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ROZDZIAŁ II
Cele i zadania PZD
§6
Celem PZD jest:
1) zakładanie i prowadzenie ROD,
2) rozwój ROD w sposób zapewniający działkowcom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na
własne potrzeby,
3) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów
zdegradowanych,
4) ochrona środowiska przyrodniczego,
5) podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia,
6) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
7) ochrona przyrody,
8) poprawa warunków socjalnych społeczności lokalnych.

kańców miast oraz racjonalnego wykorzystania
gruntów miejskich,
2) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju
ogrodnictwa działkowego,
3) zagospodarowywanie ROD,
4) ustanawianie prawa do działek,
5) wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
6) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,
7) propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej,
8) prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na
rzecz działkowców, ich rodzin oraz społeczności
lokalnych,
9) współpracę z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, organizacjami społecznymi
i zawodowymi oraz przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie realizacji swoich celów.

§7
PZD realizuje swoje cele poprzez:
1) propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w
społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego
znaczenia ROD dla rodzin działkowców i miesz-

ROZDZIAŁ III
Członkowie PZD – prawa i obowiàzki
Rodzaje cz∏onkostwa
§8
Członkostwo w PZD jest otwarte dla wszystkich działkowców lub osób zainteresowanych zawarciem
umowy dzierżawy działkowej.

2) osoby prawne.
2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi PZD.
§ 10
Członkowie PZD dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków współdziałających,
3) członków wspierających.

§9
1. Członkami PZD mogą być:
1) osoby fizyczne pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Cz∏onkowie zwyczajni
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna
mająca prawo do działki w ROD.

2. PZD nie może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych działkowca mającego prawo do
działki w ROD.
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3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się wobec działkowca wcześniej pozbawionego członkostwa w PZD lub
wykorzystującego działkę sprzecznie z ustawą lub
rażąco naruszającego regulamin ROD.

praw i interesów w zakresie członkostwa w PZD
i prawa do działki,
5) występować z wnioskami i postulatami do organów PZD,
6) składać odwołania od uchwał organów PZD bezpośrednio dotyczących jego osoby,
7) brać udział w posiedzeniu organu PZD, na którym
podejmowana jest uchwała dotycząca jego osoby
w pierwszej instancji, zabierać głos i składać wyjaśnienia na takim posiedzeniu,
8) korzystać z poradnictwa związkowego w zakresie
zagospodarowania działki i upraw ogrodniczych,
9) wglądu w dokumentację dotyczącą jego członkostwa.
2. Prawa członkowskie wykonywane są osobiście.

§ 12
Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa
pisemne oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD
w formie deklaracji członkowskiej.
§ 13
1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały zarządu ROD.
2. Do czasu powołania zarządu ROD w nowym (odtworzonym) ROD uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje prezydium okręgowego zarządu.
3. Organ, o którym mowa w ust. 1 albo 2, udziela działkowcowi informacji w przedmiocie nabycia członkostwa w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia
deklaracji członkowskiej. Bezskuteczny upływ tego
terminu jest równoznaczny z przyjęciem w poczet
członków PZD.

§ 15
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) przestrzegać ustawę, niniejszy statut oraz wydane
na jego podstawie uchwały organów PZD,
2) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
3) dbać o dobre imię PZD i polskiego ogrodnictwa
działkowego,
4) działać w interesie PZD i jego członków,
5) brać czynny udział w życiu PZD,
6) uiszczać składkę członkowską do 30 czerwca danego roku,
7) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
8) otaczać opieką mienie PZD.

§ 14
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) brać udział w walnym zebraniu ROD,
2) wybierać i być wybieranym do organów PZD,
3) uzyskiwać informacje o działalności PZD,
4) zwracać się do organów PZD o ochronę swoich

Cz∏onkowie wspó∏dzia∏ajàcy
§ 16
1. Członkowie współdziałający udzielają moralnego,
materialnego oraz merytorycznego wsparcia realizacji zadań i celów PZD, a także propagują idee ogrodnictwa działkowego.
2. Członkiem współdziałającym może być pełnoletnia
osoba fizyczna zainteresowana zawarciem umowy
dzierżawy działkowej.

1) uzyskiwać informacje o działalności PZD,
2) zwracać się do organów PZD o ochronę swoich
praw i interesów w zakresie członkostwa w PZD,
3) występować z wnioskami i postulatami do organów PZD,
4) składać odwołania od uchwał organów PZD bezpośrednio dotyczących jego osoby,
5) brać udział w posiedzeniu organu PZD, na którym
podejmowana jest uchwała dotycząca jego osoby
w pierwszej instancji, zabierać głos i składać wyjaśnienia na takim posiedzeniu,
6) wglądu w dokumentację dotyczącą jego członkostwa.
2. Prawa członkowskie wykonywane są osobiście.

§ 17
1. Przyjęcie w poczet członków współdziałających następuje na mocy uchwały zarządu ROD po złożeniu
pisemnej deklaracji członkowskiej.
2. Do czasu powołania zarządu w nowym ROD uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje prezydium okręgowego zarządu.

§ 19
Członek współdziałający ma obowiązek:
1) przestrzegać niniejszy statut oraz wydane na jego
podstawie uchwały organów PZD,

§ 18
1. Członek współdziałający ma prawo:
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2) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
3) dbać o dobre imię PZD i polskiego ogrodnictwa
działkowego,
4) działać w interesie PZD i jego członków,
5) brać czynny udział w życiu PZD,

6) uiszczać składkę członkowską do 30 czerwca danego roku,
7) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
8) otaczać opieką mienie PZD.

Cz∏onkowie wspierajàcy
§ 20
Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca wspieranie celów i zadań PZD, a w szczególności poprzez udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej
na rzecz wybranej jednostki organizacyjnej PZD.

§ 23
Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział w zebraniu organu PZD, na którym
rozpatrywane są sprawy jego dotyczące,
2) do uzyskania informacji o realizacji wspieranych
celów,
3) zwracania się do organów PZD w sprawach dotyczących rozwoju ROD.

§ 21
1. Ubiegający się o członkostwo wspierające składa pisemne oświadczenie woli o chęci przystąpienia do
PZD w formie deklaracji członkowskiej.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa osoba lub organ umocowany do reprezentowania ubiegającego się o członkostwo wspierające.

§ 24
Członek wspierający ma obowiązek:
1) dbać o dobre imię PZD i polskiego ogrodnictwa
działkowego,
2) działać w interesie PZD i jego członków,
3) uiszczać składkę członkowską,
4) aktualizować dane i adres do korespondencji,
5) wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia.

§ 22
Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na
mocy uchwały organu zarządzającego jednostki organizacyjnej PZD, do której wpłynęła deklaracja członkowska.

Ustanie cz∏onkostwa
§ 25
Członkostwo w PZD ustaje na skutek:
1) wygaśnięcia,
2) pozbawienia.

także w razie wygaśnięcia prawa do działki na skutek wypowiedzenia umowy przez PZD.
§ 28
1. Pozbawienie członkostwa następuje w drodze
uchwały zarządu ROD.
2. W uzasadnionych przypadkach uchwałę o pozbawieniu członkostwa może podjąć właściwe terytorialnie
prezydium okręgowego zarządu albo Prezydium
Krajowej Rady.

§ 26
Członkostwo w PZD wygasa w razie:
1) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez
członka PZD,
2) zrzeczenia się na piśmie członkostwa w PZD,
3) wygaśnięcia prawa do działki w ROD,
4) wyodrębnienia ROD, w którym członek zwyczajny posiada prawo do działki,
5) nie wywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy wsparcia przez okres
co najmniej jednego roku.

§ 29
1. Przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa właściwy organ obowiązany jest przesłać do zainteresowanego członka PZD zawiadomienie o terminie posiedzenia, na którym jego sprawa ma być
rozpatrywana oraz umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Zawiadomienie przesyła się listem poleconym
na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.
2. Niezgłoszenie się członka PZD nie wstrzymuje podjęcia uchwały.
3. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i terminie złoże-

§ 27
1. Pozbawienie członkostwa może nastąpić w razie rażącego naruszenia przepisów ustawy, postanowień
statutu, regulaminu ROD, zasad współżycia społecznego oraz działania na szkodę PZD.
2. Pozbawienie członkostwa zwyczajnego następuje
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nia odwołania doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przesyła listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się za
pośrednictwem organu, który podjął uchwałę, który
w ciągu 14 dni przesyła odwołanie wraz z dokumentacją uzasadniającą podjęcie uchwały do właściwego
organu wyższego stopnia.
3. Wniesienie odwołania w terminie i trybie, określonym w ust. 1 i 2, wstrzymuje wykonanie zaskarżonej
uchwały.

§ 30
1. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od
uchwały, o której mowa w § 29, do właściwego organu wyższego stopnia nad organem wydającym uchwałę w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały.

ROZDZIAŁ IV

Struktura i organy PZD
§ 31
Jednostkami organizacyjnymi PZD są:
1) rodzinne ogrody działkowe,
2) jednostki terenowe,
3) jednostka krajowa.

c) komisja rewizyjna,
2) w jednostce terenowej:
a) okręgowy zjazd delegatów,
b) okręgowy zarząd (prezydium),
c) okręgowa komisja rewizyjna,
3) w jednostce krajowej:
a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Krajowa Rada,
c) Prezydium Krajowej Rady,
d) Krajowa Komisja Rewizyjna.

§ 32
Organami PZD są:
1) w ROD:
a) walne zebranie (konferencja delegatów),
b) zarząd,

ROZDZIAŁ IV

Zasady organizacyjne PZD
§ 33
1. Organy PZD pochodzą z wyborów, za wyjątkiem
walnego zebrania ROD.
2. Wybory do organów PZD przeprowadzane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Na
żądanie co najmniej połowy obecnych na walnym
zebraniu (konferencji lub zjeździe) członków PZD
uprawnionych do głosowania, wybór organów PZD
odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Osoba bliska członka organu PZD nie może być
członkiem organu w tej samej jednostce organizacyjnej PZD. Zakaz ten dotyczy również małżonka osoby bliskiej członka organu PZD.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do
walnych zebrań, konferencji delegatów oraz zjazdów
okręgowych i krajowego.
5. Przewodniczącym walnego zebrania, konferencji delegatów, zjazdów okręgowych i krajowego nie może
być prezes organu zarządzającego oraz przewodniczący komisji rewizyjnej odpowiedniej jednostki organizacyjnej PZD, a także osoba w trakcie trwania
obowiązującego co do niej zakazu wynikającego
z § 42 ust. 5.

§ 34
1. Członkiem organu PZD może być jedynie członek
PZD.
2. Można być członkiem tylko jednego organu PZD
w danej jednostce organizacyjnej PZD.
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§ 35
1. Członek PZD wybrany do organu PZD ma obowiązek:
1) reprezentować godnie interesy PZD,
2) wykonywać przyjęte obowiązki wynikające z pełnionej funkcji zgodnie z zakresem zadań organu, do którego został wybrany,
3) aktywnie uczestniczyć w pracach organu, którego
jest członkiem.
2. Członek organu winny działania lub zaniechania,
przez które PZD poniósł szkodę, odpowiada za nią
osobiście.

członków organu z przyczyn wymienionych w § 39
ust. 1 pkt 1-3.
2. Mandat członka organu powołanego w trybie określonym w ust. 1 wygasa, o ile na najbliższym walnym zebraniu (konferencji) zostanie podjęta uchwała
o powołaniu w jego miejsce innej osoby oraz w przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności
uchwały o odwołaniu członka organu, na miejsce
którego został dokooptowany.
3. Jeżeli mandat delegata wybranego na zjazd (konferencję) wygasł przed upływem kadencji, mandat ten
obejmuje osoba wybrana przez właściwy organ PZD
w drodze wyborów uzupełniających podczas najbliższego posiedzenia tego organu.

§ 36
Przewodniczący komisji rewizyjnej lub jego zastępca
mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach innego organu danej jednostki organizacyjnej PZD.

§ 41
1. Organ wyższego stopnia powołuje organ komisaryczny dla jednostki organizacyjnej PZD w razie:
1) odwołania (zawieszenia) organu,
2) nie dokonania wyboru organu przez walne zebranie (konferencję lub zjazd), na którym ciążył taki
obowiązek,
3) wygaśnięcia mandatów członków organu PZD powyżej 50% jego składu.
2. Liczbę członków organu komisarycznego określa organ dokonujący powołania.
3. Organ komisaryczny działa do czasu wyboru zastępowanego organu przez walne zebranie (konferencję lub zjazd), nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od
powołania. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ PZD może przedłużać okres działania organu komisarycznego, który łącznie nie może
przekroczyć dwóch lat.
4. Członkiem organu komisarycznego może być każdy
członek, z wyjątkiem osób, które na podstawie niniejszego statutu mają zakaz sprawowania mandatu
w organach PZD.
5. Organowi komisarycznemu przysługują kompetencje zastępowanego organu, za wyjątkiem kompetencji wynikającej z § 40 ust. 1.

§ 37
1. Kadencja organów PZD trwa cztery lata.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Krajowa Rada może przedłużyć lub skrócić kadencję organów PZD.
§ 38
Członek organu PZD, w tym delegat wybrany na zjazd
(konferencję), zachowuje mandat na czas trwania kadencji.
§ 39
1. Mandat członka organu PZD wygasa przed upływem
kadencji z chwilą:
1) pisemnej rezygnacji z mandatu,
2) ustania członkostwa w PZD,
3) odwołania,
4) likwidacji lub łączenia jednostek organizacyjnych
PZD,
5) wygaśnięcia mandatów członków organu PZD powyżej 50% jego składu,
6) zamiany członka organu w trybie określonym
w § 40 ust. 2.
2. Wygaśnięcie mandatu członka organu PZD stwierdza w formie uchwały:
1) właściwy organ PZD, którego był członkiem – w
przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 2 i 6,
2) organ dokonujący odwołania – w przypadku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
3) właściwy organ wyższego stopnia – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.

§ 42
1. Odwołanie organu PZD lub jego członka może nastąpić w razie stwierdzenia, że nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa na szkodę PZD.
2. Odwołania organu PZD lub jego członka dokonuje
organ wyższego stopnia. Członka organu PZD może
odwołać również organ, którego jest członkiem.
3. Odwołanie następuje w drodze uchwały. Postanowienia § 29 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Odwołanym członkom organu PZD przysługuje prawo odwołania się od uchwały, o której mowa
w ust. 3, do organu wyższego stopnia w terminie
14 dni od daty otrzymania uchwały. Wniesienie od-

§ 40
1. Z zastrzeżeniem ust. 3, organ PZD powinien dokooptować do swojego składu innego członka w terminie
do 3 miesięcy od chwili zmniejszenia się liczby
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wołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o odwołaniu. Postanowienia § 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. Odwołani członkowie organów nie mogą do końca
następnej kadencji wchodzić w skład organów PZD
pochodzących z wyboru i pełnić funkcji w organach
PZD. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ PZD może przedłużyć ten zakaz o kolejną kadencję.
6. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio wobec osoby, której mandat wygasł na skutek pisemnie
złożonej rezygnacji, jeżeli przed wygaśnięciem mandatu zachodziły co do tej osoby podstawy do odwołania. W takim przypadku właściwy organ stwierdza
zakaz sprawowania mandatu i pełnienia funkcji
w organach PZD na zasadach określonych w ust. 5.

2. Uchwały organów PZD sporządzane są w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.
3. Uchwałę podpisuje co najmniej dwóch członków
właściwego organu PZD na zasadach określonych
w odrębnych przepisach związkowych.
4. Uchwała organu PZD jest ważna, jeżeli została podjęta zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków danego organu w czasie
podejmowania uchwały, chyba że statut stanowi inaczej.
5. Członek organu PZD zostaje wyłączony od rozstrzygania spraw, jeżeli jest osobą bezpośrednio zainteresowaną albo istnieje inna okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wyłączenia dokonuje dany
organ PZD; w głosowaniu nie bierze udziału członek tego organu, którego wyłączenia głosowanie dotyczy.
6. Postanowienia ust. 5 nie stosuje się w przypadku głosowania w sprawie wyboru albo odwołania ze składu organu PZD.

§ 43
1. Zawieszenie organu PZD lub jego członka może nastąpić w razie konieczności wyjaśnienia uzasadnionych wątpliwości co do ich działalności zgodnej
z prawem lub interesem PZD.
2. Okres zawieszenia trwa do 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu
wyższego stopnia nad dokonującym zawieszenie,
okres zawieszenia może być przedłużony, nie więcej
jednak niż o dalsze 3 miesiące.
3. Postanowienia § 42 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 47
1. Uchwały organów wyższego stopnia, podjęte zgodnie z postanowieniami statutu, są obowiązujące dla
niższych organów i członków PZD.
2. Uchwały organów PZD wiążą wszystkich działkowców w ROD, jeżeli przewiduje to ustawa.

§ 44
1. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka organu PZD
tracą ważność udzielone mu pełnomocnictwa i upoważnienia, w tym także do dysponowania środkami
finansowymi znajdującymi się w kasie i na rachunkach bankowych danej jednostki organizacyjnej
PZD.
2. Ustępujący organ PZD wydaje nowo wybranemu organowi posiadane ruchomości i nieruchomości oraz
dokumentację i pieczątki PZD w formie protokołu
zdawczo – odbiorczego. Wydania dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od
wygaśnięcia mandatu. Szczegółowe zasady w tym
względzie określa Krajowa Rada.

§ 48
1. Od uchwał organów PZD bezpośrednio dotyczących
indywidualnego członka PZD, podjętych w pierwszej instancji, zainteresowanym stronom w sprawie
przysługuje odwołanie w przypadkach określonych
w niniejszym statucie.
2. Odwołanie składa się do organu wyższego stopnia
za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę.
§ 49
1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od
daty otrzymania uchwały.
2. Złożenie odwołania w trybie i terminie określonym
statutem wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej w
pierwszej instancji do czasu rozpatrzenia tego odwołania przez organ odwoławczy, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 45
Dla sprawnego wykonywania swoich zadań organy
PZD mogą, w zależności od potrzeb, powoływać i odwoływać komisje problemowe stałe i doraźne jako jednostki pomocniczo-doradcze, w szczególności można powołać komisje do badania występujących sporów i proponowania rozstrzygnięć w tych sprawach.

§ 50
1. W zależności od dokonanych ustaleń organ odwoławczy:
1) odwołania nie uwzględnia;
2) uchyla zaskarżoną uchwałę w całości lub części
i orzeka co do istoty sprawy;
3) zmienia zaskarżoną uchwałę i orzeka co do istoty,

§ 46
1. Organy PZD podejmują decyzje w formie uchwał.
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4) uchyla zaskarżoną uchwałę i sprawę przekazuje
do ponownego rozpoznania;
5) uchyla zaskarżoną uchwałę i umarza postępowanie.
2. Uchwały organów PZD podjęte w trybie odwoławczym są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Uchwały organów PZD podjęte w trybie odwoławczym mogą być wzruszone jedynie w trybie określonym w § 51 i § 52.

3. Stwierdzenie nieważności następuje w drodze
uchwały zawierającej uzasadnienie wykazujące zasadność podjętego rozstrzygnięcia.
§ 52
1. Uchwała organu PZD może być uchylona w przypadku, gdy przy jej podejmowaniu nie zostały
uwzględnione wszystkie znane okoliczności lub gdy
zostały ujawnione po jej podjęciu nowe okoliczności
mogące mieć wpływ na treść uchwały.
2. Uchwała organu PZD może być sprostowana
w przypadku, gdy zawiera błędy lub inne oczywiste
omyłki nie wpływające na ważność i treść rozstrzygnięcia.
3. Uchylenie lub sprostowanie uchwały należy do organu wyższego stopnia lub organu, który wydał
uchwałę, niezwłocznie po powzięciu wiadomości
o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 lub 2.
Postanowienie § 51 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 51
1. Uchwała organu PZD sprzeczna z prawem, postanowieniami statutu, regulaminu ROD lub uchwałami
nadrzędnych organów PZD, jest z mocy prawa nieważna.
2. Nieważność uchwały stwierdza organ, który wydał
uchwałę lub organ wyższego stopnia niezwłocznie
po powzięciu wiadomości o zaistnieniu przesłanek
określonych w ust. 1.

ROZDZIAŁ VI
Rodzinny ogród działkowy
Zasady ogólne
§ 53
1. Rodzinny ogród działkowy, jako podstawową jednostkę organizacyjną PZD, tworzą członkowie zwyczajni z tego ROD.
2. Na zasadach określonych w niniejszym statucie, rodzinny ogród działkowy zarządza infrastrukturą
ogrodową oraz rozporządza środkami finansowymi i
majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji
ROD.

Ogrodów Działkowych.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do
podziału, połączenia lub zniesienia rodzinnego ogrodu działkowego jako podstawowej jednostki organizacyjnej PZD.
§ 55
1. Szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i
użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania ROD, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów określa
Regulamin ROD.
2. Uchwalanie i dokonywanie zmian w Regulaminie
ROD następuje w drodze uchwały Krajowej Rady
podjętej większością 2/3 głosów.

§ 54
1. Decyzję o powołaniu rodzinnego ogrodu działkowego, jako podstawowej jednostki organizacyjnej PZD,
podejmuje okręgowy zarząd.
2. ROD staje się podstawową jednostką organizacyjną
PZD z chwilą wpisania do Rejestru Rodzinnych
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Walne zebrania
§ 56
1. Najwyższym organem PZD w ROD jest walne zebranie.
2. Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu oraz prawo wybierania i bycia wybieranym do organów PZD
ma każdy członek zwyczajny z danego ROD.
3. W walnym zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organów wyższego stopnia.

§ 60
1. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd ROD zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie
bezpośrednio za pokwitowaniem - członków zwyczajnych na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być
wysłane członkowi zwyczajnemu pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno
być wysłane.

§ 57
1. W ROD posiadającym ponad 300 członków zwyczajnych lub składającym się z kilku terenów, zamiast walnych zebrań, mogą odbywać się konferencje delegatów.
2. Prawo uczestniczenia w konferencji delegatów mają delegaci wybrani na zebraniach sektorów.
3. Decyzję o odbywaniu w ROD konferencji delegatów
podejmuje zarząd ROD w drodze uchwały, określając w niej podział ROD na sektory oraz ilość delegatów wybieranych z tych sektorów na konferencję
delegatów.
4. Zebrania w sektorach zwołuje zarząd ROD.
5. Zebrania zwoływane są i przeprowadzane na zasadach określonych przez statut PZD dla walnych zebrań.
6. Prawo udziału w zebraniu sektora mają wyłącznie
członkowie PZD mający prawo do działek na obszarze sektora.
7. Do konferencji delegatów mają zastosowanie postanowienia dotyczące walnych zebrań, chyba że statut
stanowi inaczej.

§ 61
1. Walne zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych danego ROD.
2. Walne zebranie może odbyć się w drugim terminie,
co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie
rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o
tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na
zebraniu.
3. Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania do konferencji delegatów.
§ 62
1. Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych obecnych na tym zebraniu.
2. Uchwały konferencji delegatów są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności ponad połowy liczby
wybranych delegatów.

§ 58
1. Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zebrania dzielą się na:
1) sprawozdawczo-wyborcze,
2) sprawozdawcze, odbywane corocznie.

§ 63
Przewodniczącego walnego zebrania wybierają spośród
siebie obecni na zebraniu członkowie zwyczajni z ROD
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 34 ust. 5.

§ 59
1. Walne zebranie zwołuje zarząd ROD i proponuje porządek obrad. O terminie i proponowanym porządku
zebrania zarząd ROD zawiadamia okręgowy zarząd.
2. Walne zebranie odbywa się do 15 maja danego roku. Odstępstwa od tego terminu dopuszczalne są za
zgodą prezydium okręgowego zarządu.
3. Nie zwołanie walnego zebrania do dnia 15 maja może stanowić podstawę do odwołania zarządu ROD i
ustanowienia organu komisarycznego, który działa
do chwili odbycia walnego zebrania i wyboru nowego zarządu ROD.

§ 64
Do walnego zebrania sprawozdawczego należy:
1) zatwierdzenie rocznego sprawozdania zarządu
ROD,
2) zatwierdzenie rocznego sprawozdania komisji rewizyjnej ROD za okres sprawozdawczy,
3) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ROD sporządzanego przez zarząd ROD,
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4) rozpatrzenie wniosków komisji rewizyjnej dotyczących działalności zarządu ROD,
5) zapoznanie się z wynikami kontroli działalności zarządu ROD przeprowadzonej przez organ wyższego
stopnia,
6) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych ROD,
7) uchwalanie opłat ogrodowych oraz określanie terminu ich uiszczenia,
8) podjęcie oddzielnej uchwały w sprawie każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD,
9) podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD,
10) rozpatrzenie wniosków zgłaszanych na zebraniu i
podjęcie stosownych uchwał.

4) zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej
ROD za okres kadencji,
5) ustalenie liczby członków zarządu ROD i komisji
rewizyjnej w granicach przewidzianych w statucie,
6) wybór członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej oraz delegatów na okręgowy zjazd (rejonową
konferencję przedzjazdową).
§ 67
1. Naruszenie postanowień statutu dotyczących zwołania i obowiązków walnego zebrania może stanowić
podstawę do stwierdzenia jego nieważności.
2. W przypadku nie dokonania wyboru organów, o których mowa w § 66 pkt 6, walne zebranie jest nieważne.
3. Stwierdzenie nieważności walnego zebrania należy
do prezydium okręgowego zarządu.

§ 65
1. Walne zebranie sprawozdawcze może złożyć wniosek w formie uchwały o odwołanie organu ROD
w przypadku nie przyjęcia sprawozdania z jego działalności. Wnioski o odwołanie przedkłada się właściwemu organowi wyższego stopnia.
2. W razie nie przyjęcia sprawozdania organu ROD
walne zebranie sprawozdawcze może go odwołać
i powołać w jego miejsce nowy organ ROD, jeżeli
podczas głosowania obecnych jest ponad połowa
członków zwyczajnych danego ROD, a uchwała zapadła bezwzględną większością głosów. Postanowienie § 42 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
3. Z zastrzeżeniem § 40 ust. 2, walne zebranie sprawozdawcze może dokonywać wyborów uzupełniających
do organów ROD lub delegatów na okręgowy zjazd
(rejonową konferencję przedzjazdową).

§ 68
1. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane
w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących
do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych
i sprawozdawczo-wyborczych.
2. Z własnej inicjatywy bezwzględną większością głosów, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych
danego ROD (delegatów) albo na polecenie organu
nadrzędnego, zarząd ROD zwołuje nadzwyczajne
walne zebranie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia pisemnego żądania. Postanowienie § 59 ust. 3 stosuje
się odpowiednio.
3. Zarząd ROD zwołuje nadzwyczajne walne zebranie
na wniosek komisji rewizyjnej ROD uchwalony bezwzględną większością głosów.
4. Do kompetencji nadzwyczajnego walnego zebrania
należy rozpoznanie spraw, dla których zostało zwołane.
5. Nadzwyczajne walne zebranie, zwołane w trybie i na
zasadach określonych statutem, może podejmować
uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało
zwołane i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych członkom zwyczajnym.

§ 66
Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo wyborczego należy ponadto:
1) uchwalenie programu działania ROD na okres kadencji,
2) udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
ROD,
3) zatwierdzenie sprawozdania zarządu ROD za
okres kadencji,

Zarzàd ROD
§ 69
1. Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD.
2. Zarząd ROD reprezentuje PZD w zakresie i na zasadach określonych niniejszym statutem.
3. Zarząd ROD składa się z 5 - 11 członków.
4. Liczbę członków zarządu ROD ustala walne zebra-

nie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust. 3.
§ 70
1. Zarząd ROD wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika.
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2. Zarząd ROD dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków.
3. Prezes kieruje i odpowiada za całokształt prac zarządu ROD.
4. Wiceprezes odpowiada za powierzone dziedziny
działalności zarządu ROD oraz zastępuje prezesa
w pełnieniu obowiązków. W przypadku wyboru więcej niż jednego wiceprezesa, zarząd ROD powołuje
pierwszego wiceprezesa zastępującego prezesa w
pełnieniu obowiązków.
5. Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności zarządu ROD.
6. Skarbnik odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej.

12) rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez
członków PZD ich obowiązków wynikających
z przepisów związkowych, a także sporów między nimi,
13) powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej
Służby Instruktorskiej,
14) udostępnia członkom PZD publikacje i inne materiały informacyjne pochodzące od organów nadrzędnych,
15) zarządza infrastrukturą ogrodową i utrzymuje ją
w należytym stanie,
16) opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD,
17) podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych,
18) rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi
w dyspozycji ROD,
19) gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami i planem finansowym uchwalonym
przez walne zebranie,
20) pobiera składki członkowskie, opłaty ogrodowe
oraz inne należności,
21) terminowo reguluje zobowiązania ROD,
22) terminowo rozlicza i odprowadza należności wewnątrzorganizacyjne do organu wyższego stopnia
według zasad ustalonych przez Krajową Radę.

§ 71
1. Posiedzenia zarządu ROD zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes. Posiedzenie należy zwołać
także na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zarządu ROD, na żądanie komisji rewizyjnej lub organu wyższego stopnia.
2. Posiedzeniu zarządu ROD przewodniczy prezes lub
zastępujący go wiceprezes.
3. Posiedzenia zarządu ROD powinny odbywać się co
najmniej raz w miesiącu.
§ 72
Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego
funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu),
a w szczególności:
1) realizuje obowiązki wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów podatkowych i regulujących kwestie porządku
i czystości,
2) realizuje uchwały walnego zebrania,
3) ustanawia prawa do działek w ROD, zatwierdza
przeniesienia praw do działek w ROD i stwierdza
wstąpienie w stosunek prawny wynikający z prawa do działki w ROD,
4) wypowiada umowy dzierżawy działkowej,
5) przyjmuje w poczet członków PZD,
6) nadzoruje przestrzeganie regulaminu ROD,
7) czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD,
8) prowadzi i odpowiednio zabezpiecza dokumentację ROD, w tym dotyczącą działkowców oraz
członków PZD,
9) prowadzi ewidencję działek,
10) dba o estetyczny wygląd ROD, organizując konkursy i podejmując inne działania służące dla osiągnięcia tego celu,
11) rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez
działkowców ich obowiązków,

§ 73
1. W zakresie spraw zwykłego zarządu, o których mowa w § 72, zarząd ROD samodzielnie reprezentuje
PZD, w tym w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych. W tym zakresie zarząd ROD
może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu PZD.
2. W sprawach określonych w ust. 1 prezes zarządu
ROD (pierwszy wiceprezes) łącznie z innym członkiem zarządu ROD umocowany jest do składania
oświadczeń woli w imieniu PZD, w tym do ustanawiania pełnomocników procesowych.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zarząd ROD może reprezentować PZD w sprawie przekraczającej zakres zwykłego zarządu, o ile uzyska uprzednią zgodę prezydium okręgowego zarządu pod rygorem nieważności.
4. Zarząd ROD nie może reprezentować PZD w sprawach zastrzeżonych do kompetencji innych organów
PZD.
§ 74
1. W powiatach, gminach, miastach i dzielnicach miast
prezydium okręgowego zarządu może powołać i rozwiązać kolegium prezesów zarządów ROD.
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2. Kolegia prezesów stanowią forum wymiany doświadczeń i ustalają kierunek współpracy zainteresowanych ROD z samorządem terytorialnym.

3. Zasady funkcjonowania kolegiów prezesów określa
Prezydium Krajowej Rady.

Nabycie i wygaÊni´cie prawa do dzia∏ki w ROD
§ 75
Prawo do działki w ROD nabywa się w drodze:
1) ustanowienia prawa do działki,
2) przeniesienia prawa do działki,
3) wstąpienia w stosunek prawny wynikający z prawa do działki.

obowiązany jest wskazać uzgodnioną przez strony
umowy, o której mowa w ust. 1, wysokość uzgodnionego pomiędzy stronami wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia
i obiekty.
§ 79
1. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod
rygorem nieważności.
2. PZD może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże
osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia
w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w § 78 ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku przeniesienia praw do działki na rzecz osoby bliskiej.

§ 76
1. Ustanowienie prawa do działki w ROD następuje na
podstawie umowy dzierżawy działkowej zawieranej
w formie pisemnej pomiędzy PZD a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta
z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia
prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki.
3. Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się
w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki,
a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o działkę.
§ 77
1. Umowę dzierżawy działkowej w imieniu PZD zawiera zarząd ROD reprezentowany na zasadach
określonych w § 73 ust. 2, po wyrażeniu zgody na tę
czynność przez zarząd ROD w formie uchwały.
2. Do czasu powołania zarządu ROD w nowym (odtworzonym) ROD umowę dzierżawy działkowej
w imieniu PZD zawiera prezydium okręgowego zarządu.

§ 80
1. Oświadczenie o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w imieniu
PZD składa zarząd ROD w formie uchwały.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się
obu stronom umowy za pokwitowaniem lub przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
§ 81
1. W razie śmierci działkowca prawo do działki, które
przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
2. Jeżeli małżonek zmarłego działkowca nie posiadał
prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od
dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli
o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego
prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się
do właściwego zarządu ROD.
4. Na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust.
2, zarząd ROD podejmuje uchwałę o wstąpieniu
małżonka w stosunek prawny wynikający z prawa
do działki po zmarłym działkowcu.

§ 78
1. Przeniesienie prawa do działki w ROD następuje
w drodze umowy pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną zawartej w formie pisemnej
z podpisami notarialnie poświadczonymi.
2. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od
zatwierdzenia przez PZD.
3. PZD składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie
2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku
o zatwierdzenie; bezskuteczny upływ tego terminu
jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia
praw do działki.
4. We wniosku, o którym mowa w ust. 3, działkowiec
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5. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 4, doręcza się
zainteresowanemu.

2) wybudował, nadbudował lub rozbudował na terenie działki altanę lub inny obiekt z naruszeniem
przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy
organ administracji publicznej,
3) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub
opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz
stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie
z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo
uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
4) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.
2. Wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.
3. Postanowienia § 77 stosuje się odpowiednio.

§ 82
1. PZD może oddać działkę w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną,
oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.
2. Oddanie działki w bezpłatne używanie instytucjom,
o których mowa w ust.1, następuje na podstawie
umowy według wzoru określonego przez Krajową
Radę PZD.
3. Postanowienia § 77 stosuje się odpowiednio.
§ 83
1. Prawo do działki w ROD wygasa z chwilą:
1) rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia;
2) śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej;
3) likwidacji części ROD, na której znajduje się
działka;
4) likwidacji ROD;
5) w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.
2. Wygaśnięcie prawa do działki w ROD stwierdza
w formie uchwały:
1) zarząd ROD - w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1- 3,
2) prezydium okręgowego zarządu – w przypadku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 86
1. W razie wygaśnięcia prawa do działki w ROD na
skutek wypowiedzenia umowy, warunki zapłaty i
wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca ustala się w drodze pisemnego
porozumienia pomiędzy PZD i działkowcem. Postanowienie § 77 stosuje się odpowiednio.
2. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust.
1, PZD może w trybie procesu żądać sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów w drodze licytacji sądowej. Postanowienie sądu o przysądzeniu własności
nasadzeń, urządzeń i obiektów jest równoznaczne
z ustanowieniem prawa do działki przez PZD.
3. Na podstawie postanowienia sądu, o którym mowa
w ust. 2, zarząd ROD w drodze uchwały stwierdza
ustanowienie prawa do działki.
4. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 3, doręcza się
zainteresowanemu.

§ 84
1. Rozwiązanie umowy za zgodą obu stron następuje
na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy
PZD a działkowcem.
2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się
w szczególności termin rozwiązania umowy i wydania działki zarządowi ROD. Porozumienie może określać warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za
znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia
i obiekty stanowiące własność działkowca.
3. Postanowienia § 77 stosuje się odpowiednio.

§ 87
1. W razie śmierci działkowca prawo do działki w ROD
wygasa w następstwie niedokonania czynności,
o której mowa w § 81 ust. 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawo do
działki ustanawiane jest na rzecz osoby bliskiej
zmarłego, która w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa do działki zgłosiła wniosek o ustanowienie
prawa do działki po zmarłym.
3. Ustanowienie prawa do działki na rzecz osoby bliskiej zmarłego działkowca nie może nastąpić przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. W razie śmierci działkowca niepozostającego
w związku małżeńskim, przepisy ust. 2 i 3 stosuje

§ 85
1. PZD może wypowiedzieć umowę, nie później niż na
miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta
z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub
uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu,
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek
lub
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się odpowiednio, z tym że terminy, o których mowa
w tych ustępach, wynoszą 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.
5. W przypadku zgłoszenia wniosku przez kilka osób
bliskich, ustanowienie prawa do działki następuje na
rzecz tej osoby bliskiej wskazanej w orzeczeniu sądowym. Postanowienia § 86 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

w związku z likwidacją ROD lub jego części na warunkach określonych w art. 21 lub art. 24 ust. 3 lub
art. 26 ustawy, działkowcowi przysługuje prawo do
działki zamiennej pod warunkiem zgłoszenia do
PZD odpowiedniego żądania.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, działkowiec składa na piśmie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od
dnia likwidacji ROD lub jego części do właściwego
prezydium okręgowego zarządu.
3. Prawo do działki zamiennej ustanawiane jest na zasadach określonych w § 77.

§ 88
1. W przypadku wygaśnięcia prawa do działki w ROD

Komisja Rewizyjna ROD
§ 89
1. Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna.
2. Komisja rewizyjna ROD składa się z 3 - 9 członków.
3. Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust. 2.

nej albo na wniosek prezydium okręgowego zarządu.
§ 92
1. Komisja rewizyjna bada i opiniuje roczne sprawozdanie zarządu ROD i sprawozdanie finansowe ROD.
2. Wyniki kontroli oraz ocenę rocznego sprawozdania
zarządu ROD i rocznego sprawozdania finansowego ROD komisja rewizyjna przedstawia wraz
z wnioskami na walnym zebraniu. Ocena za okres
kadencji przedstawiana jest na walnym zebraniu
sprawozdawczo – wyborczym z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.
3. Wyniki kontroli wraz z wnioskami komisja przedstawia na posiedzeniu zarządu ROD.
4. Protokoły kontroli oraz wnioski komisja rewizyjna
przekazuje zarządowi ROD w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli, a w razie stwierdzenia
uchybień także okręgowemu zarządowi.

§ 90
1. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi
przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
3. Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej członków
przy udziale przewodniczącego lub jego zastępcy.
§ 91
1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę i ocenę
działalności zarządu ROD, w tym finansowej.
2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę z własnej
inicjatywy, na polecenie okręgowej komisji rewizyj-

§ 93
Szczegółowy tryb działania komisji rewizyjnej określa
regulamin komisji rewizyjnych PZD uchwalany przez
Krajową Komisję Rewizyjną.

ROZDZIAŁ VII
Jednostka terenowa w PZD
Zasady ogólne
§ 94
1. Jednostka terenowa PZD, zwana dalej okręgiem,
działa na rzecz i w interesie członków PZD oraz
ROD na obszarze swego działania.

2. Na zasadach określonych w niniejszym statucie,
okręg zarządza majątkiem trwałym oraz rozporządza
środkami finansowymi i majątkiem ruchomym pozostającymi w jego dyspozycji.
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§ 95
1. Decyzję o powołaniu okręgu i ustaleniu jego obszaru działania podejmuje Krajowa Rada.

2. Decyzję o likwidacji, połączeniu lub zmianie obszaru działania okręgu podejmuje Krajowa Rada.

Okr´gowy Zjazd Delegatów
§ 96
1. Najwyższym organem PZD w okręgu jest okręgowy
zjazd delegatów.
2. Prawo uczestniczenia w okręgowym zjeździe delegatów mają delegaci ROD, wybrani na walnych zebraniach (konferencjach delegatów) sprawozdawczo
– wyborczych, z zastrzeżeniem § 97.
3. W okręgowych zjazdach delegatów biorą udział
z głosem doradczym członkowie ustępujących władz
okręgu nie będący delegatami oraz przedstawiciele
organów wyższego stopnia.
4. Okręgowy zjazd delegatów ma prawo wybrać
w skład organów, określonych w § 102 pkt 6, każdego członka mającego prawo do udziału w zjeździe.

go zwołania przez Krajową Radę.
§ 101
O terminie, miejscu i porządku obrad okręgowego zjazdu okręgowy zarząd zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem – wybranych delegatów na
co najmniej 14 dni przed terminem okręgowego zjazdu.
Postanowienie § 60 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 102
Do zwyczajnego okręgowego zjazdu należy:
1) wytyczanie kierunków działalności PZD na terenie okręgu,
2) zatwierdzenie sprawozdania z działalności okręgowego zarządu za okres kadencji,
3) zatwierdzenie sprawozdania z działalności okręgowej komisji rewizyjnej za okres kadencji,
4) udzielenie absolutorium ustępującemu okręgowemu zarządowi,
5) uchwalenie programu działania okręgu,
6) ustalenie liczby i wybór członków okręgowego
zarządu i okręgowej komisji rewizyjnej oraz wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD,
7) rozpatrzenie wniosków, zgłoszonych na zjeździe
i podjęcie stosownych uchwał zgodnie z niniejszym statutem,
8) rozpatrzenie wszystkich innych spraw, dotyczących ROD na terenie okręgu, nie zastrzeżonych
do kompetencji innych organów PZD.

§ 97
1. W okręgach posiadających ponad 25000 członków
delegaci na okręgowy zjazd delegatów mogą być
wybierani na rejonowych konferencjach przedzjazdowych.
2. Prawo uczestniczenia w rejonowych konferencjach
przedzjazdowych mają delegaci wybrani na walnych
zebraniach (konferencjach delegatów).
3. Decyzję o odbywaniu rejonowych konferencji przedzjazdowych podejmuje okręgowy zarząd w drodze
uchwały, określając w niej podział okręgu na rejony
oraz ilość delegatów wybieranych przez te konferencje na okręgowy zjazd.
4. Wybór delegatów na okręgowy zjazd odbywa się
w sposób jednolity w całym okręgu – bezpośrednio
na walnych zebraniach (konferencjach delegatów)
albo na rejonowych konferencjach przedzjazdowych.

§ 103
1. Naruszenie postanowień statutu dotyczących zwołania i obowiązków okręgowego zjazdu może stanowić podstawę do stwierdzenia jego nieważności.
2. W przypadku nie dokonania wyboru organów, o których mowa w § 102 pkt 6, okręgowy zjazd jest nieważny.
3. Stwierdzenie nieważności okręgowego zjazdu należy do Krajowej Rady.

§ 98
Okręgowy zjazd delegatów może być:
1) zwyczajny,
2) nadzwyczajny.
§ 99
1. Zwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowy zarząd w ostatnim roku kadencji.
2. Ostateczny termin odbycia zwyczajnych okręgowych zjazdów ustala Krajowa Rada.

§ 104
1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje się
w razie konieczności rozpatrzenia spraw należących
do kompetencji zwyczajnego okręgowego zjazdu.
2. Do nadzwyczajnego okręgowego zjazdu należy rozpoznanie spraw, dla których został zwołany.

§ 100
Nie zwołanie zwyczajnego okręgowego zjazdu w terminie określonym w § 99 ust. 2, stanowi podstawę do je42

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje bezwzględną większością głosów okręgowy zarząd z własnej
inicjatywy lub na żądanie Krajowej Rady, a także na
wniosek co najmniej 1/3 liczby delegatów na okręgowy zjazd lub na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, uchwalony bezwzględną większością głosów.
4. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu

3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.
Postanowienie § 100 stosuje się odpowiednio.
5. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołany w trybie i
na zasadach określonych statutem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany i uwidocznionych w zawiadomieniach
dostarczonych delegatom.

Okr´gowy Zarzàd
§ 105
1. Okręgowy zarząd prowadzi sprawy okręgu.
2. Okręgowy zarząd reprezentuje PZD w zakresie i na
zasadach określonym niniejszym statutem.
3. Okręgowy zarząd składa się z 19-39 członków.
4. Liczbę członków okręgowego zarządu ustala okręgowy zjazd delegatów w granicach określonych
w ust. 3.

zes lub zastępujący go wiceprezes.
3. Posiedzenia okręgowego zarządu powinny odbywać
się co najmniej trzy razy w roku.
4. Tryb pracy okręgowego zarządu określa regulamin
uchwalony przez okręgowy zarząd. Regulamin podlega rejestracji przez Krajową Radę.
§ 109
1. Okręgowy zarząd prowadzi sprawy okręgu, działa
na rzecz ROD oraz współpracuje z organami samorządu terytorialnego i terenową administracją rządową z obszaru działania okręgu w zakresie tworzenia,
funkcjonowania i rozwoju ROD.
2. Do okręgowego zarządu należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy zarządom ROD w zakresie
spraw określonych w § 72,
2) podejmowanie inicjatyw w celu tworzenia i rozwoju ROD,
3) gospodarowanie i rozporządzanie środkami finansowymi okręgu,
4) zarządzanie majątkiem trwałym i utrzymywanie
go w należytym stanie,
5) rozporządzanie majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji okręgu,
6) sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie wypełniania ich obowiązków,
7) udzielanie zgody zarządom ROD na działanie
przekraczające zakres zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw określonych w § 134 ust. 2 pkt 13,
8) podejmowanie działań w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych,
9) prowadzenie inwestycji związanych z zakładaniem i modernizacją ROD,
10) sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie zgodnego z regulaminem ROD zagospodarowania ogrodu,
11) rozpatrywanie i załatwianie skarg dotyczących
działalności zarządów ROD oraz zagospodarowania ROD,
12) stwierdzanie nieważności walnych zebrań (konferencji delegatów),
13) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów),

§ 106
1. Okręgowy zarząd wybiera ze swego grona prezesa,
wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika.
2. Prezes kieruje i odpowiada za całokształt prac okręgowego zarządu.
3. Wiceprezes odpowiada za powierzone dziedziny
działalności okręgowego zarządu oraz zastępuje prezesa w pełnieniu obowiązków. W przypadku wyboru więcej niż jednego wiceprezesa, okręgowy zarząd
powołuje pierwszego wiceprezesa zastępującego
prezesa w pełnieniu obowiązków.
4. Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności okręgowego zarządu.
5. Skarbnik odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej okręgowego zarządu.
§ 107
1. Okręgowy zarząd powołuje ze swego grona prezydium.
2. Prezydium składa się z 7 - 11 członków okręgowego
zarządu, w tym z prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika.
3. Prezydium dokonuje podziału obowiązków pomiędzy
swoich członków, z uwzględnieniem § 106 ust. 2-5.
§ 108
1. Posiedzenia okręgowego zarządu zwołuje prezes lub
zastępujący go wiceprezes. Posiedzenie należy także zwołać w terminie trzydziestu dni od złożenia pisemnego żądania przez okręgową komisję rewizyjną,
Krajową Radę lub co najmniej 1/3 liczbę członków
okręgowego zarządu.
2. Posiedzeniu okręgowego zarządu przewodniczy pre43

14) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał zarządów ROD,
15) zawieszanie lub odwoływanie zarządów ROD lub
ich członków oraz powoływanie zarządów komisarycznych ROD, a także stwierdzanie wygaśnięcia mandatów członków zarządów ROD,
16) zatwierdzanie planów zagospodarowania nowych
oraz zmian planów zagospodarowania istniejących ogrodów,
17) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia lub podziału ROD,
18) podejmowanie uchwał w sprawie czasowego zajęcia terenu ROD,
19) opiniowanie żądań właścicieli nieruchomości
w zakresie likwidacji całości lub części ROD oraz
uczestniczenie w jej przebiegu,
20) terminowe rozliczanie i odprowadzanie należnej
składki członkowskiej i innych należności wewnątrzorganizacyjnych do organu wyższego stopnia,
21) organizowanie i prowadzenie ośrodków szkolenia
oraz ośrodków finansowo-księgowych dla ROD,
22) prowadzenie Rejestru Członków Organów PZD
w części dotyczącej członków organów ROD
z obszaru działania okręgu,
23) przyjmowanie rocznych preliminarzy finansowych i sprawozdań finansowych ROD,
24) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy
finansowych okręgu,
25) zatwierdzenie rocznego sprawozdania okręgowego zarządu sporządzanego przez prezydium okręgowego zarządu,
26) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego okręgu sporządzanego przez prezydium okręgowego zarządu,
27) zatwierdzanie rocznych zbiorczych preliminarzy
finansowych i sprawozdań finansowych ROD,
28) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków prezydium
okręgowego zarządu oraz podejmowanie stosownych uchwał,
29) ustalanie ilości delegatów na okręgowy zjazd
PZD.

ne w § 109 (za wyjątkiem pkt 23-29) oraz w innych
postanowieniach niniejszego statutu odnoszących się
do prezydium.
2. Prezydium podejmuje decyzje w formie i na zasadach określonych w § 46.
§ 111
1. W zakresie swoich kompetencji określonych niniejszym statutem okręgowy zarząd samodzielnie reprezentuje PZD, w tym w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych. W tym zakresie okręgowy zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu PZD.
2. Okręgowy zarząd może przejąć prowadzenie spraw
i postępowań sądowych, administracyjnych i podatkowych prowadzonych przez zarząd ROD.
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie określonym w ust. 1 i 2, w tym ustanawiania pełnomocników procesowych, konieczne jest współdziałanie:
1) prezesa okręgowego zarządu z innym członkiem prezydium okręgowego zarządu albo,
2) wiceprezesa (pierwszego wiceprezesa) ze skarbnikiem albo sekretarzem okręgowego zarządu.
§ 112
1. Okręgowy zarząd może tworzyć delegatury rejonowe jako swoje jednostki pomocnicze mające na celu
usprawnienie działania okręgowego zarządu, obsługi statutowej członków oraz ułatwienie współpracy
okręgu z ROD.
2. Na obszarze swojego działania delegatury rejonowe
występują w imieniu okręgowego zarządu, prowadząc sprawy i wykonując zadania określone w § 109
ust. 2 pkt 1, 11 i 21. Delegatury rejonowe opiniują
sprawy określone w § 109 ust. 2 pkt 2, 6-10 oraz
17 - 19.
3. Decyzję o powołaniu i rozwiązaniu delegatury rejonowej oraz o ustaleniu jej obszaru działania podejmuje okręgowy zarząd.
4. Delegatura rejonowa składa się z co najmniej
3 członków okręgowego zarządu z obszaru działania danej delegatury rejonowej, którzy wybierają ze
swego grona przewodniczącego.
5. Obsługę merytoryczną i finansową delegatury rejonowej prowadzi okręgowy zarząd.

§ 110
1. Prezydium występuje w imieniu okręgowego zarządu, prowadząc sprawy i wykonując zadania określo-

Okr´gowa Komisja Rewizyjna
§ 113
1. Działalność kontrolną w okręgu prowadzi okręgowa
komisja rewizyjna.
2. Okręgowa komisja rewizyjna składa się z 5-11

członków.
3. Liczbę członków okręgowej komisji rewizyjnej ustala okręgowy zjazd delegatów w granicach określonych w ust. 2.
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§ 114
1. Okręgowa komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi
przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
3. Uchwały okręgowej komisji rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej
członków przy udziale przewodniczącego lub jego
zastępcy.

sowe z ROD.
4. Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy, na polecenie Krajowej Komisji Rewizyjnej. Okręgowa komisja rewizyjna
może przeprowadzić kontrolę na wniosek prezydium
okręgowego zarządu.
5. Okręgowa komisja rewizyjna nadzoruje komisje rewizyjne ROD.
§ 116
Do okręgowej komisji rewizyjnej należy opracowywanie sprawozdań i wniosków na okręgowy zjazd delegatów oraz stawianie wniosku w sprawie udzielenia okręgowemu zarządowi absolutorium.

§ 115
1. Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę i ocenę działalności okręgowego zarządu, w tym
finansowej.
2. Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności ROD w miarę potrzeby.
3. Okręgowa komisja rewizyjna bada i opiniuje roczne
sprawozdanie okręgowego zarządu i sprawozdania
finansowe okręgu oraz zbiorcze sprawozdania finan-

§ 117
Szczegółowy tryb działania komisji rewizyjnej określa
regulamin komisji rewizyjnych uchwalany przez Krajową
Komisję Rewizyjną.

ROZDZIAŁ VIII
Jednostka krajowa PZD
Zasady ogólne
§ 118
1. Jednostka krajowa PZD działa na rzecz i w interesie

wszystkich członków PZD oraz ROD i pozostałych
jednostek organizacyjnych PZD.

Krajowy Zjazd Delegatów
§ 119
1. Najwyższym organem PZD jest Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Prawo uczestniczenia w Krajowym Zjeździe Delegatów mają delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów.
3. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępujących władz krajowych nie będący delegatami.
4. Krajowy Zjazd Delegatów ma prawo wybrać w skład
organów, określonych w § 123 pkt 6, każdego członka mającego prawo do udziału w zjeździe.

§ 120
Krajowy Zjazd Delegatów może być:
1) zwyczajny,
2) nadzwyczajny.
§ 121
Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Krajowa Rada w ostatnim roku kadencji.
§ 122
O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Krajowa Rada zawiadamia pisemnie – za
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pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie
bezpośrednio za pokwitowaniem – wybranych delegatów
na co najmniej 14 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów. Postanowienie § 60 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje
się w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania
lub wniosku.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być
zwołany w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji zwyczajnego Krajowego
Zjazdu Delegatów.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołany
w trybie i na zasadach określonych statutem, może
podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla
których został zwołany i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych delegatom.

§ 123
Do zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) zatwierdzenie sprawozdania Krajowej Rady za
okres kadencji,
2) zatwierdzenie sprawozdania Krajowej Komisji
Rewizyjnej za okres kadencji,
3) udzielania absolutorium ustępującej Krajowej Radzie,
4) uchwalenie statutu PZD lub jego zmian,
5) uchwalenie programu działania PZD,
6) ustalenie liczby i wybór członków Krajowej Rady
i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
7) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania PZD na wniosek co najmniej 3/4 okręgowych
zjazdów delegatów,
8) rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie
stosownych uchwał.

§ 125
1. Pomiędzy zwyczajnymi Krajowymi Zjazdami Delegatów Krajowa Rada może zwołać Kongres PZD dla
oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska PZD w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa
działkowego w Polsce.
2. Kongres nie jest organem PZD i nie może podejmować uchwał zastrzeżonych do kompetencji organów
PZD.
§ 126
1. W Kongresie uczestniczą członkowie Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej, prezesi okręgowych zarządów i przewodniczący okręgowych komisji rewizyjnych.
2.Uchwała Krajowej Rady o zwołaniu Kongresu może
przewidywać uczestnictwo innych członków PZD
niż wskazanych w ust. 1.

§ 124
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje
Krajowa Rada bezwzględną większością głosów
z własnej inicjatywy, a także co najmniej 1/3 liczby
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów lub na
wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, uchwalony
bezwzględną większością głosów.

Krajowa Rada
§ 127
1. Krajowa Rada jest najwyższym organem PZD między Krajowymi Zjazdami Delegatów.
2. Krajowa Rada składa się z 27-45 członków.
3. Liczbę członków Krajowej Rady ustala Krajowy
Zjazd Delegatów w granicach określonych w ust. 2.

4. Sekretarz PZD odpowiada za dokumentowanie działalności Krajowej Rady.
5. Skarbnik PZD odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej jednostki krajowej PZD.
§ 129
1. Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje Prezes PZD lub
zastępujący go wiceprezes PZD. Posiedzenie należy
także zwołać w terminie trzydziestu dni od złożenia
pisemnego żądania przez Krajową Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 liczbę członków Krajowej
Rady.
2. Posiedzeniu Krajowej Rady przewodniczy Prezes
PZD lub zastępujący go wiceprezes PZD.
3. Posiedzenia Krajowej Rady powinny odbywać się co
najmniej trzy razy w roku.
4. Tryb pracy Krajowej Rady określa regulamin uchwalony przez Krajową Radę.

§ 128
1. Krajowa Rada wybiera ze swego grona Prezesa PZD,
wiceprezesa (wiceprezesów) PZD, Sekretarza PZD i
Skarbnika PZD.
2. Prezes PZD kieruje i odpowiada za całokształt prac
Krajowej Rady.
3. Wiceprezes PZD odpowiada za powierzone dziedziny działalności Krajowej Rady oraz zastępuje Prezesa PZD w pełnieniu obowiązków. W przypadku
wyboru więcej niż jednego wiceprezesa PZD, Krajowa Rada powołuje pierwszego wiceprezesa PZD zastępującego Prezesa PZD w pełnieniu obowiązków.
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§ 130
Do Krajowej Rady należy:
1) realizowanie postanowień ustawy, statutu oraz
uchwał Krajowego Zjazdu,
2) ustalanie kierunków polityki PZD,
3) określanie kierunków rozwoju ROD,
4) zajmowanie stanowisk w sprawach istotnych dla
PZD i ogrodnictwa działkowego,
5) uchwalanie regulaminu ROD,
6) interpretowanie postanowień statutu,
7) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy
finansowych jednostki,
8) zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Prezydium Krajowej Rady,
9) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego jednostki krajowej sporządzanego przez Prezydium Krajowej Rady,
10) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego PZD sporządzanego przez Prezydium Krajo-

wej Rady,
11) udzielenie absolutorium Prezydium Krajowej Rady za okres kadencji,
12) ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz
zasad jej podziału pomiędzy jednostki organizacyjne PZD,
13) ustalanie zasad prowadzenia i finansowania inwestycji w PZD,
14) stwierdzanie nieważności okręgowych zjazdów,
15) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał okręgowych zjazdów,
16) ustalanie ilości delegatów na zwyczajny Krajowy
Zjazd Delegatów wybieranych przez poszczególne okręgowe zjazdy delegatów,
17) wykonywanie zadań i podejmowanie uchwał w
innych sprawach określonych w postanowieniach
niniejszego statutu jako kompetencja Krajowej
Rady.

Prezydium Krajowej Rady
§ 131
1. Prezydium Krajowej Rady jest zarządem PZD.
2. Prezydium Krajowej Rady reprezentuje i prowadzi
sprawy PZD na zasadach określonych niniejszym
statutem.

§ 134
1. Prezydium Krajowej Rady prowadzi sprawy PZD,
działa na rzecz członków i jednostek organizacyjnych PZD oraz współpracuje z organami władzy publicznej, organizacjami społecznymi, zawodowymi
i politycznymi.
2. Do Prezydium Krajowej Rady PZD należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością PZD,
2) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Krajowej Rady,
3) zawieszanie lub odwoływanie okręgowych zarządów lub ich członków oraz powoływanie okręgowych zarządów komisarycznych, a także stwierdzanie wygaśnięcia mandatów członków okręgowych zarządów,
4) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał organów PZD niższego stopnia,
5) zarządzanie majątkiem jednostki krajowej oraz
gospodarowanie jej funduszami,
6) określanie zasad zarządzania majątkiem i funduszami PZD pozostającymi w dyspozycji jednostek
organizacyjnych PZD,
7) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek
organizacyjnych PZD, w tym nad prawidłową gospodarką finansową,
8) przyjmowanie preliminarzy finansowych i sprawozdań finansowych okręgów oraz zbiorczych
preliminarzy i sprawozdań finansowych ROD
i okręgów,
9) określanie zasad tworzenia biur, zatrudniania i wynagradzania w jednostkach organizacyjnych PZD,

§ 132
1. Prezydium Krajowej Rady wybiera Krajowa Rada
spośród swoich członków.
2. Prezydium Krajowej Rady składa się z 7 - 11 członków. W skład Prezydium Krajowej Rady wchodzą:
1) Prezes PZD,
2) wiceprezesi PZD,
3) Sekretarz PZD,
4) Skarbnik PZD,
5) członkowie Prezydium Krajowej Rady.
3. Prezydium dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków. Postanowienia § 128 ust. 2-5
stosuje się odpowiednio.
§ 133
1. Posiedzenia Prezydium Krajowej Rady zwołuje Prezes PZD lub zastępujący go wiceprezes PZD. Posiedzenie należy także zwołać w terminie trzydziestu
dni od złożenia pisemnego żądania przez Krajową
Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 liczbę członków Prezydium Krajowej Rady.
2. Posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady przewodniczy Prezes PZD lub zastępujący go wiceprezes PZD.
3. Tryb pracy Prezydium Krajowej Rady określa regulamin uchwalony przez Prezydium Krajowej Rady.
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§ 135
1. Prezydium Krajowej Rady reprezentuje PZD oraz
ma prawo zaciągać zobowiązania majątkowe
w imieniu PZD.
2. Z uzasadnionych względów Prezydium Krajowej
Rady może przejąć prowadzenie spraw sądowych
i administracyjnych prowadzonych przez inne organy PZD.
3. Do składania oświadczeń woli, w tym ustanawiania
pełnomocników procesowych, konieczne jest współdziałanie:
1) Prezesa PZD z innym członkiem Prezydium Krajowej Rady albo,
2) Wiceprezesa PZD (pierwszego wiceprezesa PZD)
z drugim wiceprezesem PZD, Skarbnikiem PZD
albo Sekretarzem PZD.

10) podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji
całości lub części ROD,
11) podejmowanie decyzji o współpracy lub przynależności do organizacji krajowych i zagranicznych
o pokrewnych celach i zadaniach,
12) prowadzenie Rejestru Rodzinnych Ogrodów
Działkowych i Rejestru Członków Organów PZD
w części dotyczącej członków organów okręgowych i krajowych,
13) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia
lub obciążenia majątku trwałego PZD,
14) wykonywanie zadań i podejmowanie uchwał w
innych sprawach określonych w postanowieniach
niniejszego statutu jako kompetencja Prezydium
Krajowej Rady

Krajowa Komisja Rewizyjna
§ 136
1. Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad
działalnością statutową i finansową PZD.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 11-13
członków.
3. Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów w granicach określonych w ust. 2.

2) roczne sprawozdanie z działalności Prezydium
Krajowej Rady,
3) zbiorczego sprawozdanie finansowe z ROD
i okręgów,
4) roczne sprawozdanie finansowe PZD.
§ 139
1. Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę i ocenę działalności Krajowej Rady i Prezydium
Krajowej Rady, w tym finansową oraz kontrolę okręgów i ROD.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy. Krajowa Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę na wniosek Prezydium Krajowej Rady.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad
okręgowymi komisjami rewizyjnymi.

§ 137
1. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi
przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
3. Uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej
członków przy udziale przewodniczącego lub jego
zastępcy.

§ 140
Do Krajowej Komisji Rewizyjnej należy ponadto:
1) opracowywanie sprawozdań i wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów oraz stawianie wniosku w
sprawie udzielenia Krajowej Radzie absolutorium,
2) uchwalanie regulaminu komisji rewizyjnych PZD.

§ 138
Krajowa Komisja Rewizyjna bada i opiniuje:
1) roczne sprawozdanie finansowego jednostki krajowej,
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ROZDZIAŁ IX
Tytu∏y honorowe i odznaczenia
§ 141
1. Osobie fizycznej, która w okresie wieloletniej działalności szczególnie zasłużyła się dla PZD i rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, Krajowa Rada PZD może nadać tytuł „Honorowego
Członka PZD”.
2. Za szczególne zasługi dla ROD walne zebranie może nadać tytuł „Honorowego Członka ROD”.
3. W dowód szczególnego uznania za zaangażowanie
i osiągnięcia podczas kierowania statutowym organem PZD, organ, który ma prawo wybierać prezesa
(przewodniczącego komisji statutowej), może nadać
tytuł Honorowego Prezesa (Honorowego Przewodniczącego) po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji.
4. Tytuły, o których mowa w ust. 1 i 2, można nadać

osobie, której ustało członkostwo w PZD.
§ 142
1. Za szczególnie aktywną działalność społeczną i wzorową uprawę działki, członek PZD może być wyróżniony odznaką "Zasłużony Działkowiec" i odznaką
"Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców".
2. Odznaka "Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" może być nadana osobie nie będącej członkiem PZD.
3. Warunki i tryb nadawania odznak związkowych
określa regulamin uchwalony przez Krajową Radę.
4. Członek PZD może również być wyróżniony dyplomami uznania i listami pochwalnymi lub w inny sposób.

ROZDZIAŁ X
Sk∏adka cz∏onkowska i op∏aty ogrodowe
§ 143
1. Członek PZD uiszcza corocznie w terminie do
30 czerwca składkę członkowską w wysokości
uchwalonej przez Krajową Radę PZD na dany rok
kalendarzowy. W przypadku gdy członkami PZD są
oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę
w wysokości 50%.
2. Składka członkowska jest przeznaczona na realizację
celów statutowych PZD i podlega podziałowi według zasad określonych przez Krajową Radę PZD.
3. Wysokość składki członkowskiej ustala Krajowa Rada w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, określając jednocześnie podział
wpływów ze składki pomiędzy jednostki organizacyjne PZD.

liczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak
nie później niż do 30 czerwca.
3. Na koszty funkcjonowania ROD składają się
w szczególności:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej,
gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego
i infrastruktury ogrodowej;
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.
§ 145
1. Uchwalając opłaty ogrodowe walne zebranie
uwzględnia koszty ponoszone przez ROD z tytułu
partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową i krajową PZD na
rzecz ROD i działkowców.
2. Partycypację, o której mowa w ust. 1, określa uchwała Krajowej Rady.
3. Walne zebranie może obniżyć opłaty ogrodowe wo-

§ 144
1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach
przypadających na jego działkę, przez uiszczanie
opłat ogrodowych.
2. Opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wy49

bec działkowców, którzy z innego tytułu ponoszą obciążenia finansowe przeznaczone na działalność
ROD.
4. Obniżenie opłat ogrodowych nie może przekroczyć
kwoty odpowiadającej obciążeniom, o których mowa w ust. 3.

2. Podział wpływów pochodzących z podwyższenia
opłat ogrodowych, zgodnie z ust. 1 pkt 2, określa
uchwała Krajowej Rady.
3. Postanowień ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do działkowca, który prawo do działki nabył w ramach
uprawnień do działki zamiennej w związku z likwidacją ROD lub jego części oraz w drodze zamiany
praw do działek w tym samym ROD.
4. Postanowień ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do działkowca, który nabył prawo do działki po osobie bliskiej
lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym
ROD

§ 146
1. Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie
wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu
działkowcowi zapoznanie się z tą informacją,
a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD.
2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zarząd
ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem
terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego
ten termin.

§ 148
Małżonkowie posiadający wspólnie prawo do działki
opłacają opłaty ogrodowe w wymiarze przypadającym na
jedną działkę.
§ 149
1. Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie
wpłaty na konto bankowe.
2. W uzasadnionych przypadkach działkowiec może
dokonać wpłaty do kasy ROD na zasadach określonych w przepisach związkowych.

§ 147
1. W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że:
1) opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 1, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd ROD; kwota
ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury
ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD,
2) opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez okręgowy zarząd
PZD; kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach.

§ 150
1. W przypadku nie opłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych
w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie,
zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.
2. Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem
ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.

ROZDZIAŁ XI
Majàtek i Fundusze PZD
§ 151
1. Majątek PZD stanowią: nieruchomości, ruchomości,
środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.
2. Majątek PZD powstaje ze składek członkowskich,
opłat ogrodowych, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów
z majątku PZD oraz z ofiarności publicznej.
3. Majątek PZD nie podlega podziałowi między jego
członków.

§ 152
Środki pieniężne pochodzące ze składek członkowskich,
opłat ogrodowych, darowizn, spadków, zapisów i innych
źródeł stanowią podstawę funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych PZD w celu realizacji zadań PZD
określonych ustawą i niniejszym statutem.
Funduszami PZD są:
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§ 153

1) fundusz statutowy,
2) fundusze celowe.

we zasady funkcjonowania funduszu celowego.
§ 156
1. Jednostki organizacyjne PZD wydatkują środki finansowe na podstawie rocznych preliminarzy finansowych obejmujących rok obrachunkowy.
2. Rokiem obrachunkowym w PZD jest rok kalendarzowy.
3. Dysponentem funduszy jest odpowiedni organ zarządzający.
4. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem funduszy w jednostkach organizacyjnych PZD sprawuje
odpowiednia komisja rewizyjna.
5. Jednostki organizacyjne PZD prowadzą rachunkowość na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz przez Zakładowy
Plan Kont PZD uchwalony przez Prezydium Krajowej Rady.

§ 154
1. Fundusz statutowy tworzy się we wszystkich jednostkach organizacyjnych PZD.
2. Fundusz statutowy jest podstawowym funduszem
jednostek organizacyjnych PZD przeznaczonym na
finansowanie działalności statutowej prowadzonej
przez te jednostki.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania funduszu statutowego określa uchwała Krajowej Rady.
§ 155
1. Krajowa Rada w drodze uchwały może utworzyć
fundusze celowe przeznaczone na finansowanie wyodrębnionej sfery działalności statutowej PZD.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa szczegóło-

ROZDZIAŁ XII
Ewidencje i rejestry
§ 157
1. Zarząd ROD prowadzi ewidencję działek w ROD.
2. Ewidencja działek obejmuje:
1) numer porządkowy działki,
2) powierzchnię działki,
3) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby lub
osób, którym przysługuje prawo do działki w ROD
i rodzaj tego prawa.
3. Ewidencję działek prowadzi się w formie pisemnej
lub elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków.

wydanie wypisu, korespondencji ogólnej oraz dokumentów dotyczących zmiany wpisu lub wykreślenia
z ewidencji działek.
§ 160
1. Działkowiec zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia zarządu ROD w formie pisemnej
o zmianie swojego miejsca zamieszkania w celu aktualizacji wpisu w ewidencji działek.
2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w
ust. 1, korespondencja skierowana do działkowca na
adres ujawniony w ewidencji działek, po jej zwrocie
przez pocztę, uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 158
1. Podstawę wpisu do ewidencji działek stanowi dokument potwierdzający nabycie prawa do działki
w ROD.
2. Podstawę wykreślenia z ewidencji stanowi dokument potwierdzający wygaśnięcie prawa do działki
w ROD.

§ 161
Szczegółowe zasady funkcjonowania ewidencji działek określa uchwała Prezydium Krajowej Rady.
§ 162
1. PZD prowadzi rejestry:
1) Członków PZD,
2) Członków Organów PZD,
3) Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
2. Zasady prowadzenia i funkcjonowania rejestrów,
o których mowa w ust. 1, określa uchwała Prezydium
Krajowej Rady.

§ 159
1. Dla każdej działki w ROD prowadzi się oddzielne
akta ewidencyjne.
2. Akta ewidencyjne składają się w szczególności z dokumentów będących podstawą dokonania wpisu do
ewidencji działek, zmiany jego treści, wniosków o
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ROZDZIAŁ XI
Postanowienia przejÊciowe i koƒcowe
§ 163
Zmiany w statucie lub uchwalenie nowego może dokonać Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.

ROD dokonają wyboru odpowiednio: pierwszego
wiceprezesa PZD, pierwszego wiceprezesa okręgowego zarządu i pierwszego wiceprezesa zarządu
ROD, o ile w organie tym wybrano więcej niż jednego wiceprezesa.

§ 164
1. Rozwiązanie PZD następuje na podstawie uchwały
Krajowego Zjazdu Delegatów większością 3/4 głosów wybranych delegatów podjętej na wniosek co
najmniej 3/4 okręgowych zjazdów delegatów.
2. Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów o rozwiązaniu PZD określa sposób przeprowadzenia likwidacji
oraz przeznaczenie majątku PZD.
3. Likwidatorami PZD są Prezes PZD i pierwszy wiceprezes PZD, chyba że uchwała, o której mowa w ust.
2, stanowi inaczej.

§ 167
Delegaci wybrani w 2015 roku na zjazdy (konferencje),
z dniem uchwalenia niniejszego statutu, zachowują swoje mandaty do czasu następnych wyborów.
§ 168
1. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia
wejścia w życie niniejszego statutu, stosuje się odpowiednie postanowienia niniejszego statutu.
2. Sprawy wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w
życie niniejszego statutu, prowadzone przez dotychczasowe komisje rozjemcze, podlegają przekazaniu
do rozpatrzenia przez:
1) właściwe prezydium okręgowego zarządu
– w przypadku sprawy prowadzonej przez komisję rozjemczą ROD lub okręgową komisję rozjemczą jako organ odwoławczy od orzeczenia
komisji rozjemczych ROD,
2) Prezydium Krajowej Rady – w przypadku sprawy
prowadzonej przez Krajową Komisję Rozjemczą
albo okręgową komisję rozjemczą jako organ odwoławczy od uchwały okręgowego zarządu (jego
prezydium).
3. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu rozwiązaniu ulegają Krajowa Komisja Rozjemcza, okręgowe komisje rozjemcze i komisje rozjemcze w rodzinnych ogrodach działkowych w rozumieniu dotychczas obowiązującego statutu PZD. Z tym dniem
wygasają mandaty członków tych organów.
4. Do przekazania, o którym mowa w ust. 2, stosuje się
odpowiednio § 44 ust. 2.

§ 165
Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu wszystkie
jednostki i organy PZD działają według zasad i kompetencji przez niego określonych.
§ 166
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz § 168 ust. 3,
osoby wchodzące, w dniu uchwalenia niniejszego
statutu, w skład organów PZD, zachowują swoje
mandaty jako członkowie właściwych organów PZD
oraz dotychczasowe funkcje.
2. Osoby wchodzące, w dniu uchwalenia niniejszego
statutu, w skład Prezydium Krajowej Rady w rozumieniu dotychczas obowiązującego statutu, wchodzą
w skład Prezydium Krajowej Rady w rozumieniu niniejszego statutu.
3. Z dniem uchwalenia niniejszego statutu osoby pełniące funkcję skarbnika oraz sekretarza wybranych
przez Krajową Radę PZD, stają się odpowiednio
Skarbnikiem PZD i Sekretarzem PZD.
4. W terminie 3 miesięcy od uchwalenia statutu, Krajowa Rada PZD, okręgowe zarządy PZD oraz zarządy

52

3. Dyskusja w sprawie statutu
WYSTĄPIENIA WYGŁOSZONE PODCZAS ZJAZDU

Janusz Moszkowski, Okr´g Wrocław
Szanowne Prezydium Zjazdu!
Szanowni delegaci!

strzeżenia do niektórych przepisów statutu i w rezultacie
Sąd Rejestrowy odmówił jego zarejestrowania. Należy
przypomnieć, że prace nad nowym statutem prowadzone
były przez wiele miesięcy w 2014 roku oraz przez kolejne 8 miesięcy, aż do dnia dzisiejszego.
Projekt statutu PZD jest dobry i bez zastrzeżeń przyjęty przez organy Związku w okręgu wrocławskim. Statut
był przygotowywany przez liczne grono prawników
Związku, był wielokrotnie konsultowany z działkowcami
i działaczami, rozpatrzono setki propozycji zapisów
w statucie PZD. Projekt statutu był przyjęty na naradach
przedzjazdowych w okręgu wrocławskim oraz na VIII
Okręgowym Zjeździe we Wrocławiu.
Projekt statutu po jego korektach i uwzględnieniu
wniesionych zastrzeżeń przez organ nadzoru został ostatecznie przyjęty przez Krajową Radę i skierowany do
uchwalenia na dzisiejszym Krajowym Zjeździe.
Mówiąc o tym chcę uzmysłowić, że dzisiaj najważniejszą sprawą jest jego uchwalenie bez żadnych już zmian.
Zwracam się zatem, w imieniu delegatów okręgu wrocławskiego, do wszystkich delegatów na Zjazd, o nie wnoszenie już żadnych nowych propozycji. Był na to czas
w poprzednich miesiącach. Nie możemy dawać jakiegokolwiek pretekstu organowi nadzoru do wnoszenia kolejnych zastrzeżeń. Nie mamy już czasu na jakiekolwiek
zmiany. Statut musi być uchwalony i jak najszybciej zarejestrowany. Jest to być lub nie być Polskiego Związku
Działkowców. Wyrażam nadzieję, że rozumieją to wszyscy delegaci. Sądzę, że wszyscy czują tę odpowiedzialność i nie będzie nikogo na sali, kto by myślał inaczej.
Kończąc, pragnę podkreślić, że pomimo dramatyzmu
na początku kadencji ostatecznie osiągnęliśmy zwycięstwo. Było ono możliwe dzięki niezwykłej solidarności
jedności organizacyjnej. Musimy wszyscy dbać o tę jedność. Do tego zwycięstwa doprowadził nas Prezes naszego Związku Pan Eugeniusz Kondracki. Za Jego wyjątkową niezłomność, wiarę i upór w działaniu, za mądre
rządzenie i efekty składam Panu Prezesowi słowa najwyższego uznania od delegatów i działkowców okręgu
wrocławskiego.
Serdecznie dziękujemy Panie Prezesie za wszystko co
Pan zrobił, czego Pan dokonał w minionej kadencji.

Dzisiejszy XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego
Związku Działkowców ma epokowe znaczenie. Jest to
pierwszy zwyczajny Zjazd po uchwaleniu przez Sejm RP
nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, po jej
wdrożeniu i odbyciu zebrań wszystkich działkowców,
w wyniku których 95% ogrodów pozostało w naszym
Związku, a co pragnę podkreślić w okręgu wrocławskim
w Polskim Związku Działkowców pozostały wszystkie
ogrody – 100%. Organizacja nasza odniosła wielki sukces wbrew temu co zakładali przeciwnicy Polskiego
Związku Działkowców. Dzisiejszy Zjazd nie tylko podsumuje dokonania kadencji organów krajowych a w zasadzie całego Związku ale również wybierze nowe władze.
Lata 2012-2015 były ogromnie dla nas pracowite,
a Związek i działkowcy odnotowali liczne sukcesy, pomimo iż na samym początku przeżywaliśmy trudne chwile. Szokiem dla nas był Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., który zakwestionował ustawę o ogrodach. Niektórzy myśleli, że powalono nas na
kolana i bardzo się pomylili. Działkowcy to twardy naród,
nie czekając na pomoc wzięli sprawę w swoje ręce i przygotowali swój własny, obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Mozolnie zbieraliśmy
podpisy i to w okresie zimowym. Po ciężkiej walce, wielu sporach w komisjach sejmowych w dniu 13 grudnia
2013 r. Sejm uchwalił nową ustawę. Kolejnym sukcesem
Związku było opracowanie i doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm RP w dniu 20 marca 2015 r. nowelizacji
ustawy Prawo budowlane, co ochroniło nasze altany
przed rozbiórką. W minionej kadencji Związek zanotował także liczne osiągnięcia w dalszym rozwoju ogrodów,
borykał się ze sprawami roszczeniowymi i bronił ogrody
przed likwidacją. Wreszcie opracował projekt nowego
statutu, który uchwalił w dniu 23 października 2014 r., licząc że po jego zarejestrowaniu wejdzie w życie od
1 stycznia 2015 r. Działał więc w tej sprawie niezwłocznie i w dobrej wierze, by jak najszybciej dostosować przepisy do nowej ustawy o ogrodach i szybko i sprawnie
wdrożyć je w życie. Niestety organ nadzoru, którym jest
Prezydent Warszawy jako starosta grodzki, wniósł za-
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łeczne władze nie chcę czasem rozwiązać swoich problemów ze spłatą roszczeń do gruntów wywłaszczonych po
wojnie na odbudowę stolicy. W tym względzie wysoce
niepokojące były kolejne podejmowane przez organ nadzoru kroki, które zmierzały bezpośrednio do zachwiania
podstaw funkcjonowania Związku. Nie da się jednak nie
zauważyć, że statut stanowi jedynie pretekst i zasłonę do
podejmowania w tym zakresie niekorzystnych działań
względem PZD. To nie rzeczywiste aspekty prawne związane ze statutem są podstawą działań wstrzymujących rejestrację statutu.
Na szczególne podkreślenie zasługuje więc fakt, że
w obliczu upływającego terminu 18-miesięcy na uchwalenie statutu, wobec impasu, w jakim znalazł się PZD,
władze Związku mając na uwadze dobro działkowców,
ogrodu i struktur uznały, że należy dokonać modyfikacji
zapisów statutu PZD. To salomonowe rozwiązanie jakże
ważnej dla nas wszystkich kwestii statutu pozwoli nam
uniknąć chaosu prawno-organizacyjnego w funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych, jaki może być
skutkiem dalszych działań organu nadzorującego. Dlatego z pełnym zrozumieniem i akceptacją odnosimy się do
zmian w statucie PZD, jakie są przedmiotem naszej dyskusji, a które są dostosowane do wskazanych uchybień
w postanowieniu Sądu Rejonowego z dnia 17 marca
2015 roku.
Podkreślić przy tym należy, że opracowanie statutu PZD
poprzedziły nie tylko uczciwa i rzetelna praca wielu ludzi
na czele z prawnikami, ale też liczne konsultacje z całym
środowiskiem działkowców. Każdy miał możliwość wypowiedzenia się i bezpośredniego wpływu na opracowywane przepisy. Dlatego też jestem przekonany, że opracowane przepisy w pełni odpowiadają potrzebom funkcjonowania ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej działkowców, a co więcej kontynuują tradycje i zasady, jakie
przyświecały Polskiemu Związkowi Działkowców od momentu jego powstania. Jest godnym pochwały, że jednocześnie przepisy uwzględniają wszelkie aspekty nowej
rzeczywistości, w której przyszło działkowcom funkcjonować. Bez wątpienia statut ten pozwoli na rozwój nowych
kierunków działania PZD, które są tak bardzo potrzebne
i oczekiwane przez całą społeczność działkową.
Zaprezentowany projekt został wysoko oceniony przez
wszystkich działkowców okręgu mazowieckiego, którzy
wyrażają nadzieję, że zawarte w projekcie statutu zapisy
będą dobrze służyły wszystkim członkom Polskiego
Związku Działkowców.
W tym miejscu chciałbym serdecznie i z serca podziękować Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu za
wieloletnie zaangażowanie się w obronę ogrodów działkowych. To walka z roku na rok staje się coraz trudniej-

Dzisiaj kończy się wyjątkowo trudna dla ogrodnictwa
działkowego kadencja władz związkowych. Wiele przeszliśmy – najpierw krzywdzący wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zagroził naszemu dalszemu istnieniu,
a następnie wielomiesięczne zmagania nad opracowaniem nowej ustawy działkowej i zbieranie podpisów pod
projektem obywatelskim, a następnie determinacja
i ogrom wysiłku, jaki musieliśmy włożyć w to, by nasze
propozycje stały się obowiązującym prawem. Kiedy wydawało się, że najtrudniejsze już za nami, znowu musieliśmy walczyć o ochronę naszych altan, która z dnia na
dzień w wyniku wyroku NSA stały się samowolami budowlanymi. Trzeba jasno podkreślić, że bez pomocy
działkowców i struktur ogrodowych, nie byłoby możliwe znalezienie się w tym miejscu, w którym mamy dobrą
ustawę o ROD i definicję altany działkowej wstrzymującą rozbiórkę altan. W chwili obecnej największą naszą
bolączką jest blokowanie rejestracji statutu PZD przez organ nadzoru, który w swoim piśmie do referendarza sądowego wytknął szereg nieprawidłowości, jakie rzekomo
zaszły podczas uchwalania tego aktu. Te uchybienia dotyczyły przede wszystkim kwestii proceduralnych. Dziwi
nas i zastanawia, że procedura uchwalenia poprzedniego
statutu PZD w 2006 roku była analogicznie taka sama jak
ta, która posłużono się teraz, a mimo to nie budziła żadnych – podkreślam – żadnych zastrzeżeń ze strony referendarza sądowego i organu nadzoru. Statut został
wówczas bez jakichkolwiek problemów zarejestrowany
w KRS.
Dlatego też zastrzeżenia Prezydent Warszawy od początku były dla przedstawicieli środowiska działkowego
niezrozumiałe. Niestety stanowisko PZD odpowiadające
na zarzuty organu nadzoru i stanowiące obszerną analizę
prawną – nie zostało uwzględnione. Tymczasem pismo
Prezydent Warszawy, będącego przecież stroną toczących
się postępowaniach dotyczących stołecznych ogrodów,
zostało przyjęte bezkrytycznie. Ta wyjątkowo trudna sytuacja sprawiła, że nie tylko działkowcy z Warszawy, którzy od lat żyją w strachu bojąc się, że utracą budowane
przez wiele lat działki, na których spędzają wolny czas,
nie szczędząc pracy i wysiłku w ich ulepszanie, ale też
działkowcy w całej Polsce przekonali się o tym, jak Prezydent Warszawy traktuje środowisko działkowe. Nie budzi naszego zdziwienia, że od zawsze mało przychylne
nam władze Warszawy – próbują wykorzystać tę okazję
do zdestabilizowania PZD. Zaistniało jednak podejrzenie, czy w ten sposób, poprzez destabilizację działalności
PZD i dostęp do rodzinnych ogrodów działkowych sto54

sza, a osobista postawa Pana Prezesa i Krajowej Rady
PZD mobilizuje nas – działaczy okręgowego zarządu mazowieckiego – do wytrwałej pracy i nieustającego działania. Potwierdzeniem naszych słów są także liczne głosy
indywidualnych użytkowników działek, którzy w pełni
doceniają znaczenie Prezesa Związku w sprawnym
i efektywnym działaniu dla dobra ogrodów działkowych
i całego Związku. Życzenia te kierujemy w imieniu

wszystkich działkowców, których reprezentuję na dzisiejszym Zjeździe. Wyrażam też szczere słowa szacunku
i uznania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do
powstania projektu nowego statutu.
Jednocześnie w imieniu działkowców i działaczy OZM
PZD deklaruję gotowość uczestniczenia i wspierania
wszystkich działań podejmowanych przez najwyższe
struktury Polskiego Związku Działkowców.

Stefan ˚y∏a, Okr´g Podkarpacki
Szanowni Delegaci,

w szczegółowy sposób reguluje zagadnienia związane ze
sprawnym funkcjonowaniem Związku i ogrodów działkowych. Statut był konsultowany także w środowisku
podkarpackich działkowców, którzy w całej rozciągłości
popierają rozwiązania w nim zawarte. Jako podstawowy
dla funkcjonowania Związku dokument, wprowadza nasze Stowarzyszenie w nową rzeczywistość prawną, realizując jednocześnie przepisy dwóch ustaw: o rodzinnych
ogrodach działkowych i prawa o stowarzyszeniach. Jest
rzeczą oczywistą, że nowy statut nie rozwiąże skutecznie
wszystkich problemów, z którymi rodzinne ogrody działkowe spotykają się najczęściej i nie zadowoli wszystkich.
Nie istnieje zresztą żaden akt prawa, który spełniałby te
wymogi. Uznajemy jednak, że jest to statut optymalny,
który należycie dba o interesy działkowców, ogrodów
i Związku. Uważamy, że przyjęcie statutu wytrąci argument z ręki naszym przeciwnikom, którzy uważają, że
ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe bez dokumentu
regulującego zasady jego działania, nie powinno w ogóle istnieć.
W imieniu podkarpackich działkowców i delegatów na
Zjazd z naszego Okręgu, składam podziękowania twórcom nowego statutu: Komisji Statutowej, zespołowi doradców, prawnikom Krajowej Rady oraz wszystkim tym,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego dokumentu. Odrębne podziękowania należą się
Panu Prezesowi PZD za niezaprzeczalny wkład w rozwój
ruchu działkowego, w obronę tego ruchu, oraz doprowadził do powstania statutu.
Występując w imieniu delegatów Okręgu Podkarpackiego PZD będziemy głosować za uchwaleniem statutu
PZD w treści zaprezentowanej na Zjeździe.
Dziękuję za uwagę

Występuję w imieniu działkowców z województwa
podkarpackiego, w którym znajduje się 206 ogrodów
działkowych. Działki rodzinne w tych ogrodach użytkuje blisko 70 tysięcy działkowców. Dla bardzo wielu z nas
działka jest całym sensem życia. Wydawać by się mogło,
że po sukcesie, jakim okazało się przyjęcie przez Sejm
nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcy w końcu odpoczną od polityki. Niestety, znów
musieliśmy łączyć pracę na działkach z działaniami
w obronie naszych altan i ogrodów.
Głównym zadaniem zjazdu jest uchwalenie nowego
statutu PZD. Prace nad statutem trwały w wyjątkowym
dla naszego Związku okresie. Po raz kolejny przeciwko
nam zaangażowano zarówno instytucje państwowe, jak
i pozarządowe. Doświadczyliśmy wystąpienia Pani
Rzecznik Praw Obywatelskich, która konsekwentnie
upiera się przy swoich zastrzeżeniach odnośnie obowiązującej ustawy o ROD. Pani Profesor nie wzruszają tysiące listów, w których działkowcy pytają, jak to możliwe, że instytucja powołana do obrony praw obywateli,
występuje przeciwko nim. Następnie spadło na nas stanowisko Prezydent Miasta Warszawy jako organu nadzoru nad PZD dotyczące statutu przyjętego na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu
23.10.2014 r., którego konsekwencją była odmowa rejestracji tego dokumentu w KRS. Te działania wskazują jasno na to, że musimy dalej działać i bronić naszych
ogrodów. Aby było to możliwe potrzebujemy także statutu, który w sposób płynny i spójny unormuje wszystkie
dziedziny mające istotne znaczenie dla środowiska działkowców.
W ocenie delegatów z Okręgu Podkarpackiego statut
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Antoni Molka, Okr´g Legnica
Szanowni Delegaci,
Panie Prezesie,
Zaproszeni Goście.

stowarzyszenia, a PZD przetrwało.
Kolejny problem działkowców to statut, na którego
uchwalenie ustawodawca dał 18 miesięcy. Powyższy statut nie odpowiada organowi nadzoru – pani Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy. Jej urzędnicy kwestionują zapisy statutu PZD i niedopuszczają do rejestracji.

Spotykamy się na XII Zjeździe Delegatów aby podsumować i ocenić dokonania upływającej kadencji Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz
wybrać nowe władze, uchwalić statut PZD i program pracy na przyszłą kadencję.
Wszyscy wiemy, jak obfita w niekorzystne wydarzenia
dla PZD była upływająca kadencja – zastrzeżenia do
zgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych z 2005 roku przez najwyższe władze sądownicze Naszego państwa, w następstwie wyrok Trybunału
Konstytucyjnego, który mimo wcześniejszych apeli, stanowisk i protestów działkowców wydał kontrowersyjny
wyrok o niezgodności z Konstytucją większości głównych zapisów ustawy o ROD z 2005 roku – pomimo odrębnych zdań części sędziów.
Działkowcy przeżyli szok – co się stało z ponad stuletnią tradycją milionowej organizacji, społeczeństwa które
znalazło sposób na życie uprawiając działki od wielu pokoleń? Dzięki charyzmie naszego prezesa Eugeniusza
Kondrackiego, który poderwał do działania naszych
działkowców – powołano Komitet Icjatywy Ustawodawczej, stworzono obywatelski projekt ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Działkowcy zebrali około miliona podpisów poparcia projektu ustawy. Nieoceniona inicjatywa zespołu, pracowników i działaczy PZD na czele
z panem Prezesem w pracach podkomisji sejmowej pomimo działań przeciwników PZD doprowadziła do sukcesu.
Sejm RP uchwalił ustawę o PZD z dnia 13 grudnia
2013 roku, którą 18 grudnia 2014 roku podpisał Prezydent. Nowa ustawa o ROD obowiązuje od 19 stycznia
2014 roku – działkowcy odnoszą sukces.
Radość jednak trwała krótko. Sprzeciw Związku Miast
Polskich, Rzecznika Praw Obywatelskich a następnie
urzędu nadzoru budowlanego kwestionującego nazewnictwo i funkcję altan działkowych.
Nasuwa się więc pytanie – gdzie byli urzędnicy biur legislacyjnych, czemu i komu ma to służyć? Jest to kolejny atak na PZD. Kolejna walka przed nami, kolejny
projekt obywatelski w sprawie zmiany prawa budowlanego pod hasłem „Stop rozbiórkom altan”, zbieranie podpisów i mozolna praca zespołu inicjatywy obywatelskiej
– odnieśliśmy kolejny sukces, poprawiono prawo budowlane, nasze altany ocalały.
Te dwie ustawy wg projektów obywatelskich to wygrane bitwy pod mądrym przywództwem, lecz do zakończenia wojny wypowiedzianej działkowcom pewnie daleko,
odezwał się – I prezes Sądu Najwyższego, bo zabolało, że
tylko 5% ogrodów przekształciło się w wyodrębnione

Drodzy Delegaci,
Panie Prezesie.

Podsumowując powyższe zdarzenia bardzo skrótowo,
nasuwa się jedyny wniosek, dopóki będzie zapotrzebowanie na grunty działkowców – ataki na PZD nie ustaną.
Dla władz naszego kraju ważniejsi są deweloperzy, inwestorzy komercyjni oraz realizacja obietnic roszczeniowych. Lecz działkowcy nie ustaną w walce o nabyte
prawa i istnienie ogrodów działkowych, zjednoczeni, niepodzieleni pod mądrym charyzmatycznym przywództwem.
Dzisiaj uchwalimy nowy statut PZD. Po konsultacjach
w formie poprawek zapisów z urzędnikami organu nadzoru wierzymy, że będzie zarejestrowany w Krajowym
Rejestrze Sądowym.

Szanowni Delegaci XII Zjazdu PZD

– uchwalając nowy program działania na przyszłą kadencję wybierzemy również organy nadrzędne – Krajową
Radę PZD, która przeprowadzi nas przez morze nienawiści do organizacji. Wygramy kolejne bitwy. Wierzę, że
w końcu wojnę o byt Polskich działkowiczów.
Bo istnienie ogrodów, uprawa działek to wymierne korzyści dla działkowców, społeczeństw lokalnych, władz
samorządowych tak często niezauważane i niedocenione
przez przeciwników.
Kończąc opisane w wielkim skrócie wydarzenia minionej kadencji PZD, pragnę w imieniu działkowców Okręgu Legnickiego gorąco podziękować za walkę o działkowców i ogrody. Przede wszystkim panu Prezesowi
PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu, zespołowi pracowników Biura Krajowej Rady, pracownikom zarządów okręgowych, działaczom organów PZD oraz wszystkim
działkowców.
Dziękuję również przyjaciołom działkowców, prezydentom, burmistrzom miast, wójtom i starostom powiatowym, tym którzy wspierali działkowców w walce
o istnienie.
Nie daliśmy się podzielić, razem możemy walczyć
i wygrywać dla dobra pokoleń działkowców zrzeszonych
w PZD. Przybywamy na XII Zjazd Delegatów z wiarą na
lepsze jutro Naszego Związku.
Z najlepszymi życzeniami dla uczestników XII Zjazdu
Delegatów PZD.
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Urszula Walusiak, Okr´g Bydgoszcz
Delegaci okręgu bydgoskiego w pełni popierają projekt
statutu Polskiego Związku Działkowców. W dyskusjach
na konferencjach przedzjazdowych przedyskutowano
projekt. Wniesione uwagi zostały przesłane do Komisji
Statutowej.

Dziękujemy Panu Prezesowi, Prezydium Krajowej Rady i Komisji statutowej za przygotowanie projektu, który w pełni spełnia oczekiwania działkowców. W imieniu
działkowców z 204 ogrodów popieramy projekt statutu.
Głosujemy za przyjęciem wyżej wymienionego statutu.

WYSTĄPIENIA ZŁOŻONE DO PROTOKOŁU
Rodzinny Ogród Działkowy „Malinka” w Suwałkach
STANOWISKO
w sprawie rejestracji statutu PZD
W ostatnim czasie wśród działkowców i organów PZD
niepokój wywołały rozmaite informacje dotyczące działań podjętych przez Prezydenta Warszawy jako organu
nadzorującego wobec PZD.
W mediach pojawiły się doniesienia jakoby miał on
uchylić uchwały Krajowej Rady PZD, a tym samym - pozbawić możliwości podejmowania najważniejszych decyzji dla funkcjonowania ROD i całego Związku.
W celu skorygowania tych błędnych informacji Krajowa Rada PZD przedstawiła rzeczywisty stan rzeczy wynikający z trwającego sporu sądowego z organem nadzorującym dotyczącego rejestracji nowego statutu PZD oraz
działań podejmowanych przez ten organ w ramach jego
kompetencji.
Należy przypomnieć, że podczas nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w dniu 23 października 2014 r.
Związek uchwalił nowy statut. Tym samym spełniono
obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc
uchwalono w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS wraz z uchwalonym statutem.
Jednakże mimo dopełnienia wymogu ustawowego, do
dnia dzisiejszego nie dokonano wpisu do KRS o zmianie
statutu. Sytuacja ta wynika z zastrzeżeń do trybu przyjęcia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów, jakie
zgłosił do sądu Prezydent Warszawy, który – jako organ
nadzorujący Związek – kilkakrotnie występował z negatywnym stanowiskiem, nie chcąc dopuścić do rejestracji
statutu.
Mimo szerokiego stanowiska prawnego PZD, w którym odpowiedział na wszystkie zastrzeżenia organu nadzoru, prowadzący sprawę referendarz wydał jednak

postanowienie, w którym odmówił zarejestrowania zmiany statutu.
Główną przyczyną odmowy było uznanie argumentu
Prezydenta Warszawy jakoby Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd Delegatów nie był uprawniony do zmiany statutu
PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów.
Z takim orzeczeniem Związek nie zgodził się i złożył
stosowną apelację do Sądu, co oznacza, że postępowanie
nie zostało jeszcze zakończone, a całość sprawy do rozstrzygnięcia w II instancji przejmie Sąd Okręgowy. Na
dzień dzisiejszy za nierozstrzygnięty należy uznać spór
prawny dotyczący obowiązywania nowego statutu PZD.
W tym zakresie organ nadzorujący forsuje przed Sądem
pogląd oparty wyłącznie na ogólnych przepisach prawa
o stowarzyszeniach, że zmiana statutu obowiązuje dopiero od chwili rejestracji.
Związek natomiast uznaje ten pogląd za wadliwy, gdyż
całkowicie pomija szczególne regulacje ustawy o ROD
dotyczące właśnie sprawy uchwalenia statutu PZD.
Związek stoi na stanowisku, iż z art. 65 ust. 2 jednoznacznie wynika, że od chwili uchwalenia nowego statutu, PZD przestaje działać na podstawie dotychczasowego
statutu, a więc rzeczywistym jest , że musi z tym momentem działać w oparciu o nowy uchwalony statut.
Związek podtrzymuje swoje stanowisko, prezentowane
również w złożonej apelacji, że uchwalony w dniu 23
października 2014 r. statut obowiązuje od chwili jego
uchwalenia, niezależnie od rejestracji, wniosek ten wynika bowiem z ustawy o ROD.
Z tego względu organy Związku, w tym Krajowa Rada,
podejmują w ostatnich miesiącach uchwały w oparciu
o postanowienia nowego statutu, konieczność ta wynika
również z nowych rozwiązań zawartych w ustawie
o ROD.
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Dotyczy to w szczególności takich praw jak opłaty ogrodowe, zawieranie umów dzierżawy działkowej, czy też
przenoszenie praw do działek. Dlatego ustawodawca postanowił o natychmiastowym rozpoczęciu obowiązywania nowego statutu po jego uchwaleniu, a nie rejestracji.
Jednak organ nadzorujący nie uznaje tak rzeczywistych
argumentów. Nadal podtrzymuje swój pogląd o nieobowiązywaniu nowego statutu.
Organ nadzorujący nie czekając na rozstrzygnięcie tego sporu przez Sąd wymierzył środki administracyjne
w stosunku do PZD. Udzielił Związkowi ostrzeżenia,
a także zażądał uchylenia Uchwał Krajowej Rady opartych o nowy statut oraz poinformowania wszystkich
struktur PZD o konieczności stosowania dotychczasowego statutu. Na realizacje tych żądań wyznaczono 14-dniowy termin pod rygorem bardziej dolegliwych środków
nadzoru. Wbrew informacjom medialnym, organ nadzorujący nie uchylił żadnych uchwał Krajowej Rady. Takie
informacje są więc nieprawdziwe.
Zwłaszcza, że organ nadzorujący nie ma takich kompetencji. Ma prawo złożyć do Sądu wniosek o uchylenie
uchwał stowarzyszenia. Do dziś taki wniosek nie został
złożony.
Prezydent Warszawy nie powinien samodzielnie rozstrzygać jakichkolwiek spraw, będących przedmiotem postępowania sądowego, zwłaszcza gdy jest stroną takiego
postępowania.
Sprawą bulwersującą jest to, że nie ma prawnych możliwości zaskarżenia zastosowanych wobec PZD środków
nadzorczych. Z tego względu Związek nie może złożyć
formalnego odwołania, mimo że wydane rozstrzygnięcie
nadzorcze narusza prawa PZD, a także jest sprzeczne
z ustawą - Prawo o stowarzyszeniach.
Mając na uwadze brak możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego oraz w trosce o uniknięcie chaosu prawno-organizacyjnego w funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych wskutek dalszych działań organu nadzorującego, Krajowa Rada PZD uznała, że dokona modyfikacji rozwiązań wskazanych wprost przez
Prezydenta Warszawy, tj. uchwały nr 4/XXIII/2014
z dniem 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji. Uchwała ta
została uchylona, a przedmiot do którego się odniosła, reguluje obecnie uchwała nr 2/XVIII/2015 Krajowej Rady
PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Nowa uchwała znajduje umocowanie zarówno w postanowieniach nowego, jak i dotychczasowego statutu
PZD, dzięki czemu będzie wolna od ryzyka podważania
podjętych w oparciu o nią działań, niezależnie od orze-

czenia sądu rozpatrującego apelację złożoną w sprawie
rejestracji statutu przez PZD.
Uchwała nr 2/XVIII/2015 nie wpłynie na zmianę obciążeń finansowych działkowców związanych z korzystaniem z działek w ROD. Uchwały w sprawie opłat
ogrodowych podjęte dotychczas przez walne zebrania
członków w ROD, pozostaną z nią spójne.
Zarówno ustawa o ROD, jak i przepisy wewnątrzorganizacyjne PZD zawierają odpowiednie podstawy prawne
pozwalające organom Związku ustalić odpowiednie opłaty od działkowców. Dotychczasowy, jak również nowy
statut zawierają stosowne postanowienia, stanowiące
podstawę do uchwalenia opłat koniecznych do funkcjonowania ROD.
Dlatego trwający spór dotyczący obowiązywania nowego statutu nie może stanowić przeszkody do podejmowania takich decyzji przez właściwe organy PZD,
a w szczególności walne zebrania w ROD.
Niezależnie więc od przyjmowanego poglądu, istnieją
w tym zakresie odpowiednie podstawy prawne.
Delegaci IX Zjazdu Okręgu Podlaskiego PZD w pełni
popierają wszelkie działania KR PZD, która czyni
wszystko, by doprowadzić do rejestracji statutu PZD.
Niechęć Pani Prezydent Warszawy do ogrodów działkowych podyktowana jest najprawdopodobniej dążeniem
do likwidacji warszawskich ogrodów działkowych, które w wyniku rozbudowy miasta, usytuowane są w intratnych lokalizacjach.
Dlatego apelujemy o zaprzestanie działań szkodzących
Polskiemu Związkowi Działkowców i milionowej społeczności działkowców, podejmowanych przez Prezydent
Warszawy. Podważanie zapisów statutu PZD i uchwał KR
PZD zakłóca działania na rzecz działkowców. Tym bardziej, że decyzje organu nadzoru stoją w sprzeczności do
zapisów ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku.

Szanowni Delegaci !

Jesteśmy świadomi, że wszelkie działania podejmowane przez PZD przy wdrażaniu ustawy o ROD, w tym decyzja o pilnym uchwaleniu nowego statutu o ROD mają
na celu wyłącznie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ogrodów i realizację zapisów ustawy o ROD.
Apeluję do wszystkich obecnych na tym Zjeździe
o uwzględnienie współpracy z Krajową Radą PZD w zakresie pisania do Premiera Rządu, Prezydenta Warszawy,
Sądu Rejestrowego itp. wystąpień, stanowisk lub listów
odnośnie wyeliminowania nieporozumień ze strony nadzoru dotyczących rejestracji nowego Statutu.
Bądźmy razem, w jedności jest siła.
Delegat na Krajowy Zjazd PZD
Prezes Zarządu ROD „Malinka”
w Suwałkach
/-/ Daniel Paciukanis
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STANOWISKO
Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Bolesławcu
z dn. 11.06.2015 r.
w sprawie rejestracji statutu PZD
Członkowie Kolegium Prezesów w Bolesławcu na spotkaniu w dniu 11.06.2015 r. wyrazili swoje oburzenie
i stanowczy sprzeciw na działania urzędników Pani Prezydent Warszawy, utrudniający zarejestrowanie uchwalonego statut PZD. Działania te wprowadzają niepokój
wśród działkowców. Nadal mamy poczucie zagrożenia,
że zostaniemy pozbawieni prawa do uprawiania swoich
działek. Statut jest podstawą prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia, a nie zarejestrowanie go spowoduje
chaos organizacyjny na ogrodach. Zniweczone zostaną wysiłki ogromnej rzeszy działkowców, którzy zbierając podpisy, śląc stanowiska, uczestnicząc w demonstracjach
walczyli o istnienie ogrodów w naszym kraju.
Prawidłowo uchwalony statut na Nadzwyczajnym Kra-

jowym Zjeździe Delegatów w dn. 23.10.2014 r. poprzez
zabiegi polityczne stara się uniemożliwić zarejestrowanie w wyznaczonym terminie. Pani Prezydent sprawując
nadzór nad stowarzyszeniami stanęła po stronie deweloperów nie licząc się z faktem, że 95% ogrodów opowiedziało się za pozostaniem w stowarzyszeniu PZD. Ogrody nie są pozostawione samym sobie, wspierają nas samorządy lokalne czego dowodem jest poparcie ze strony
Prezydenta Miasta Bolesławiec Pana Piotra Romana, którego udzielił nam będąc na uroczystości otwarcia na terenie ogrodu „Kolejarz”, placu zabaw, którego jest fundatorem. Kolegium Prezesów życzy Delegatom Zjazdu
owocnych obrad, miłej atmosfery i szczęśliwego powrotu do domu.
Z poważaniem
Przewodniczący Kolegium Prezesów
w Bolesławcu OZ Legnica
Delegat na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD
/-/ Władysław Kondratowicz

VI. DYSKUSJA
1. Wystàpienia wygłoszone podczas Zjazdu
Bogusław Dàbrowski, Okr´g Gdaƒski
Szanowni delegaci!
Szanowny Prezesie PZD!
Szanowne Prezydium Zjazdu!
Szanowni goście Zjazdu!

Mamy Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych,
która jest w pełni konstytucyjna. Nikomu działkowcy
i ustawa nie szkodzi oraz nie odbiera uprawnień do stanowienia również prawa miejscowego w zakresie rozwoju
miast, o co najczęściej jesteśmy oskarżani, że ponoć hamujemy budownictwo.
Nie możemy godzić się na usuwanie ogrodów pod każdym pretekstem, stawiając działkowców i Związek przed
faktem dokonanym. Uregulowane zagadnienia zawarte w
ustawie w postaci norm prawnych to przede wszystkim
wzmocnienie pozycji prawnej indywidualnego działkowca, chociażby ze względu na narastające roszczenia do
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub

W ostatnich latach wielokrotnie poruszana była sprawa
istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Próby uchylenia lub zmian ustawy o ROD oraz kolejne pomysły polityków wzbudzały głęboki niepokój wśród
działkowców, czego wyrazem były stanowiska wyrażane przez różne nasze gremia i wystąpienia indywidualne.
Związek i jego struktury przedstawiły wszystkie argumenty przemawiające za naszą ustawą, nie zmieniły one
jednak jak się okazuje postawy naszych adwersarzy.
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Gminy, a przekazane Związkowi nie tylko w wieczyste
użytkowanie, lecz również w użytkowanie zwykłe na
czas nieokreślony w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
W wyniku błędnych decyzji administracji publicznej
opartych o obowiązujące wówczas ułomne prawo, założone zostały ogrody działkowe istniejące po dzień dzisiejszy. W minionych latach nie były podejmowane przez
samorządy działania formalno-prawne w zakresie regulowania stanu władania gruntami i nikt nie sprawdzał przebiegu ich granic. Przepisy zmieniły się i dzisiaj broniąc
Ustawy o ROD, bronimy naszych praw nabytych, bronimy naszej egzystencji.
Nie pozwólmy na kolejne reprywatyzacyjne eksperymenty prawne celem naprawiania krzywd innych lecz
wyłącznie kosztem nas działkowców.
Może wreszcie nasi adwersarze pojmą, że walka
z działkowcami, pełnoprawnymi Obywatelami naszej Ojczyzny nie ma sensu. Nikomu nie wolno odbierać nam
prawa do samodzielności, do decydowania o tym, co nam
dobrze służy, a co nam przeszkadza w codziennej społecznej pracy oraz w uprawie i użytkowaniu działki!
My Polscy działkowcy mamy dość obrazy, poniżania
i straszenia oraz ciągłego wzniecania niepokojów. Niech
rozsądek i szacunek dla drugiego człowieka oraz wsłuchiwanie się w głosy społeczeństwa stanowią podstawowe kryteria przed podejmowaniem decyzji w stanowieniu
prawa, w tym dla nas Obywateli, którzy są działkowcami,

członkami Polskiego Związku Działkowców z własnej,
a nieprzymuszonej woli.
Czyżby ufność w stanowione prawo i ustawowa stabilizacja była dla wszystkich, tylko nie dla członków naszego narodowego Związku, największej w Polsce organizacji pozarządowej?

Szanowni Delegaci!

Gwarantem obrony jest zwarta postawa nas działkowców, wspieranie statutowych organów kierujących
Związkiem. Podejmowane wysiłki dla zachowania istniejącego stanu prawnego, zachowania w jedności ruchu
ogrodnictwa działkowego, jego dorobku i znaczenia dla
polskiego społeczeństwa skutkuje faktem, iż obowiązuje
nasza dobra Ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 roku.
Gwarantem obrony jest także poparcie w zbliżających
się wyborach parlamentarnych tych sił politycznych, które dowiodły, że rozumieją potrzebę istnienia ogrodów
działkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń i którzy
zawsze byli i są z nami w chwilach wzniosłych i trudnych.
Zabieram głos, bo milczenie oznaczałoby aprobowanie
irracjonalnych pomysłów zmierzających do likwidacji
mojego Związku i usunięcia z obrotu prawnego dobrej
ustawy o ROD.
Zabieram głos, bo tego nakazuje mi mój obowiązek
związkowy.
Dziękuję za uwagę.

Piotr Wilms, Okr´g Gorzów Wielkopolski
Panie Prezesie,
Drodzy Delegaci,
Szanowni Goście!

nie i wspieranie programów edukacyjnych, promowanie
pozytywnego wizerunku jesieni życia, międzypokoleniowej solidarności.
Wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców Okręgowy Zarząd PZD w Gorzowie Wlkp. zaproponuje atrakcyjną formę wspólnego spędzania czasu pod nazwą
„Zielone warsztaty pod znakiem słońca”.
Plan warsztatów zakłada zajęcia dla dzieci i osób aktywnych w dojrzałym wieku, które szukają swojego hobby w gronie osób o podobnych zainteresowaniach, chcących doświadczyć nowych wyzwań związanych z doznaniami artystycznymi, gdzie główny akcent położony jest
na piękno otaczającego świata. Warsztaty podzielone zostaną na bloki zawierające elementy sztuk plastycznych,
florystyki, ekologii, recyklingu itp.
Główny nacisk chcemy położyć na relacje międzypokoleniowe pomiędzy grupą najmłodszych, a najstarszych
działkowców, tak aby dzieci i seniorzy spędzali interesująco, twórczo, wesoło czas na ogrodach działkowych.

„Być aktywnym w starszym wieku, to nie tylko cieszyć
się życiem, czasem wolnym, ale także podejmować obowiązki współtwórcy swego środowiska lokalnego, dzielnicy, miasta, stowarzyszenia, innych osób, dla zachowania
dziedzictwa kulturowego.”
Olga Czerniawska „Style życia w starości”
Społeczeństwo rozwija się bardzo dynamicznie, jednocześnie szybko starzejąc się. Ważne jest dbanie o dobre
relacje międzypokoleniowe, budowanie „międzypokoleniowego mostu”, budowanie wrażliwości na potrzeby
starszych.
W UE promuje się tzw. aktywną starość. Zaleca się
podejmowanie działań dających seniorom pełne i aktywne uczestniczenie w życiu społecznym poprzez tworze-
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Aby był to czas niezapomnianych wrażeń i przeżyć.
Działkowcy seniorzy mają do zaoferowania olbrzymią
wiedzę, popartą doświadczeniem życiowym, mogą nauczyć dzieci miłości do przyrody, dbania o nią, opowiadać o roślinach, życiu owadów, ptaków itp. Dzieci mogą
wnieść w jesień życia beztroskość, uśmiech i radość.
Planujemy wprowadzić profesjonalne zajęcia z florystyki, decoupage’u, hortiperapii oraz gotowania. Warsztaty i związane z nimi prelekcje tematyczne są formą
edukacji, zabawy i pracy. Zamierzamy stworzyć tzw.
Akademię Seniora.
Uzupełnieniem oferty będą cykliczne imprezy – konkursy z nagrodami dla dorosłych:
➢ zielony ogród cudów – najciekawsze solitery, rzeźby
roślinne itp.
➢ bal kwiatów – wspólna zabawa taneczna oraz śpiewanie
➢ ogród w jesiennej dyni – spotkania kreatywne – co
można stworzyć z warzyw – rzeźbienie, przetwory,
➢ roślinne dialogi słońca z księżycem – kalendarz biodynamiczny,
➢ nauka języków obcych – pokonywanie własnych
uprzedzeń,
➢ kurs obsługi komputera oraz dostęp do internetu –
przeciwdziałanie wykluczeniu cywilizacyjnym seniorów.
Dla dzieci i młodzieży:
➢ kwiatem malowane – młody ogrodnik i przyjaciele
– konkurs plastyczny,
➢ bajki w doniczkach – opowiadania o kwiatach,
➢ smaki z działki – zdrowe odżywianie, wspólne
warsztaty kulinarne,
➢ działkowe przedszkole i klasa – by być dla innych.
Przy Okręgowym Zarządzie PZD powstanie Galeria
Ogrodowa, w której cyklicznie prezentowane będą pra-

ce wykonywane podczas warsztatów, a także prace konkursowe. Dodatkowo organizować będziemy aukcje tych
prac, a środki w ten sposób otrzymane przeznaczymy na
ważne cele społeczne i działkowe.
„Koncentrując się na rzeczach, które chciałbyś mieć lub
których byś nie chciał,
zapominasz o tym co masz…” Nick Vojicic
Kolejną ofertą dla działkowców i młodzieży będzie
stworzenie na terenach niezagospodarowanych w wybranym ROD – Bajkowego Ogrodu Zmysłów – pięć bram
do pięciu ogrodów:
➢ ogród wzroku (ogród świateł, barw…),
➢ ogród smaku (ogród mojej babci),
➢ ogród węchu (ściany z pnączy jednorocznych i wieloletnich, żywopłoty),
➢ ogród dotyku (tekstura owoców, kwiatów, różna nawierzchnia),
➢ ogród dźwięku (śpiew ptaków, szum traw).
Ogród podzielony będzie na strefy, które przez odpowiedni dobór roślin działać będą pobudzająco lub wyciszająco. Każdy zakątek ma służyć innemu doświadczeniu
i stymulować inne fragmenty mózgu. Wiemy doskonale,
że ogród obniża poziom stresu i zwiększa koncentrację.
Dobrze oddziałuje na osobom starsze, niepełnosprawne,
pełni funkcję dydaktyczną, rewalidacyjną i terapeutyczną.
Kompozycje zaprojektowane będą tak, aby bodźce pozawzrokowe były używane w większym natężeniu niż
inne.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” JP II

Kazimierz Michalik, Okr´g Lublin
Szanowni Państwo Przewodniczący,
Szanowni Delegaci,
Kończy się kadencja Polskiego Związku Działkowców,
którą śmiało można nazwać historyczną. Ten niezwyczajny okres zaznaczy się bowiem w historii Związku i Polskiego Parlamentu uchwaleniem bezprecedensowego, bo
obywatelskiego projektu ustawy. Doprowadziła do tego
niezwykła mobilizacja działkowców, ich rodzin i przyjaciół, a także determinacja kierownictwa Związku, na czele z jego Prezesem. To oni dawali nam siłę i przekonanie,
że walczymy o słuszny cel, jakim jest zachowanie nabytych praw i uświadomienia władzy, że należy liczyć się
z głosem obywateli.

Ten trudny i pracowity okres nie zwalnia nas z dalszych
obowiązków i spoczęcia na przysłowiowych laurach.
Zresztą, natychmiast dały o sobie znać głosy różnych nienawistników, także instytucji czy organizacji, usiłujących
zatruć nam poczucie wygranej. I znowu – dzięki czujności i szybkiej reakcji kierownictwa Rady Krajowej PZD,
możemy liczyć na to, że obronimy nasze prawa. Po raz
kolejny przekonaliśmy się, że „w jedności siła”, że „zgoda buduje”, i że te oczywiste, chociaż banalne prawdy, są
ponadczasowe i skuteczne. Dziękujemy panie Prezesie za
wytrwałość i wsparcie.
Wracając do obowiązków wobec działkowców: pierwszym i podstawowym wymogiem czasu jest uchwalenie
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dobrego, uniwersalnego i zrozumiałego dla wszystkich
statutu stowarzyszenia. Statutu, który będzie nie do podważenia.
Powinniśmy uwzględnić w praktyce naszego działania
zapisy 2 ustaw, które nas obligują, tj. ustawy o ogrodach
działkowych i ustawy o stowarzyszeniach. Niestety, jak
Państwo dostrzegacie, nie zawsze są one spójne. Musimy w naszym statucie szczególnie zaakcentować samorządność i samodzielność organów PZD, z uwydatnieniem zwiększenia uprawnień do korzystania z osobowości prawnej podstawowych jednostek organizacyjnych,
jakimi są ROD.
Biorąc pod uwagę specyfikę ustroju państwa, funkcjonującego w warunkach gospodarki rynkowej, musimy
domagać się wyraźnego rozgraniczenia wykonywania
pracy, w jej pojęciu kodeksowym, od zakładanej w ww.
ustawach działalności społecznej, na której opiera się
funkcjonowanie stowarzyszenia. Rzesza dotychczasowych społeczników wykrusza się zastraszająco z powodów chociażby biologicznych. Już dziś borykamy się
z problemem chętnych do zarządzania ogrodem. W tym
kontekście nasze prawo powinno uwzględnić współczesną mentalność społeczeństwa, wynikającą ze zmian
ustrojowych i warunków ekonomicznych.
Pamiętać przy tym należy o niedopuszczeniu do przenikania się kompetencji organów stowarzyszenia, co posłuży umocnieniu samodzielności i odpowiedzialności osób,
pełniących w nich odpowiednie funkcje. Niezwykle ważne jest, aby ograniczyć przy tym zjawiska działań autorytarnych oraz dyktat biurokratyczny i administracyjny.
W zapisach statutowych powinniśmy posługiwać się
jednoznacznymi określeniami i językiem zrozumiałym
dla przeciętnego działkowca. Dotyczy to szczególnie zapisu § 147 ust. 1 punkt 1 i 2, który w zbyt enigmatyczny
sposób reguluje pobieranie opłat, dawnego tzw. wpisowego i opłaty inwestycyjnej. Z punktu widzenia użytkowników działek, co wielokrotnie działkowcy sygnalizowali, zapis jest niezrozumiały i budzi podejrzenia o jakieś podwójne dno.
Szczególną uwagę zwrócić należy na potrzebę umieszczenia szczegółowych zasad postępowania organów
ROD, jak i użytkowników działek, w Regulaminie ogrodu, który jako akt prawny najbliższy praktyce, zyska
w ten sposób odpowiednią rangę, bowiem bezpośrednio

dotyczy realizacji postanowień ustawy i statutu w realnym życiu działkowca i zarządów ogrodów.
Z aprobatą przyjęliśmy inicjatywę Rady Krajowej PZD
ws. stworzenia systemu pozyskiwania środków z Unii
Europejskiej na potrzeby Związku i ogrodów działkowych. Już na etapie wstępnym uwidacznia się jednak
podstawowa trudność w stosowaniu systemu i w spełnieniu warunków finansowania projektów. Chodzi o wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu funduszy unijnych pracowników, których należy zatrudnić w OZ PZD oraz
spełnienia warunku partycypacji środków własnych beneficjenta, dobrze jeśli tylko w 20% wartości projektu. Już
tylko taka potencjalna możliwość wymusza inne zupełnie planowanie budżetów zarówno Zarządu Okręgów, jak
i zainteresowanych ROD-ów. Nie wszędzie będzie możliwe zgromadzenie środków własnych, co z góry przesądza o niepowodzeniu inicjatywy. Praktycznie rzecz
traktując, należałoby zwiększyć obciążenia finansowe
działkowców, co przy ich niechęci do jakiejkolwiek podwyżki składki czy opłaty ogrodowej – nawet przy założeniu spodziewanych korzyści z realizacji projektu, zwłaszcza projektu w zakresie modernizacji infrastruktury ogrodu, bardzo jednak kosztownej – w praktyce uniemożliwia realizację tej słusznej, skądinąd, inicjatywy. Czy
Rada Krajowa PZD, znając mizerną kondycję finansową
większości ROD-ów, a i niektórych Zarządów Okręgowych PZD, ma jakiś pomysł na pokonanie tej trudności ?
Bardzo chciałabym, a pewnie nie tylko ja, usłyszeć odpowiedź twierdzącą.
Kolejnym, niecierpiącym zwłoki działaniem stowarzyszenia powinno być dążenie do przyspieszenia prac nad
ustawą reprywatyzacyjną, która w najbardziej dotkliwy i
niesprawiedliwy sposób dotyka działkowców. Kto wie,
może będzie potrzebna następna, trzecia już mobilizacja
sił obywatelskich, aby zmotywować władzę uchwałodawczą do podjęcia pracy nad ustawą? Nawet duża ilość
sprzecznych interesów różnych grup społecznych i tzw.
lobby, jaka ciąży nad wolą uregulowania procedur prywatyzacyjnych, nie usprawiedliwia parlamentu od przeciągania rozwiązania tego problemu. Jak sądzę, my –
działkowcy, jesteśmy gotowi na następną bitwę, której
wygrana, być może, wreszcie zapewni działkowcom spokój i skupienie się na naszym właściwym hobby, tj. „uprawie marchewki i kwiatków”.
Bardzo dziękuję za uwagę.

Barłomiej Kozera, Okr´g Opolski
Szanowni Delegaci.

wę – to jest wielki sukces Związku, dużą akcję „altana”
– zwieńczoną znów sukcesem. To były doniosłe przedsięwzięcia. Zdaje z nich sprawę Sprawozdanie Krajowej

Ostatnie lata obfitowały w ważne, a dokładnie doniosłe, wydarzenia dla Związku. Mam na myśli nową usta62

Rady. Kosztowało nas to wszystko sporo wysiłku, ale
sprawiało, że Związek skierowany był w upływającej kadencji, z konieczności, na zewnętrze cele. Pora by zmienić nieco optykę i spojrzeć bardziej na cele wewnętrzne.
Wydaje się bowiem, że i jest tutaj sporo do zrobienia.
Gdy rozważamy genezę ruchu działkowego to konstatujemy, że narodził się on jako sprzeciw wobec biedy społeczeństwa końca XIX wieku. Jako sposób radzenia sobie
z ubożeniem tego społeczeństwa. Działka miała być ekonomiczną pomocą dla ludzi biednych. Tak zresztą było w
Polsce niedawno, w ubogich czasach PRL. Dominowały
wówczas na działkach marchewki i pietruszka. Pamiętamy to dobrze. Obecnie działki wyglądają w dużym stopniu inaczej – tworzą ją często trawniki i rabaty kwiatowe,
a to znaczy, że działki w III Rzeczpospolitej służą także
innym celom, ot choćby zaspokojeniu przyjemności obcowania z przyrodą. Pełnią także funkcję hedonistyczną,
mają dawać przyjemność. Ale to tylko sprawa wrażeń.
Takie powierzchowne spojrzenie.
Mnie interesuje pytanie takie: na jakie mankamenty
obecnego życia społecznego lekarstwem może być działka? Jakie właściwości życia społecznego są najbardziej
dokuczliwe współcześnie? W czym działki mogą być pomocne? Jeśli odpowiemy na to pytanie, to przepiszemy
tym samym receptę na ruch działkowy w Polsce na początku XXI wieku.
Wydaje się, że dwie są największe dolegliwości obecnego życia społecznego, mianowicie osamotnienie człowieka i utrata przez niego poczucia bezpieczeństwa. Te
dwie kwestie łączą się w całość. Chodzi o to, że dawne
czasy więzi towarzyskiej, sąsiedzkiej są za nami. Ludzie
z rozrzewnieniem wspominają czasy spotkań towarzy-

skich, które kiedyś były codzienną praktyką, a teraz są
w zaniku. W zaniku są więzi społeczne.
Po pierwsze, musimy podjąć próbę zintegrowania
działkowców. Szkolenia, nie tylko fachowe, ale również
kulinarne, czy medyczne winny skupić działkowców. Podobnie jak organizacja imprez, choćby takich, jak dzień
działkowca, dzień seniora, święto plonów, ale też zupełnie nowych. Przykładem mogą być imprezy, jakie organizują angielscy działkowcy, a co pokazuje nasza telewizja. Po drugie, pielęgnować musimy więzi sąsiedzkie.
Potrzeba jest akcja: pomóż sąsiadowi. Po trzecie, nie możemy działkowców zostawić samych sobie, musimy interesować się ich sytuacją. Stworzyć, na wzór Społecznej
Służby Instruktorskiej, pomoc społeczną, udzielającą
wsparcia wszystkim potrzebującym pomocy. Czy to w
opryskach, czy skopaniu działki lub skoszeniu trawnika.
Z przykrością obserwuję zanik pracy w tym względzie
zarządów ROD, skupianie się tylko na administrowaniu.
To jest droga do zaniku owego osamotnienia. Ale jest
to również droga do tworzenia wspólnoty. Nie odtworzymy dawnej wspólnoty, ale możemy sprawić, że ogród
działkowy nie będzie zlepkiem iluś tam działek, ale autentycznym ogrodem. Trzeba pamiętać, że istnieje kilka
warunków koniecznych, aby pojawiła się wspólnota.
Pierwszym jest wzajemne zrozumienie. Temu służy komunikacja.
Działamy w sytuacji, w której istnieje konkurencja. To
zmusza nas do rozwijania nowych form aktywności. Do
pokierowania potrzebami działkowców. Na naszych
oczach bowiem rodzi się nowa funkcja ogródków działkowych, funkcja ludyczna, zabawowa. Niech będzie ona
jedną z funkcji, a nie funkcją jedyną.

Michał Kaczała, Okr´g Łódzki
Szanowny Panie Prezesie,
Szanowni Delegaci
Zaproszeni Goście,

tego też w przypadku udokumentowanych roszczeń do
gruntów, mimo oporu działkowców zasadne wydaje się
stanowisko przywracania właściwych granic ogrodów dla
zmniejszenia kosztów wynikających z roszczeń.

Zabieram głos w imieniu 46 tysięcy działkowców
Okręgu Łódzkiego gospodarujących na 317 ogrodach zajmujących powierzchnię 2074,2 ha a w użytkowaniu wieczystym 757,8 ha stanowiących własność Związku.
Bolączką środowiska działkowców są sprawy sądowe
dotyczące gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym,
roszczeń właścicieli nieruchomości o wydanie gruntów
stanowiących ich własność oraz roszczeń z tytułu bezumownego korzystania przez PZD z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.
Podejmowane stanowiska i apele w obronie ogrodów
przez działkowców, zarządy ROD i Zarząd Okręgu nie
mogą liczyć na pomoc ze strony władz publicznych. Dla-

Szanowni Delegaci,

Determinacja Krajowej Rady PZD na czele z Prezesem
Eugeniuszem Kondrackim przy zebranych 900 tysięcy
i manifestacjach działkowców doprowadziła do uchwalenia ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Nasza radość trwała krótko, gdyż znów trzeba było walczyć o altany, co w konsekwencji doprowadziło do zmiany prawa budowlanego.
Wykonując wymogi ustawy został opracowany statut
przy udziale i konsultacjach z działkowcami i przekazany do rejestracji przez Sąd rejestrowy. Radość nasza nie
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trwała długo, gdyż znów położono nam kłody pod nogi
odmawiając rejestracji przez Sąd Rejestrowy na wiosek
Prezydent Warszawy. Mam nadzieję że uchwalony dziś
statut zadowoli wszystkie strony a nam pozwoli wreszcie spokojnie pracować na działkach. W imieniu działkowców Okręgu Łódzkiego składam podziękowanie
komitetowi inicjatywy ustawodawczej, Krajowej Radzie

PZD, Prezesowi Kondrackiemu, gdyż bez jego charyzmy,
kreatywności nie byłoby dokumentów prawnych dotyczących Związku.
Dziękuję całemu zespołowi pracującemu nad projektem statutu który na dzisiejszym zjeździe przyjmiemy dla
dobra ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Grzegorz Oracz, Okr´g Mazowiecki
Szanowni Delegaci !!!
Szanowne Kierownictwo Zjazdu i Związku !!!

„Sprawozdanie…” za okres kadencji, poświęcają wiele
miejsca. O problemach , z którymi na co dzień osobiście,
bądź w różnych gremiach borykają się zarówno działacze szczebla ogrodowego, jak i aktyw i pracownicy biura Okręgu, mówił kolega Zygmunt Kacprzak, Radomianin czwartkowo-niedzielny, Warszawianin w pozostałe
dni tygodnia. Podzielam wyrażony przezeń pogląd, iż nie
może nam zabraknąć ni sił, ni cierpliwości, ni żadnej innej cechy potrzebnej do kontaktów z niesolidną władzą,
taką swoistą wańką – wstańką. Nie organizujemy sobie,
myślę i mówię o Prezydium Okręgowego Zarządu, jakichkolwiek wakacji. Zabraliśmy się, na miarę osobistej
energii i pasji działania, do pracy, do tworzenia szerokopasmowej i daleko sięgającej wizji dobrze działających
ogrodów, ich zarządów i innych struktur.
Mamy zatem pewność, że wśród ważnych celów naszych działań znajdą się:
• dążenie do stabilizacji osobowej organów uchwałodawczych, zarządzających i kontrolnych na szczeblu
ogrodu i okręgu;
• nauka i wdrażanie do umiejętnego wykonywania zadań przez nowo wybrane zarządy ROD – droga
wieść będzie przez szkolenia i edukowanie, którego
uczestnikami i animatorami będą nie tylko pracownicy i aktyw OZ, ale też funkcyjni działacze i etatowi pracownicy delegatur. Dążyć musimy do
„odświątecznienia” bądź kampanijności kontaktów
z zarządami ogrodów;
• niezbędne, nie tylko dla nowych działaczy, prezesów i zarządów wybranych wiosną tego roku, nowe
lub wznowione i zaktualizowane wydawnictwo w typie „Poradnika Prezesa ROD” z końca poprzedniej
dekady, przydałby się w codziennej pracy zbiór aktualnych, obowiązujących przepisów związkowych
– doznały one prawdziwej „rzezi” po uchwaleniu
w krótkim okresie nowego prawa działkowego;
• tworzenie warunków i przeświadczenia, że to my sami, stosownie do potrzeb musimy się nauczyć korzystania z różnych rozwiązań wspomagających
i wypełniający luki po formach działalności już nie
istniejących, np. po dobrej pamięci ogrodowych komisjach rozjemczych;

Przyjechałem na nasz XII Zjazd Delegatów ze znaczącymi nadziejami, ale o nich potem. Przyjechałem po
uważnej, kilkakrotnej lekturze niektórych zwłaszcza fragmentów przesłanych nam, delegatom, dokumentów
– sprawozdań i programu działania Związku na najbliższych kilka lat. Dla mnie, uczestnika niemal wszystkich,
w wymiarze mego macierzystego ogrodu i miasta, mego
mazowieckiego okręgu, a także siedziby władz Państwa
i mego Związku działań, które się na trwałe zapisały
w annałach PZD, sprawozdanie Krajowej Rady jest swoistym podręcznikiem historii najnowszej, pisanej przez
milion autorów – działkowców, aktyw społeczny w ogrodach i na innych szczeblach działalności. Napisany żywym, nieskomplikowanym językiem, z żywą, wartą uwagi narracją, nawet osobie nieobdarzonej wyobraźnią plastyczną pozwala na przypomnienie scenerii i aury kampanii niezgody na traktowanie działkowców jak pańszczyźnianych chłopów, bez praw, ale z właściwymi dla
tej grupy społecznej zagrożeniami – obawą o biedne mienie, granice zaborczości złego pana itp. Cieszę się z możliwości danej mi przez los uczestniczenia zarówno w animowaniu ruchu zbierania podpisów poparcia dla projektów kilku ustaw dotyczących nas, działkowców, jak i bycia uczestnikiem marszu pod Sejm RP i pierwszy raz
w życiu, środkiem Alej Ujazdowskich pod Kancelarię Premiera, w pikietowaniu siedzib Wojewody Mazowieckiego
i Prezydent m.st. Warszawy, czy pomniejszych lokalnych
bonzów – posłów i senatorów, wreszcie samorządowców
w miejscach zamieszkania. Warto i honorem było tam
i przy tym być, mamy prawo wyrażać swoje zadowolenie
z uzyskanych, również dzięki tym zrachowaniom efektów.
Niespełna trzy tygodnie temu odbył się nasz, V Mazowiecki Zjazd Delegatów.
Wraz z innymi uczestnikami tego, ważnego dla dziesiątek tysięcy działkowców Mazowsza i Warszawy, wydarzenia analizowałem stan naszego ducha i gotowości
do podjęcia zadań i wyzwań szykowanych przez dotychczasowy rozwój zdarzeń.
Sytuacji, w wymiarze wieloaspektowym, ogrodów
warszawskich opracowania Krajowej Rady PZD, także
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• chcemy, czy nie musimy odważniej, bez lęku o szacunek dla naszych dokonań i zasług, sięgać po zasoby energii i wiedzy tkwiące w ludziach młodych,
których coraz więcej wchodzi do naszych ogrodów,
których jednak nuży atmosfera starczego spokoju lub
lęków właściwych dla zaawansowanego wieku.
Wspomniałem na wstępie o nadziejach, które łączę ze
Zjazdem. Mam zatem nadzieję, nie wizję pastora Luthera Kinga, – że będzie nasz Związek Związkiem ogromnym, mocarnym i poważnie traktowanym przez rzą-

dzących ZAWSZE, A NIE TYLKO POD WPŁYWEM
IMPULSU OKOŁOWYBORCZEGO. Potrzebny nam
będzie dalej mocny duch na trudne czasy. Jestem najgłębiej przekonany o tym, że nadal honorem i zaszczytem
dla większości spośród wielotysięcznej rzeszy działaczy
szczebla ogrodowego, okręgowego, czy wreszcie krajowego, będzie to, że będziemy potrafili, że będziemy
chcieli swą wiedzą i pasją społecznikowską służyć innym, że nie opuścimy siebie nawzajem w potrzebie, że
będziemy silni i mocni swą jednością.

Jolanta Mysiak, Okr´g Piła
Panie Przewodniczący,
Panie Prezesie,
Szanowni Delegaci i zaproszeni goście,

i staramy się pokazać nasz dorobek i znaczenie działek
i ogrodu działkowego. Na rzecz naszego działkowego
środowiska, ale również społeczności lokalnej co roku samorządy ogrodowe wielu ogrodów organizują różnorodne imprezy:
− pierwsze to festyny z okazji „Dnia Dziecka”.
W ogrodach Chodzieży, Wągrowca, Piły, Czarnkowa, Trzcianki, Rogoźna, Gołańczy są to również festyny otwarte dla dzieci społeczności lokalnej. Na
tych festynach dzieci nie tylko się bawią. Najistotniejszy jest cel edukacyjny tych imprez: propagowanie i popularyzowanie głównej idei Rodzinnych
Ogrodów Działkowych i ruchu ogrodnictwa działkowego tj. wypoczynek i rekreacja poprzez aktywność
fizyczną i pracę oraz obcowanie z naturą. Zarządy
ROD dbają, aby młode pokolenie pokochało działki,
po to, aby w przyszłości nas na nich zastąpić.
− w trakcie roku szkolnego w wielu ogrodach przeprowadzane są lekcje biologii,
− w Chodzieży od 40 lat, Pile od 30 i Trzciance ogrody działkowe prezentują swoje osiągnięcia w uprawie owoców, warzyw i kwiatów podczas wystawy
pn. „Corso” – Wystawy te są organizowane przez Zarządy ROD wspólnie z władzami samorządowymi
i innymi stowarzyszeniami na terenie miast.
− „Wczasy pod Orzechami”- organizowane są od 40
lat przez Zarząd ROD „Powstańców Wlkp.”, przy
dofinansowaniu władz miasta Chodzieży oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, dwutygodniowe turnusy – dochodzące dla ludzi samotnych,
emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych.
− działki umożliwiają organizowanie imprez dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Amazonek, Bioderko i dla wszystkich tych,
którzy nie mając możliwości a chcą spędzać czas na
przyjaznym Im terenie,
− wyszliśmy z organizacją Okręgowego Dnia Działkowca do gmin.

W swojej wypowiedzi odniosę się do roli i znaczenia
Polskiego Związku Działkowców oraz samorządów lokalnych w funkcjonowaniu i zarządzaniu ogrodami działkowymi
Relacje i współpraca pomiędzy Zarządami ROD Okręgu Pilskiego, a naszymi Władzami Samorządowymi
i Związkiem są bardzo poprawne. Aby nie być gołosłowną podaję konkrety:
− w okresie minionej 5-letniej kadencji, dotację od samorządów 6 gmin otrzymały 24 ogrody działkowe
z przeznaczeniem na doposażenie ogrodów w sprzęt
oraz na dofinansowanie realizowanych remontów infrastruktury ogrodowej. Najwięcej środków finansowych w naszym okręgu otrzymują ogrody miasta
Chodzieży, które bez przerwy od ponad 30 lat są dofinansowywane przez Gminę Miejską Chodzież.
Z tej puli Ogrody również zostały nieodpłatnie wyposażone w sprzęt komputerowy, który znacznie
usprawnia pracę Zarządu.
− rok ubiegły 2014 był dla nas szczególnie udany. Otóż
Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Chodzieży
z inicjatywy Burmistrza dodatkowo otrzymały środki z Funduszu Spójności Urzędu Marszałkowskiego
– „Razem dla Chodzieży” na zakup sprzętu ogrodniczego.
Nie jest jednak tak, że te pieniądze w formie dotacji same spadają nam z nieba jak manna. To Okręgowy Zarząd
opracowuje strategię i przegotowuje wnioski o środki dla
naszych ogrodów. Składa je do większości Gmin Okręgu.
Również za pośrednictwem Okręgowego Zarządu PZD
otrzymane dotacje są rozliczane.
Samorządy ogrodowe i Okręgowy Zarząd nie prezentują tylko roszczeniowej postawy w stosunku do władz samorządowych oraz do Krajowej Rady PZD. Zarządy
ROD naszego okręgu nie są bierne, jesteśmy aktywni
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Na wszystkich tych imprezach są przedstawiciele naszych władz związkowych i samorządowych. Wspierają
nas w naszych działaniach nie tylko finansowo, ale też fizycznie.
Mamy jednak i problemy – wspólne problemy. Na naszym terenie występują roszczenia do gruntów ROD
w Chodzieży, Rogoźnie. Okręgowy Zarząd i Samorządy
tych Gmin już od dłuższego czasu prowadzą rozmowy
z właścicielami tych działek, aby polubownie dojść do
satysfakcjonującego wszystkie strony porozumienia. Negocjacje te jak się państwo domyślacie nie są łatwe, i na
chwilę obecną jeszcze nie rozstrzygnięte. Jesteśmy jednak
przekonani, że Burmistrzowie doprowadzą do pomyślnego dla obu stron rozwiązania.
Ogromne znaczenie w zarządzaniu ogrodami odgrywa
pomoc udzielana nam przez Okręgowy Zarząd PZD oraz
Krajową Radę PZD w postaci przekazywanych nam materiałów i dokumentów niezbędnych w pracy zarządów
ogrodów czy w postaci pomocy finansowej.
Rodzinne Ogrody Działkowe naszego okręgu na realizowane inwestycje i remonty w ogrodach otrzymały dotacje finansowe głównie z Krajowej Rady PZD. Środki
te pozwoliły ogrodom zakończyć realizowane inwestycje. Ponieważ w naszym okręgu nie posiadamy środków
na Funduszu Rozwoju ROD o pomoc finansową na realizowane inwestycje zwracamy się do Prezydium Krajowej Rady PZD i taka pomoc otrzymujemy.
W imieniu samorządów ogrodów naszego okręgu dziękuję.
Nasze ogrody korzystały również z Funduszu Samopomocowego PZD otrzymując pożyczki na realizowane inwestycje i remonty. Utworzenie tego Funduszu było
trafioną i słuszną decyzją Krajowej Rady PZD. Fundusz
ten spełnia oczekiwania i zapotrzebowanie działkowców.
Z Krajowej Rady środki finansowe w formie dotacji
z Funduszu PZD na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymały również ogrody naszego okręgu, te które zostały dotknięte skutkami klęski. Wysokość przyznanych dotacji dla 8 ogrodów pozwoliła im w krótkim
okresie czasu naprawić i odbudować zniszczona infrastrukturę.
Myślę, że co do potrzeby współpracy Związku oraz samorządów lokalnych ze środowiskiem, w którym i dla
którego działamy nie trzeba nikogo przekonywać. Za-

pewniam, że dużo lepiej i przyjemniej wypełnia się funkcję społeczną prezesa, gdy ma się oparcie i wsparcie we
Władzach Samorządowych i Związkowych.
Zdajemy sobie sprawę, że aby zaistniała taka harmonia
jak na terenie naszego okręgu potrzeba dużo dobrej woli
z obu stron. A może to tylko kwestia wzajemnego szacunku i uznania dla wspólnych wysiłków na rzecz naszych małych Ojczyzn. Po prostu – dla naszego wspólnego dobra, dla naszego wspólnego interesu konieczna
jest ścisła i bardzo dobra współpraca samorządów ROD
oraz Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z władzami samorządowymi wszystkich szczebli.
Bez tej współpracy niemożliwe jest w XXI wieku prawidłowe funkcjonowanie ogrodów i Związku.
Samorządy ogrodów działkowych i okręgowy zarząd
PZD w Pile zawsze aktywnie wspierały działania Krajowej Rady PZD podejmowane w obronie ogrodów działkowych i ustawy o ROD czy w obronie altan: uzyskaliśmy poparcie dla naszych działań u władz samorządowych, zbieraliśmy podpisy.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Krajowej Rady
PZD, działkowców, samorządów ogrodowych i okręgowych mamy dobrą Ustawę o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych oraz „bezpieczne” altany. Wszystko to osiągnęliśmy dzięki determinacji i ogromnej pracy wszystkich, którym bliskie są ogrody działkowe i ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce. Szczególne podziękowania w imieniu działkowców naszego okręgu kieruje do
Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego za Pana upór i
zaangażowanie w obronie ogrodów, ustawy o ROD i ruchu ogrodnictwa działkowego. Niech wyrazem naszego
uznania dla Pana wysiłku będą słowa Bolesława Prusa:
„Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu
owoców w tydzień po posiewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty”… Myślę, że nie raz musiał
Pan przebijać niejedną górę, i dzięki swojemu doświadczeniu i dyplomacji – przerzucił Pan niejeden most, po
to, aby Ogrody mogły dalej istnieć, a my na miarę naszych potrzeb – szczęśliwie na nich żyć i pracować.
DZIĘKUJĘ.
Delegaci okręgu pilskiego popierają program działania
Polskiego Związku Działkowców na kadencje 20152019.
Dziękuję za uwagę.
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wyższego kasacja. I trzeba mieć nadzieję, że nasze argumenty odwrócą dotychczasowe niekorzystne rozstrzygnięcia, których skutki poniósł cały Związek. Pomimo,
że zapłacono tak wielkie pieniądze i że żaden ogród działkowy w Polsce nie poniósł na swoich kontach uszczerbku, to strata jest niepowetowana. Zamiast wykorzystać te
pieniądze na rozwój infrastruktury trafiły one w ręce, osoby która za bezcen wykupiła prawa do ubiegania się o
zwrot terenu od byłych właścicieli i korzystając w latach
90-tych z wyjątkowej „życzliwości” władz miasta i województwa oraz Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
uzyskała korzystne dla siebie decyzje, a później wyroki.
Wobec ponad 100 działkowców od przeszło roku toczą
się procesy sądowe o zapłatę za korzystanie z działek, a
powódką jest nieznana nikomu Hanna Rejmann, która cesją przejęła roszczenia od Beaty Nowińskiej. Tymczasem
przed Sądem Rejonowym zapadły pierwsze wyroki oddalające od działkowców pozwy Hanny Rejmann. W uzasadnieniu padły podnoszone przez działkowców i przedstawicieli Związku argumenty, że działkowcy użytkowali swoje działki w dobrej wierze, a właścicielka nieruchomości Beata Nowińska nigdy nie wezwała ich do
wydania zajmowanych działek ani do zapłaty za bezumowne korzystanie z działki pomimo, że tak nakazywał
jej wyrok Sądu Najwyższego z 2005 r. Fakt ten połączony z brakiem całkowitego zainteresowania opuszczoną
przez działkowców nieruchomością, na której koczują
bezdomni oraz powstaje dzikie wysypisko śmieci, świadczą że Beata Nowińska ze swoją wspólniczką Hanną Rejman zainteresowane były wyłącznie zgarnięciem kolejnych pieniędzy, tym razem od starszych i często schorowanych ludzi, którzy za swoją miłość do działki mieli zapłacić ze skromnych rent i emerytur.
Kolejne dwie trudne sprawy, które generują koszty to
obrona 36 działkowców ROD „Złotowska II” w Poznaniu
i rozliczenie ostatniego okresu bezumownego korzystania
z opuszczonych już gruntów ROD im. „Łukaszewicza”
w Poznaniu. W pierwszej sprawie toczą się przed sądem
rejonowym w Poznaniu sprawy przeciwko działkowcom
i Związkowi o wydanie spornych gruntów. Dotychczas
zapadły już wyroki nakazujące zapłacić działkowcom
kwoty w wysokości prawie 10 000 złotych każdy. Również Związek musiał zapłacić 70 tys. zł. Byliśmy zdeterminowani, by opuścić zajmowany teren i podjęto w tym
zakresie uzgodnienia z działkowcami, ale oto w dniu
wczorajszym otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość.
Minister Infrastruktury i Rozwoju decyzją z dnia 23
czerwca 2015 r. stwierdził nieważność decyzji Ministra
Administracji Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska z dnia 25.04.1983 r. I tak oto po wielu latach okazało się, że wywłaszczenie byłych właścicieli odbyło się

Roszczenia do terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych zagrażają prawom olbrzymiej rzeszy działkowców.
Skala zjawiska oraz jego skutki powodują, że roszczenia
zaczęły zagrażać bytowi całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zwroty terenów ROD rodzą bowiem
również olbrzymie koszty związane z tzw. wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości. W bardzo wielu przypadkach zarówno Związkowi jak i działkowcom, poza żądaniem wydania terenu zajmowanego
przez ogrody, wytaczane są także sprawy o idące w miliony złotych odszkodowania z tytułu czynszu. Trzeba też
pamiętać, że w zdecydowanej większości przypadków
problem ten dotyka nie tylko działkowców z gruntu objętego roszczeniami, ale także i ich sąsiadów. Bardzo
rzadko bowiem możliwe jest takie wydzielenie spornego
terenu z ogrodu, aby pozostała część ROD mogła nadal
funkcjonować bez zakłóceń. W skrajnych przypadkach
żądanie wydania nieruchomości dotyczy terenu, na którym znajduje się niezbędna dla funkcjonowania ROD infrastruktura. Zwrot spornej części nieruchomości oznacza
wówczas, iż pozostała część ogrodu nie objęta roszczeniami nie może już funkcjonować. Tak więc obrona działkowców i ogrodów przez skutkami roszczeń zgłaszanych
do ich terenów stanowi jedno z największych wyzwań
stojących obecnie przed Polskim Związkiem Działkowców. Wymaga bowiem olbrzymiego wysiłku organizacyjnego i ekonomicznego. Jak trudne organizacyjnie i finansowo są to sprawy doskonale wiedzą działkowcy Poznańscy. To właśnie działalność naszego Okręgu dotkniętego
roszczeniami utrudniają ciągle rosnące koszty działania,
których znaczącą część stanowią koszty sądowe. Niestety na tym polu nie możemy odnotować znaczącego postępu. Sprawy sądowe ciągle angażują środki finansowe
Okręgu przeznaczone na działalność statutową a nawet
na inwestycje i remonty. Od ponad 20 lat toczy się walka
o ROD im. „23 Lutego” w Poznaniu. Skutki wyroków sądowych ponieśli działkowcy i cały Związek. W 2013 roku zlikwidowano część ROD im. „23 Lutego”, którego
teren przeszedł w ręce Beaty Nowińskiej. Od tego czasu
działki zamieniły się w ruinę i śmietnisko. Mieszkają tu
bezdomni, istnieje nawet „romskie osiedle”. W kwietniu
ubiegłego roku poznański Sąd Apelacyjny utrzymał w
mocy dotychczasowy wyrok w sprawie tego ogrodu nakazując Związkowi zapłacić ponad 7 milionów złotych
za bezumowne korzystanie z wewnętrznych ścieżek pomiędzy działkami i za działkę pod byłą siedzibą Okręgu.
Wyrok wykonaliśmy, ale złożona została do Sądy Naj67

zgodnie z obowiązującym prawem. Tak więc właścicielem spornej działki jest miasto Poznań co w konsekwencji sprawia, że roszczenia byłych właścicieli w stosunku
do PZD są bezzasadne. Oczywiście procedury prawne
jeszcze będą jakiś czas trwać, lecz taki obrót sprawy cieszy.
Jak wynika z opisanych wyżej zdarzeń, walka przed sądami o utrzymanie zagrożonych roszczeniami ogrodów
jest trudna i kosztowna, ale możliwa do wygrania, chociaż pochłania znaczne środki finansowe, które w większości musi ponosić Okręgowy Zarząd PZD. Na szczęście w działaniach w obronie rodzinnych ogrodów działkowych możemy liczyć na pomoc Krajowej Rady PZD,
która wspiera Okręg ze środków Funduszu Obrony Ogrodów, dzięki czemu żaden z ogrodów naszego Okręgu ani
inny ogród w kraju nie odczuł bezpośrednio skutków niekorzystnych wyroków sądowych.
W dniu dzisiejszym, tu z trybuny zjazdowej, w imieniu
działkowców poznańskich pragnę gorąco podziękować
zarówno Krajowej Radzie PZD jak i Okręgowym Zarządom PZD za wsparcie i okazaną pomoc w postaci wyasygnowania ze swoich kont środków finansowych na
pokrycie zasądzonych przez poznańskie sądy kosztów.
Ten niezwykły wyraz solidarności i jedności w obronie
rodzinnych ogrodów działkowych wiele dla nas działkowców poznańskich znaczy.

przejęciu gruntu przez zgłaszających roszczenia. Dlatego też, licząc na olbrzymie zyski, w sprawy związane
z roszczeniami angażują się najlepsze kancelarie prawne
w kraju, wyspecjalizowane w tego typu sprawach. Nagminnym zjawiskiem są obecnie przypadki, w których
osoby zgłaszające roszczenia do gruntów ROD jedynie
formalnie są przeciwnikami procesowym PZD. Faktycznie działkowcy i PZD atakowani są przez grupy kapitałowe i deweloperskie, które zabezpieczywszy sobie prawo
do odkupienia terenu po tzw. „uwolnieniu” go od działkowców, finansują postępowania sądowe i administracyjne. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w przypadku
roszczeń, my działkowcy – mieszkańcy miast i osiedli,
a przede wszystkim obywatele RP, niestety nie możemy
liczyć na pomoc ze strony władz publicznych, a wręcz jesteśmy przez nie traktowani jak przeciwnicy, czego dobitnym przykładem są działania miasta stołecznego
Warszawy.

Szanowni Delegaci

Wobec tak trudnej sytuacji w jakiej obecnie znajdują
się ogrody objęte roszczeniami możemy zrobić tylko jedno, kolejny raz zjednoczyć wszystkie swe działania wokół wspólnych celów. Determinacja w obronie ruchu
ogrodnictwa działkowego, jedność w działaniu oraz zaangażowanie działkowców było od zawsze najmocniejszą
stroną naszego Związku w skutecznej obronie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Związku i praw działkowców. Tylko zjednoczeni w działaniu pod sztandarami
PZD jesteśmy w stanie skutecznie walczyć o istnienie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Razem wychodziliśmy
zwycięsko z wielu batalii o ogrody i tym razem będzie
tak samo, jestem o tym przekonany.

Szanowni Delegaci

Walka o ogrody w tym wymiarze nadal trwa i niestety
nic nie wskazuje na to, aby miała się ona szybko zakończyć. Co do przyczyn takiego stanu rzeczy nie należy
mieć żadnych złudzeń. Ktoś kiedyś powiedział „Jak nie
wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze”,
w tym przypadku jest to niezwykle trafne stwierdzenie.
Tereny ogrodów objętych roszczeniami stanowią bardzo
dużą wartość, która szybko ulega zwielokrotnieniu po

Przeszłość i tradycja w dużym stopniu wpływają na po-

Józef Noski, Okr´g Âlàski
strzeganie roli ogrodów działkowych w dzisiejszej rzeczywistości.
Jest to i dobrze i źle. Dobrze – bo od ponad stuletniej
tradycji się nie odcinamy i nie widzimy takiej potrzeby.
Bez niej nie byłoby dzisiejszych ogrodów. Źle – bo nie
zawsze to co było dobre wczoraj, sprawdza się w nowych
warunkach, a trwanie uparcie przy tych samych metodach
funkcjonowania bez otwarcia na zmiany, naraża każdą organizację na zarzut „przestarzałości”.
Aby wykorzystać wszystkie szanse jakie niesie ze sobą
współczesność, konieczne jest przyjęcie nowego podejścia do funkcji ogrodów – nasze otwarcie się na nowe
trendy społeczne i kulturowe. To gwarantuje nam przyję-

cie nowego Statutu PZD, którego regulacje zrodziły się
w szerokiej dyskusji nad drogami prowadzącymi do odnowy, konsolidacji i umocnienia Związku.
W ostatnim czasie również na działkach zaobserwować
można bowiem zjawiska będące pochodną ogólnospołecznych trendów w naszym społeczeństwie. Mamy coraz
mniej czasu dla siebie, rodziny oraz przyjaciół i jednocześnie coraz to więcej obowiązków, żyjemy w ciągłej
gonitwie. Obserwować można, coraz więcej przypadków
zaniedbywania działek, często nawet nieumyślnego.
Zwiększona świadomość prawna powoduje, że częściej
niż dawniej nieuczciwi działkowcy wykorzystują ją przeciwko osobom podejmującym się społecznie funkcji
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w zarządach ogrodów. Osoby pełniące te funkcje z kolei
nie zawsze radzą sobie z tymi zjawiskami. Młodzi działkowcy nie chcą podejmować się obowiązków w ogrodzie, a niekiedy wprost buntują się przed wykonywaniem
ich społecznie.
Kultura konsumencka oraz związane z nią rozluźnienie
więzi rodzinnych i społecznych - wkradły się również do
życia społeczności działkowców. Z drugiej strony wzrasta tęsknota do dawnego spokoju oraz potrzeba bliskości
z drugim człowiekiem i naturą. Docenienie wartości jakie
pociąga za sobą posiadanie działki jest również widoczne. Obok działek zaniedbanych spotykamy bowiem działki przepięknie zadbane, których użytkownicy zarażają
swoją pracowitością i entuzjazmem swoich bliższych
i dalszych sąsiadów.
Niewątpliwie jednak nasze stowarzyszenie ogrodowe
musi poczynić kroki by lepiej rozpoznać wspomniane nowe trendy społeczne i kulturalne, i pełniej na nie reagować. Musi dostosować swoje zadania do nowych potrzeb
potencjalnych beneficjentów ogrodów działkowych, zarówno wewnątrz (np. poprzez możliwie najszerszą pomoc i zachęty do pełnienia funkcji w organach ogrodów,
usprawnienie komunikacji pomiędzy zarządami ROD pomiędzy sobą oraz z jednostkami wyższego szczebla,
szkolenia, swobodę podejmowania działań organizacyjnych na rzecz społeczności lokalnych) jak i na zewnątrz
(festyny, pokazy ogrodnicze dla dzieci ze szkół, działania promujące zdrowy tryb życia).
Tak jak nowa ustawa szerzej otwiera ogrody na potrzeby otoczenia, tak my sami, jako środowisko, musimy
się bardziej otworzyć na całe społeczeństwo i jego potrzeby. Niewątpliwie w pewnym zakresie możemy również
te potrzeby jeszcze bardziej wpływać, promując określone postawy (nastawienie ku naturze i zdrowemu trybowi
życia).
Musimy przyjąć takie formy działania, aby ogród
działkowy stał się nie tylko bardziej pożądanym sąsiadem ale samym obiektem tego „pożądania”. Ogrody
otwarte, służące jako miejsce rekreacji dla ogółu okolicznych mieszkańców, szeroko współpracujące ze szkołami
i organizacjami społecznymi. Taka powinna być przyszłość ogrodów w zderzeniu współczesności z tradycją.
Aby wspomniane społeczne potrzeby rozpoznać i je realizować, za konieczne w najbliższej przyszłości należy
uznać pogłębienie współpracy z samorządami lokalnymi
i społecznością mieszkańców, zwłaszcza na terenie miast.
Natomiast, aby nasze ogrody były jeszcze piękniejsze, powinniśmy zachęcać zarządy ROD do podejmowania sta-

rań o pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł.
Zachętą dla powyższych działań, niech będą regularne
i wymierne rezultaty nowej ustawy o rod w postaci regulowania przez właściwe organy stanu prawnego gruntów,
na których wiele lat temu zostały urządzone ogrody działkowe, i które to przez wiele lat na tę regulację czekały.
Przestrzeganie tych norm w praktycznej działalności jest
nieodzownym warunkiem spełnienia zadań, są gwarancją jedności i zwartości organizacyjnej naszych członków.
Niech tą zachętą będzie także to, że pomimo negatywnych prognoz ze strony podmiotów nieprzychylnych Polskiemu Związkowi Działkowców oraz samych działkowców, nie utraciliśmy tej cechy, która przez ostatnie
lata okazała się jednym z fundamentów trwałości ogrodnictwa działkowego w Polsce – poczucia jedności i solidarności.
Obraz Polskiego Związku Działkowców to nie tylko
cudowne ogrody, piękne działki i ich otoczenie, ale nade
wszystko całokształt życia i pracy całego Związku i jego
struktur. Jesteśmy dumni z naszych ogrodów i naszych
osiągnięć, a także z naszego Związku.
Pamiętać musimy jednak, że nadal wiele naszych zasobów jesteśmy zmuszeni angażować w działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
które urządzone zostały na gruntach osób prawnych oraz
fizycznych i nie zostały nigdy przekazane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego czy Skarbu Państwa, pomimo uprzednich obietnic w tym zakresie. W tym wypadku
koniecznym jest poszukiwanie rozwiązań elastycznych,
dostosowanych do każdego przypadku, nie wyłączając
możliwości zakupu nieruchomości – jeżeli sprzedaż będzie zaoferowana na szczególnie korzystnych zasadach.

Szanowni Delegaci, Drodzy Goście !

Kończąc moje wystąpienie, w imieniu własnym i działkowców okręgu śląskiego składam wyrazy wdzięczności
wszystkim polskim działkowcom, Krajowej Radzie i jej
pracownikom z Prezesem Związku Panem Eugeniuszem
Kondrackim, za codzienną ciężką pracę dla dobra ogrodów i działkowców.
Panu Prezesowi Kondrackiemu szczególnie dziękujemy
za pokazanie nam, że porażki mogą nas czegoś nauczyć,
dziękujemy za wszystkie wspólne chwile i te dobre i te złe,
za konsekwencję w dążeniu do celu i mocnego przekonania o słuszności własnych wyborów, z których – jesteśmy
głęboko przekonani – w przyszłości odnosić będzie sukcesy cały Związek.
Dziękuję za uwagę.

Szanowni Państwo!
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Edward Galus, Okr´g Âwi´tokrzyski
Rodzinne Ogrody Działkowe jako istotny element zieleni miejskiej, ich funkcje ekologiczne, zdrowotnościowe i społeczne.
W Kielcach na 947 ha powierzchni różnych form terenów zieleni powierzchnia Rodzinnych Ogrodów Działkowych wynosi 348 ha co stanowi ich 1/3 część. Zieleń
ta jest podstawowym elementem środowiska życia człowieka.
Ogrody działkowe zaliczają się do tych form terenów
zieleni, które dają mieszkańcom miast najpełniejszy kontakt z przyrodą.
Bioróżnorodność działkowa tworzy korzystny mikroklimat poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,
wzrost jego wilgotności, chroni przed nadmiernym upałem i hałasem, funkcja sanitarna – roślinność trawiasta
i drzewiasta , byliny rabatowe i krzewy ozdobne oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń organizmami patogennymi, korzystny jest dla człowieka udział roślin w jonizacji powietrza.
Bardzo istotnym elementem właściwości zieleni jest jej
wysoce korzystny wpływ na psychikę człowieka. Piękno
roślinności oddziałuje uspakajająco na nasz układ nerwowy. Zielona barwa zwłaszcza dodatnio działa na centralny układ nerwowy, odpręża i regeneruje organizm. Jest
to szczególnie ważne dla ludzi chorych bądź wyczerpanych uciążliwą i monotonną pracą.
Hortiterapia – czyli terapia, leczenie ogrodem jest metodą uznawaną oficjalnie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Niemczech, Holandii, Belgii i krajach
skandynawskich, w niektórych krajach jest refundowana
ze środków budżetowych. Po raz pierwszy udokumentowana przez amerykańskiego psychologa dr. Benjamina
Rusha w XIX wieku. Z dobroczynnych właściwości
ogrodu mogą korzystać nie tylko ludzie chorzy, ale także
bez dolegliwości chcące cieszyć się zdrowiem.
Wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym dla zapewnienia tej grupie osób możliwości rekreacji wśród te-

renów zieleni ogrody działkowe nadają się do tego idealnie. Istnieje wiele danych, że bliski kontakt z naturą ma
bezpośredni związek z dobrym samopoczuciem i lepszym
stanem zdrowia. Przebywanie na terenie ogrodu działkowego, praca fizyczna według własnego rytmu, a przede
wszystkim szerokie kontakty towarzyskie spotkania różnowiekowych grup pokoleniowych wpływa bardzo korzystnie na każda osobę.
Przebywanie na działkach to czas odpoczynku osób
starszych oraz rodzin z dziećmi. Z rozmów z działkowcami wynika, że pobyt na działce to odskocznia od codziennych trudności, zgiełku i ciasnoty mieszkań w blokach.
Coraz więcej w ogrodach działkowych młodych rodzin z
dziećmi. Ogrody aktywizują osoby starsze i integrują pokolenia. Seniorzy dzielą się swoimi doświadczeniami,
uczą młodych, którzy z wielkim zapałem pomagają
w pracach ogrodniczych.
Na niektórych działkach są wydzielone grządki na których dzieci same prowadzą różne uprawy. Jest to dla nich
znakomita nauka i zabawa.
Młode pokolenie na działkach poznaje przyrodę,
zmienność pór roku, różne okresy fenologiczne, uczy się
szacunku do przyrody i trudu pracy ogrodnika.
Przy takiej integracji pokoleniowej istotne są części
wspólne ogrodów miejsca zabaw urządzenia zabawowe),
spoczynku (siedziska, ławki).
Należy więc zadbać o odpowiednią infrastrukturę ogrodową ją odnawiać, modernizować i unowocześniać.
Temu powinno służyć wsparcie ze strony jednostek samorządowych oraz umiejętność pozyskiwania przez
działkowców środków z funduszy unijnych.
To jest ważne zadanie do Stowarzyszenia Polskiego
Związku Działkowców na następną kadencję. Aby nasze
rodzinne ogrody jak najlepiej służyły nam działkowcom
i naszemu społeczeństwu i było to docenione.

Panie Prezesie,

Jan Kamiƒski, Okr´g Warmiƒsko-Mazurski
Szanowni Delegaci!

Minioną kadencję można nazwać okresem wzmacniania jedności pomiędzy Związkiem, a działkowcami.
Przyjęcie przez Parlament RP dwóch ważnych dla
działkowców Ustaw oraz kilku znaczących dokumentów
przez KR PZD udowodniło, że takie efekty działania są
możliwe tylko przy zaangażowaniu silnego Zarządu i szeregowych działkowców.
Te współdziałanie zapewnia naszym ogrodom nie tyl-

Zabierając głos w dyskusji na XII Zjeździe PZD,
w imieniu delegacji działkowców Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, pragnę przekazać, że w ocenie działkowców tego okręgu, ta kadencja była najtrudniejsza.
Okres ten w całości został poświęcony tworzeniu nowej historii, tworzeniu jedności ruchu działkowego na
wszystkich jego płaszczyznach.
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ko istnienie, ale i ich rozwój.
Mimo tego, jak okazuje się, sukcesy te nie gwarantują
spokoju na działkach i dlatego użytkownicy ich muszą
bez przerwy walczyć o dalsze istnienie ogrodów i ich
właściwy rozwój.
W imieniu działkowców Warmii i Mazur oraz Zarządu Okręgu, pragnę podziękować Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców za wysiłki, które zakończyły się oczekiwanym sukcesem.

Jednym z wysuwanych postulatów, aby ogrody właściwie rozwijały i modernizowały się, jest dokonanie
zmiany w sposobie wynagradzania, dotychczas społecznej pracy, prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Uważamy, że wynagrodzenie w formie finansowej dla
osób kierujących ogrodami (Prezesów) byłoby ze wszech
miar właściwym posunięciem.
Coraz częściej zdarza się, biorąc pod uwagę wzrastającą odpowiedzialność za ogród, że nie ma chętnych do
społecznego kierowania ogrodem, co wykazały ostatnie
wybory do Władz Zarządu w ogrodach.
W imieniu Zarządu Okręgowego Zarządów Ogrodów
oraz działkowców Warmii i Mazur, życzę nowo wybranym władzom KR PZD wytrwałości w dalszym działaniu
i utrzymywania właściwego kierunku zarządzania Związkiem w najbliższych latach.
Dziękuję za uwagę.

Panie Prezesie!

Cały Związek Warmii i Mazur jest utwierdzony
w przekonaniu, że razem możemy dokonać wiele dobrego w ogrodach.
Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że mimo tych
sukcesów, przed Związkiem stoi jeszcze dużo zadań.
Świadczą o tym postulaty wysuwane przez działkowców i działaczy związkowych na ostatnich Walnych Zebraniach.

Czas satysfakcji

Jerzy Karpiƒski, Okr´g Wroc∏aw
Doszliśmy do końca naszych podsumowań tego, co wydarzyło się podczas minionej kadencji, jak już powiedziano bardzo trudnej kadencji. Każdy z nas może dzisiaj z
pełnym przekonaniem stwierdzić, że w trakcie jej trwania
na wszystko był odpowiedni wymiar czasu. Był czas na
stres i na poniżanie. Był czas na walkę o nasze prawa i na
trwanie w jedności. Był też czas na determinację, na tworzenie nowego prawa. I był też czas na wychodzenie z trudności. Ten czas nie był przez nas zmarnowany.
Wczoraj i dzisiaj był czas na te podsumowania, na ocenę, na wytyczanie dalszej drogi i na wybory. Myślę, że
przyszedł też czas na satysfakcję i na dumę z tego co zrobiliśmy, na poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Sądzę, że w tej kwestii jestem wyrazicielem odczuć każdego
z obecnych tu na tej sali.
Myślę, że podczas tego Zjazdu przyszedł też czas na
zadumę i refleksję nad samym sobą, nad umiejscowieniem swojej osobowości w tym wielkim zestawie wydarzeń. Każdy z nas może bowiem powiedzieć, że:

Doświadczał mnie wielokrotnie.
Trwam w nim i z pełnym przekonaniem
realizuję każde marzenie.
Odbieram wszystkie przemiany
będące owocami epoki.
Wchłaniam płynące z nich korzyści.
Mój stan wewnętrzny
staje się uduchowiony,
pełny wiary
i szczerą wiarą głęboki.
Czy czuję satysfakcję?
- Ktoś dzisiaj może zapyta.
Oczywiście, że czuję!
Dowodem niech będzie
nasza Zielona Rzeczpospolita!
Rozwija się i kwitnie,
choć czas nie bywa łaskawy.
Wspierałem Ją i wspieram
z przekonaniem,
bez cienia obawy!

Jestem tylko zwyczajnym człowiekiem
z bagażem wad i słabości.
Wpisuję się w istniejący świat
swoim jestestwem i chęcią działania.
Odganiam smutki i witam radości
z każdego dokonania.

Niech trwa i niech się rozwija,
dla ogólnego dobra,
dla naszej wspólnej sprawy!

Czas dziejowych przemian
wpisał się w moje istnienie.

Szanowni Państwo!
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Marian Pasiƒski, Okr´g Zielona Góra
Koleżanki i Koledzy!

dził też do nowelizacji ustawy Prawo budowlane dając
działkowcom poczucie bezpieczeństwa w sprawie altan.
Gdzie bylibyśmy więc, gdyby nie PZD? Być może bez
ustawy, lub z taką jej wersją, która doprowadziłaby do likwidacji ogrodów. Być może miasta przejęłyby tereny
ogrodów działkowych, a deweloperzy zacieraliby ręce
stawiając na nich śliczne blokowiska. Altan uznanych za
samowole budowlaną działkowcy może nie zdążyliby rozebrać.
Jedno jest pewne. Obroniliśmy się siłą Związku, jego
jednością i konsekwentnym działaniem. To muszą sobie
uświadomić wszyscy. W tym miejscu trzeba postawić pytanie drugie: gdzie będziemy w najbliższych latach, jeśli
nie utrzymamy silnego Związku?
Nie jest przecież tak, i pewno nigdy nie będzie, że wokół ogrodów działkowych zapanuje spokój. Dobitnie potwierdzają to wydarzenia ostatniego roku. Polski Związek
Działkowców jest wyraźną przeszkodą na drodze do przejęcia terenów ogrodów działkowych, toteż podejmuje się
wszelkie działania, aby tę przeszkodę zlikwidować. Czym
innym tłumaczyć można perturbację z rejestracją statutu
PZD? A walnie przyczyniła się do tego opinia Urzędu Stołecznego – choć naszym zdaniem nie była ona słuszna.
Prezydent Warszawy dobrze wie, że brak statutu stowarzyszenia to przecież jego paraliż. Czy o to chodzi? Trudno jest zrozumieć, że w państwie, które ma pretensje do
rozwijania obywatelskości, nie jest mile widziana organizacja, która właśnie takie postawy kształtuje.
Obok rejestracji statutu pojawił się drugi problem roszczenia. Przez tyle lat państwo nie rozwiązało tego
problemu, a teraz okazuje się, że dla niektórych jest to
możliwe. Tyle tylko, że reprezentanci państwa w osobach
urzędników przyjęli szczególny tok myślenia: oto jedną
krzywdę chcieliby naprawić drugą krzywdą - tym razem
grupy społecznej, która nie należy do zamożnych.
Tylko te dwie sprawy wyraźnie wskazują, że bez mocnego Związku trudno byłoby przeciwstawiać się pojawiającym się trudnościom. Jest jeszcze trzecia sprawa
– zarządzanie ogrodami i pozyskiwanie na ten cel funduszy. Powszechnie wiadomo, że zarówno w ogrody działkowe, jak i okręgowe zarządy oraz Krajowa Rada nadmiaru pieniędzy nie posiadają. Jako skarbnik Krajowej
Rady dobrze orientuję się, jak oszczędne i rozważne musi być gospodarowanie funduszami. A potrzeby rosną
– nie tylko dlatego, że starzeje się infrastruktura ogrodowa, ale również i dlatego, że do ogrodów przychodzi coraz więcej młodych użytkowników, którzy chcieliby mieć
lepsze warunki wypoczynku.
Dobrze się stało, że zarysowała się szansa skorzystania
z funduszy unijnych.
Jest to też szansa dla ogrodów na unowocześnianie

Krajowy Zjazd jest zawsze okazją do podejmowania
ważnych i trudnych tematów. Rozliczamy się z realizacji
nakreślonych przed czterema laty zadań programowych,
zastanawiamy się na kierunkami pracy w nowej kadencji.
Jednak wśród wielu spraw, o których zwykle mówi się
na zjeździe, warto sobie postawić pytanie: gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie Polski Związek Działkowców?
I w moim przekonaniu pytanie to powinno zabrzmieć
mocno, a równie mocna powinna być odpowiedź. I musi
ona dotrzeć do każdego zarządu, do każdego działkowca.
Wiele razy dziś wracać będziemy do niezwykle dla nas
trudnego okresu, który rozpoczęło orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego. Konsekwencje tego orzeczenia determinowały nasze działania przez ostatnie lata.
Podważenie konstytucyjności ustawy, konieczność budowania nowej ustawy, a w tym procesie przeciwstawianie się propozycjom, których wprowadzenie oznaczałoby
koniec ogrodów działkowych.
Dziś z satysfakcją możemy mówić o sukcesie Polskiego Związku działkowców: mamy ustawę, która zrodziła
się z obywatelskiego projektu powstałego z inicjatywy
Polskiego Związku Działkowców i funkcjonuje we
wszystkich ogrodach.
W tym miejscu chciałbym podziękować Krajowej Radzie PZD, jej Prezydium za podejmowanie przemyślanych inicjatyw, za determinację i konsekwencję w obronie praw działkowców.
W szczególny sposób pragnę wyrazić podziękowania
Prezesowi Związku, Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu
za skuteczne i odpowiedzialne kierowanie PZD, a w szczególności za to, że nigdy w tak trudnych dla ogrodów
i Związku czasach nie tracił ducha i potrafił mobilizować
cały Związek do skutecznej obrony rodzinnych ogrodów
działkowych i Związku.
Z nakazu ustawy o ROD odbyliśmy w wyznaczonym
terminie zebrania wszystkich działkowców, których celem był wybór stowarzyszenia prowadzącego ogród. Polski Związek Działkowców przyjął odpowiedzialność za
ich prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie. Zadanie to wypełniliśmy dobrze. Z zadowoleniem możemy
dziś stwierdzić, że wbrew oczekiwaniom działkowcy nie
zachłysnęli się możliwością oderwania się od PZD
– przeciwnie – samodzielną drogę wybrało tylko 5%
Ogrodów. Rozumiemy przez to, że działkowcy, pozostając powszechnie w PZD, uznali i zaakceptowali działalność Polskiego Związku Działkowców, a swoją decyzją
wybrali stabilizację i spokój w ogrodach.
Konsekwencja i upór Polskiego Związku Działkowców
spowodował zatrzymanie żądań Związku Miast Polskich
poprzez podpisanie stosownego porozumienia, doprowa72

urządzeń ogrodowych. Duże tu zadanie dla Związku, aby
udzielić zarządom ogrodów daleko idącej pomocy
w przygotowywaniu koniecznej dokumentacji.

Jedność i siła Polskiego Związku Działkowców to nie
tylko walka o prawa działkowców i stabilne funkcjonowanie ogrodów działkowych. To również rzetelna i systematyczna codzienna praca na rzecz dalszego doskonalenia wizerunku rodzinnych ogrodów działkowych:
wypracowywanie spójnych mechanizmów zarządzania
ogrodami, systemów finansowych oraz rozwiązań prawnych pozwalających na stabilny, zrównoważony rozwój
ogrodów działkowych pomimo niesprzyjających warunków w jakich muszą funkcjonować, to także wymiana doświadczeń i przepływ informacji.
Zjednoczeni i silni jednością, będziemy zdolni do szybkiej mobilizacji i reakcji na wszelkie zagrożenia.
Naszym wspólnym celem powinno być umacnianie
ogrodów działkowych w środowiskach oraz życzliwość
i gotowość do wspólnego działania.

Koleżanki i Koledzy!

Wydarzenia ubiegłej kadencji udowodniły, że możemy
osiągnąć zamierzone cele, jeśli wokół jednej idei skupionych jest bardzo wiele osób i są one zdeterminowane
w swoim działaniu.
Wydarzenia obecne oznaczają, że w dalszym ciągu musimy być silni i zjednoczeni, bo tylko wtedy możemy się
obronić.
Dlatego z całą mocą należy dbać o jedność i dalszą konsolidację Polskiego Związku Działkowców, konieczne
jest także dalsze umacnianie struktur Związku, ponieważ
jest to jedyna gwarancja skutecznej obrony naszych praw.

Koleżanki i Koledzy!

Panie Przewodniczący,

Czesław Smoczyƒski, Okr´g Gdaƒsk
Szanowni Delegaci XII Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców,
Zaproszeni Goście,

łany niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i zwróciła się do Sądu o niezarejestrowanie uchwalonego
Statutu. Sąd Statutu nie zarejestrował.
Działkowcy Okręgu Gdańskiego jednoznacznie oceniają działania Pani Prezydent Warszawy, jako wybitnie celowe działania zmierzające do likwidacji ogrodów
działkowych, głównie na terenach Warszawy, gdzie bliższe są Jej interesy Stowarzyszenia ,,Dekretowiec” i deweloperów, nie zaś tysiące działkowców.
Szanowni Delegaci z ogrodów zlokalizowanych na terenach miasta stołecznego Warszawy jesteśmy z Wami.
Jeżeli zajdzie potrzeba, będziemy razem bronić Waszych ogrodów, bo zdajemy sobie sprawę, że możemy
być zagrożeni i my. Bo to nie tylko Pani Prezydent Warszawy i jej urzędnicy udają, że nie rozumieją intencji
ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych, takich jest więcej, którzy nie rozumieją
i nie mogą zrozumieć, że trzeba zmienić pogląd, a na
ogrody trzeba spojrzeć przez pryzmat ich funkcji społecznej, a nie przez wartość terenów na których znajdują się
ogrody, należy ich przekonać, aby w końcu zrozumieli,
że ogrody to nie tylko grunty, na których można zarobić,
ale to przede wszystkim milion rodzin działkowych, dla
których to w wielu przypadkach jedyne miejsce wypoczynku i zdrowego relaksu.
Realizując zadania podjęte na XI Nadzwyczajnym Zjeździe w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi
Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku, zarządy ROD jak
i działkowcy włączyli się w akcję wyborów samorządowych.
Pomimo nieprzychylnej atmosfery w niektórych mia-

Reprezentuję Okręg Gdański, z którego jestem delegatem i jednocześnie prezesem Okręgowego Zarządu.
W październiku 2014 r. występowałem z trybuny XI
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD, którego głównym zadaniem było uchwalenie Statutu naszego Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców. Dziękowałem
Komisji Statutowej oraz zespołowi prawników Krajowej
Rady, którym zawdzięczaliśmy opracowanie projektu Statutu oraz zapewniałem w imieniu 50-ciu tysięcy działkowców działek, że popieramy go w całej rozciągłości.
Wierzyliśmy, że zostanie on uchwalony głosami Delegatów Nadzwyczajnego Zjazdu, aby godnie służył dalszemu rozwojowi ogrodnictwa działkowego.
Liczyłem, podobnie jak i użytkownicy działek i działacze Związku naszego Okręgu, że w końcu będziemy
mogli w spokoju wdrażać w życie przepisy ustawy
o ROD i uchwalonego Statutu Stowarzyszenia PZD. Liczyliśmy, że uchwalenie Statutu będzie ostatnim aktem
walki stowarzyszenia i że wreszcie nasi przeciwnicy przestaną podejmować dalsze działania przeciwko ogrodom
i działkowcom.
Srodze zawiedliśmy się. Pani Premier – przewodnicząca partii rządzącej – solennie zapewniała na spotkaniu
z przedstawicielami Krajowej Rady PZD, że nie skrzywdzi działkowców, a Pani Prezydent Warszawy – wiceprzewodnicząca partii rządzącej – wraz ze swoimi urzędnikami dopatrzyła się, że Nadzwyczajny Zjazd był zwo73

stach i gminach naszego Okręgu w wyborach samorządowych odnieśliśmy pewien sukces, jest 1 Burmistrz,
2 Wiceburmistrzów, 1 Przewodniczący Rady Miasta,
1 Wiceprzewodniczący Rady Miasta i 21 Radnych do Rady Miasta i Gminy.
W obradach IX Zjazdu Delegatów Okręgu Gdańskiego PZD, który odbył się w dniu 13 czerwca 2015 roku
uczestniczył Marszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk. W swoim wystąpieniu nawiązując do współpracy z samorządami lokalnymi zapowiedział, że zostanie podpisana deklaracja o współpracy
Urzędu Marszałkowskiego z Okręgowym Zarządem PZD
w Gdańsku w tym zakresie.
Podpisanie takowej deklaracji rokuje nadzieją na nawiązanie współpracy dla dobra ogrodów i działkowców
naszego Okręgu.
Podjęliśmy, że będziemy kontynuować prace wśród
działkowców związane z wyborami do Sejmu i Senatu
RP. Chcemy, ażeby działkowcy poszli do wyborów,
a przy urnach przez głosowanie podziękowali tym, którzy
byli z nami i będą nadal po naszej stronie.

działania podejmowane przy opracowaniu Obywatelskiego Projektu Ustawy o ,,Rodzinnych Ogrodach Działkowych”, a następnie doprowadzenie do uchwalenia jej
przez Sejm RP. Opracowanie projektu ustawy ,,Stop Rozbiórkom Altan”, która została uchwalona przez Sejm RP
i weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2015 r. Opracowanie projektu ,,Statutu PZD”.
Dziękujemy Wam za Wasz trud i wysiłek i jesteśmy
pewni, że w przypadku pojawiających się zagrożeń, będziecie nadal podejmować stosowne działania i mobilizować działkowców do obrony naszych praw i PZD.
Wybrane na dzisiejszym Zjeździe nowe władze PZD
mogą liczyć na skuteczne wsparcie działkowców Okręgu
Gdańskiego.
Działkowcy i aktyw Okręgu Gdańskiego głęboko wzięli sobie do serca słowa Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego wypowiedziane
na XI nadzwyczajnym Zjeździe, że ,,Rozpoczynamy nową erę w ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, ruch
ten powinien również rozwijać się z pożytkiem dla działkowców i społeczeństwa miast, powinien być dobrze rozumiany przez samorządy i władze państwowe od których oczekujemy poparcia, zrozumienia i pomocy.”
Aby to spełnić bądźmy razem, bądźmy solidarni bo tylko wtedy spełnimy oczekiwania wszystkich, którym
ogrody działkowe są drogie.
Słowa te będą mottem działania władz Okręgu Gdańskiego, aby zapewnić aktywne wdrażanie nowej ustawy
o ROD, statutu PZD oraz przyjętego przez dzisiejszy
Zjazd Programu Działania PZD na następną kadencję.
Dziękuję za uwagę.
WYPOCZYNEK TO NASZA DZIEDZINA

Panie Przewodniczący,
Panie i Panowie Delegaci na XII Zjazd Delegatów PZD
oraz Zaproszeni Goście.

Zobowiązany zostałem przez Delegatów IX Okręgowego Zjazdu PZD w Gdańsku do przekazania i podziękowania Prezesowi Polskiego Związku Działkowców Panu
Eugeniuszowi Kondrackiemu, pracownikom biura Krajowej Rady, Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej za

Działkowcy ze Szczecina
Kadencja była bardzo trudna
Była bardzo pracowita, męcząca i inspirująca
Mamy dwie nowe ustawy
Ale to nie koniec urzędniczej z gruntami zabawy
Wybrana nowa Rada Krajowa
Dotrzyma danego słowa
Powalczy o europejskie fundusze
Ja też do pozyskania ich się skuszę

My Was do Nas zapraszamy
Choć jeszcze się nie znamy
Mierzona wartość człowieka
Nie tylko, gdy zlotem ocieka
Nasze miary są godniejsze
Doceniamy człowieczeństwo pełniejsze
Wiec do pracy powracamy
Dobry przykład innym damy
Obraz pełnej życzliwości
Dla Nas samych i naszych miejscowych gości.
Zmodernizowane ogrody zapraszają Bo najlepszą
w mieście ofertę mają Jeszcze nie dziś, ale w przyszłości
Jesteśmy pewni że nie zabraknie Nam gości.
Pozdrawiają działkowcy Szczecina

Modernizację ROD wykonamy
Ludność miejscową na nie zapraszamy
Na nasze rodzinne ogrody
Tu zażyją wypoczynku i ochłody
Tu najpiękniej ptaki śpiewają
Do aktywności fizycznej zapraszają

Szanowne Prezydium!
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Henryk Tomaszewski – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
Koleżanki i Koledzy!
Delegaci!

okręgowych zarządów, członkom komisji rewizyjnych,
jak również w ogrodach serdecznie podziękować. Pięknie
dziękuję za ostatnie osiem lat współpracy z panią Marią
Fojt – Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Odnoszę wrażenie, że Pani Maria gdzieś tam na zapleczu
przez cztery lata przygotowywana była do tej funkcji
Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej. Mówię
to na podstawie jej znajomości prawa, umiejętności rozwiązywania ludzkich spraw, jak również ustawienia frontem do ołtarza swojej komisji rewizyjnej. Nastąpiły
postępy w naszej pracy, najprawdopodobniej ku zadowoleniu terenu. Jeszcze raz Pani Mario pięknie dziękuję za
lata współpracy. Dziękuję wszystkim członkom Krajowej
Komisji Rewizyjnej za współpracę. Panie Prezesie Kondracki obserwowałem działalność Związku przez 18 lat i
starałem się zanotować wszystko to, co w tej pracy najistotniejsze: oddanie dla Związku, walka o niezbywalne,
nasze prawa i Panu się udało. Ja powiem wprost: ja sobie
nie wyobrażam funkcjonowania Związku Działkowców
bez Prezesa Kondrackiego. W związku z tym, będąc przy
głosie serdeczne życzenia dobrego zdrowia. Jest ono
gwarantem wszystkiego. Jak będzie zdrowie, to i przyjęty na Zjeździe program będzie zrealizowany. Wszystkiego najlepszego.

Chciałem zabrać głos w dyskusji na temat programu
Związku i ogłoszonego w dniu wczorajszym przez Pana
Prezesa Eugeniusza Kondrackiego. Mimo usilnych starań nie udało mi się uzyskać głosu. Przeto na skróty, parę zdań z tytułu tego, że dzisiaj kończę swoją misję 18 lat
nieprzerwanej pracy w Krajowej Komisji Rewizyjnej. Powiem tak, program przyjęty na XII Zjeździe jest bardzo
ambitny. Jest możliwy do realizacji w warunkach, gdy
wszyscy ten wózek z zadaniami pociągniemy zgodnie
i rytmicznie. Aktualny Zjazd jest dla mnie piątym z kolei
zjazdem. Nigdy nie było tak, żeby w naszym Zjedzie
uczestniczyły tak ważne osobistości tego kraju, jak Pani
Premier. To się na kamieniu nie rodziło. To nie jest tylko
wyraz faktu, że zbliżają się jesienne wybory parlamentarne. Moim zdaniem to jest wyraz szacunku dla wysiłku
Krajowej Rady, dla wysiłku nas wszystkich na rzecz walki o niezbywalne prawa związku, ogrodów i działkowców. W czasie tych osiemnastu lat pracy w Krajowej
Komisji Rewizyjnej odwiedziłem większość okręgowych
zarządów naszego Związku. Zastałem tam wspaniałych
ludzi, dobrze przygotowanych do pracy społecznej, zaangażowanych na rzecz Związku. Najbardziej istotne dla
mnie było to, że znajdowałem zrozumienie dla spełnianych ról. Za to wszystko chciałbym wszystkim prezesom

PODSUMOWANIE DYSKUSJI

Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD
Szanowni Delegaci!

Dyskusja to jedna z najważniejszych składowych Zjazdu. Obserwowałem tę dyskusję wczoraj, obserwowałem
również i dzisiaj. Wydaje mi się, że zostało powiedzianych wiele ważnych rzeczy, które mają znaczenie dla
przyszłości działania naszego Związku. Uważam, że wiele wniosków i wiele wystąpień jest dobrym uzupełnieniem dla tego programu, który Państwo macie. Co
prawda nie usłyszałem tutaj odniesienia do projektu programu, a może szkoda, dlatego że ten program przedstawimy do dyskusji i uchwały. Myślę, że w ten sposób
zgodziliście się Państwo, że nasze propozycje w projekcie uchwały w programie odpowiadają Państwu i Związkowi. Jest to bardzo ważne dlatego, że stajemy w nowym
czasie. Powiem otwarcie, przed nami jest nowe otwarcie
dla ogrodów działkowych i z tego otwarcia trzeba będzie
korzystać. Z tego Zjazdu powinniśmy wyjść może nie inni, ale zmotywowani, zdopingowani, przekonani, że to,

co my robimy dla ogrodów, dla działkowców, dla społeczeństw, a wreszcie dla siebie tutaj obecnych, jest potrzebne, i że to robimy dobrze. Musimy również wyjść
z przekonaniem, że mamy ogromny potencjał w ręku, jakim jest 900 tys. działek, 43 tys. hektarów, tyle ogrodów
działkowych i wreszcie 1 mln 100 tys. członków. To jest
ogromy potencjał, który daje nam możliwość stałego rozwoju, ale też budowania nowego. To budowanie nowego
w naszym przypadku jest konieczne. Wiele głosów było
właśnie takich, które nawiązywało do tego co było, co
jest, ale również i do przyszłości. Bardzo uważnie wysłuchałem wszystkich i głosu Pan Noskiego, bo to jest największe środowisko ogrodów działkowych w Polsce,
przecież oni mają w tej chwili 110 tys. członków, co
prawda problemów też, na miarę tej liczby ogrodów
i członków. Tam na co dzień spotkają się z tymi problemami, które należy rozwiązywać, a te problemy, które oni
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mają występują również i w innych regionach. Naszym
zadaniem po Zjeździe, Was wszystkich, ale i nowo wybranych członków Krajowej Rady będzie zapoznanie się
z bogactwem i dorobkiem całego Zjazdu i przetłumaczenie tego wszystkiego na język czynów. Widzę, że niektóre okręgi mówiły tutaj już językiem czynów, m.in. Prezes
Wilms, który przedstawił bardzo ciekawą inicjatywę,
a taką inicjatywę i wiele jej podobnych możemy rozwijać
we wszystkich ogrodach działkowych. Oczywiście nie
powielać, bo w każdym ogrodzie są tradycje, nieraz zupełnie inne, są doświadczenia, są ludzie, z których możemy korzystać. To trzeba robić proszę Państwa i to
będziemy robić, nie tylko dla społeczeństwa, dla mieszkańców, którzy nie mają działek, chociaż bezpośrednio,
w sensie fizycznym tak. My to będziemy robić dla nas,
dla naszej organizacji, dla trwałości istnienia ogrodów
działkowych. Idzie nowe. Ogrody muszą się zmieniać.
To nie mogą być już ogrody za bramami, do których
wgląd jest tylko przez siatkę. To nie znaczy, że nawołuję
do otwierania wszystkich ogrodów, ale nie da się proszę
Państwa, szczególnie w wielkich miastach zamknąć ogrodu i powiedzieć, że to jest tylko dla mnie, mam tam miejsce na grill i z przyjaciółmi mogę sobie tam w sobotę, czy
niedzielę posiedzieć. To jest dzisiaj, żeby utrzymać ogrody działkowe stanowczo za mało. Trzeba myśleć co należy robić, a poza tym to nowe, o którym ja mówię, nowe
otwarcie ogrodów działkowych na nas działkowców, na
społeczeństwo, na władze lokalne może i musi być pożyteczne dla nas z innych powodów. My otwierając ogrody,
zapraszając do ogrodów dzieci, młodzież, ludzi starszych,
społeczeństwo mamy moralne prawo oczekiwać też od
samorządów lokalnych konkretnej pomocy na inwestycje, na zagospodarowanie, na przekształcanie ogrodów
działkowych, żeby mogły podołać tym funkcjom, o których mówię. Czy warunki prawne dzisiaj w samorządach
są? Nie do końca, ale w wielu samorządach już są. Jedno
jest pewne, bez naszej inicjatywy, nieraz uporczywej, nieraz powiedziałbym natrętnej nie zdobędziemy nic. Możemy się tylko spotkać z próbami nałożenia na nas
dodatkowych opłat, bo i dzisiaj to się dzieje. Dlatego trzeba proszę Państwa naprawdę dużej aktywności właśnie
w ogrodach działowych. Nasz program, projekt który
jeszcze nie jest zatwierdzony jest właśnie nastawiony na
to, żeby tę aktywność wywołać tam w ogrodach działkowych. Rolą okręgów, Krajowej Rady jest tworzenie warunków organizacyjnych, prawnych, żeby Wasze działania w ogrodach działkowych były skuteczne. Będziemy każdy przypadek nagłośniać, pokazywać, że można,
gdzie trzeba chwalić, gdzie trzeba ganić. Mówię, proszę
Państwa o czynnikach zewnętrznych, bo jest to też konieczne, ale to Wy musicie tam wszędzie występować.
Proszę Państwa mamy XXI wiek. Jeżeli poważnie myślimy o utrzymaniu potencjału ogrodów działkowych, takiego jaki i my mamy, a zwłaszcza w dużych miastach, to

ogrody muszą się zmieniać, dlatego też podejmujemy
próby zbudowania systemu, skanalizowanego systemu
w całym Związku, który pozwoli nam na korzystanie ze
środków unijnych. Krajowa Rada zrobi wszystko, co będziemy tylko mogli, żeby taki system stworzyć, łącznie z
zatrudnieniem ludzi, którzy będą mieli wiedzę, ale Proszę
Państwa, bez okręgów nie podołamy, a bez ogrodów nie
zrobimy nic. Uważam, że naprawdę warto sięgnąć po te
środki, bo niewiele więcej można wydusić z kieszeni
działkowców. To są ludzie starsi, emeryci, renciści, najczęściej niezamożni. Wobec tego nie można obciążać
wszystkimi wydatkami inwestycyjnymi, czy próbami
rozwoju ogrodów tylko tych ludzi. Szukajmy środków na
zewnątrz. Są możliwości w funduszach ochrony środowiska. Wykorzystajmy dobre relacje z PSL. Tu nikt, podczas dyskusji nie zwrócił się do posłów, a najczęściej te
fundusze są w gruncie rzeczy w ich rękach. Działajcie,
nie tylko jako elektorat, nie tylko jako Ci, których klepie
się po ramieniu, a my jesteśmy wtedy usatysfakcjonowani i uszczęśliwieni. Bądźmy partnerami. Jeżeli popieramy, jeżeli pomagamy to również oczekujemy w stosunku
do nas tego samego, w ramach tego, co każda partia może nam zaoferować. W terenie jest naprawdę różnie, bo
różne stanowiska w różnych instytucjach dla nas ważnych są w rękach ludzi pochodzących z różnych partii.
Wykorzystujmy to szczególnie teraz, kiedy zbliżają się
wybory parlamentarne. To, co uda nam się załatwić dzisiaj, do wyborów, możliwe że nie uda się już załatwić po
wyborach.
W referacie powiedziałem, że 30 tys. rodzin działkowych jest zagrożonych roszczeniami, a te zagrożenia rosną, jak grzyby po deszczu. W Warszawie Ogród na
Wirażu został sprzedany razem z działkowcami. O dziwo, to nie jest teren prywatny. To jest teren, który był własnością Skarbu Państwa. I dziwnym trafem ze spółeczki
do spółeczki, od jednego do drugiego, trafił do spółeczki, która już go sprzedała i dzisiaj nikt nie myśli co
z działkowcami, z odszkodowaniem, terenem zastępczym, odbudową ogrodu działkowego. To się może zdarzyć wszędzie, dlatego też w tej sprawie musimy być
aktywni, czujni, ale również musimy mieć służby prawne, dlatego w referacie krótko powiedziałem, że trzeba
zorganizować służby na nowo, skanalizować. Mam na
myśli takie skanalizowanie, żeby one funkcjonowały razem, żebyśmy mogli bronić każdego przypadku. Można
by tak było jeszcze wiele spraw omawiać, ale to są sprawy też i Państwu znane. Będę miał prośbę, w głosowaniu
poprzyjmy projekt programu, bo to jest projekt dobry,
w którym ujęliśmy to, co uważaliśmy w danym czasie za
najważniejsze. Dobrze wiem z doświadczenia, że życie
będzie bogatsze niż to wszystko, co dzisiaj uchwalimy,
to wszystko, co potrafimy przewidzieć. Wiele głosów
w dyskusji wskazywało również, że właściwie walka się
nie skończyła i nie skończy, bo póki mamy grunty w rę76

kach zawsze będziemy obiektem ataku. Chcę też przestrzec, że nie wszystkie grunty będziemy w stanie wykupować, tak jak zrobił to Okręgowy Zarząd w Śląsku, który na przetargu wykupił własne tereny, z własnymi działkowcami za 3 mln 300 tys. zł. Ja powiem, że chwała im
za to, bo kończy się problem i Ci ludzie nareszcie poczują, że są bezpieczni. Jest też taka reminiscencja, że jak to
to jest możliwe na gruncie, który był wykupiony przez
kopalnie śląskie w Jastrzębiu Zdroju z przeznaczeniem
pod ogrody działkowe, na którym założono ogrody działkowe, dano działki górnikom, w wyniku przemian ustrojowych, tworzeniu kombinatu, stał się własnością tego
kombinatu, a ten kombinat wystawił go na przetarg, mimo oporu, walki, która trwała długo. Jak to jest możliwe,
że władze miasta mimo próśb i gróźb nie zareagowały
i nie chciały na to zareagować, na to żeby dokonać przekształceń prawnych, żeby ogrody były bezpieczne i uzyskały, jeżeli nie wieczyste użytkowanie, to chociaż
użytkowanie zwykłe, żeby przestać atakować tych ludzi.
Chyba Państwo rozumiecie, że coś jest nie tak. Dlatego
podejmujemy problem reprywatyzacji, bo ile jeszcze
przypadków mógłbym dzisiaj wymieniać, w wyniku których ludzie cierpią. Okręg na Funduszu Rozwoju znalazł
te środki, ale ile jeszcze okręgów znajdzie środki, żeby
wykupować ogrody działkowe i zabezpieczyć byt i spokój działkowców? Z drugiej strony, czy rzeczywiście te
ponad 3 mln powinny pójść do Jastrzębskiej Spółki Węglowej – potentata, który w wyniku jednego dnia strajku
traci około 200 mln zł? Dlatego uważam, że trzeba będzie podjąć problem ustawy reprywatyzacyjnej. My nie
podzielamy poglądu, że to bardzo dużo pieniędzy, a może raczej jakiejś zwykłej uczciwości, dokładnego rozpoznania spraw i opracowania takiego dokumentu, który

będzie satysfakcjonował, ale zapewni byt i spokój ludziom, którzy na tych terenach, czy w tych mieszkaniach
siedzą od siedemdziesięciu lat. Czy to takie trudne? Myślę, że nie, tylko niech ten naród będzie nareszcie dostrzeż
o
n
y
,
a nie tylko stanowi ciągle elektorat, bo dzisiaj to tak Proszę Państwa niestety jest. Dlatego chcę Państwa zmotywować, zaprosić do wspólnej pracy. Nadal chcę Państwa
przekonać, że to jest konieczne i w tym leży przyszłość
ogrodów działkowych. Głęboko wierzę, że my naprawdę
jesteśmy w stanie zapewnić i zachować ogrody i Związek. Dotychczasowe doświadczenia przecież na to wskazują.
Było wiele dobrych wystąpień, ale chciałbym wymienić profesora Kozerę, który jest nowym prezesem Okręgu
w Opolu. Uważam, że rozwinięcie tej wszechstronnej
działalności socjalnej, o której Pan mówił jest oczywiście
bardzo słuszne i konieczne i to by przybliżało nas do społeczeństwa. Każdy głos był bardzo cenny. Zaraz będziemy
głosować nad absolutorium i wybierać nowe władze. Dla
mnie, jako Prezesa Związku są to ostatnie godziny, może
minuty na tym stanowisku, dlatego chcę serdecznie podziękować za wszystkie wyrazy uznania, podziękowania
i wsparcia, które były przez delegatów i okręgi kierowane. Chcę Państwu również serdecznie podziękować za to,
że byliśmy razem, za to, że z woli działkowców tu jesteśmy. Dziękuję za Waszą pracę, za Was upór nieraz, za
działania Waszych umysłów. Życzę, żebyśmy mogli zawsze w takiej działkowej rodzinie spotykać się, dogadywać, mówić o sprawach najczęściej powtarzających się w
ogrodach działkowych. Mówię o tym, żeby był nareszcie
święty spokój. Tego życzę Wam i sobie.
Dziękuję bardzo.

2. Wystàpienia z∏o˝one do protoko∏u
Barbara Kokot – Okr´g Bydgoszcz
Panie Prezesie,
Szanowne Prezydium Zjazdu,
Panie i Panowie Delegaci.

Tak długo jak będziemy w posiadaniu gruntów, tak będą one łakomym kąskiem dla różnego rodzaju grup biznesowych.
W rozpoczynającej się nowej kadencji, musimy nasze
wysiłki skupić na zaznaczeniu ogromnej roli i różnorakich funkcji jakie spełniają Rodzinne Ogrody Działkowe
dla użytkowników działek, ale również dla społeczności
lokalnych.
Przygotowując założenia programowe na przyszłą kadencję należy zwrócić uwagę na wiele problemów, bardzo istotnych dla przyszłości ROD jak i całego ruchu
ogrodnictwa działkowego, a w szczególności w przeko-

Miniona kadencja nie była dla nas łatwa, podejmowaliśmy wiele działań w obronie ogrodów i praw nabytych
działkowców, oraz w obronie Związku.
Dzisiaj w tym miejscu możemy powiedzieć, że dzięki
ogromnej determinacji, uporowi, a przede wszystkim
dzięki jedności i konsekwencji w działaniu osiągnęliśmy
ogromny sukces. Czy to znaczy, że kolejne sezony będziemy mogli rozpoczynać ze spokojem – skupiając się
tylko na korzystaniu z działek – na pewno nie.
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naniu o celowości obustronnej, wzajemnej współpracy z
władzami i przedstawicielami samorządów lokalnych
miast i gmin.
Należy zwracać uwagę na potrzebę kontynuowania
oraz rozwijania tej współpracy, dla dobra i szeroko rozumianych korzyści dla każdej ze stron.
Dzisiejsze działki i rodzinne ogrody działkowe stały się
doskonałym miejscem dla relaksu i wypoczynku mieszkańców polskich miast i miasteczek. To tu, w otoczeniu
przyrody, bardzo liczna grupa polskich rodzin spędza
weekendy, swoje urlopy, a nawet całe wakacje.
Dla wielu z tych ludzi działka w ROD stanowi cel sam
w sobie, to ich sposób na życie. Ogrody działkowe stanowią zielone tereny naszych miast i ich płuca, na które samorządowcy nie muszą przeznaczać publicznych środków, w przeciwieństwie do bardzo pokaźnych kosztów
utrzymywania innych miejskich terenów zielonych,
skwerów, parków itp.
Współpraca ogrodów z przedstawicielami samorządów
odbywa się na różnych płaszczyznach i w różnych formach.
Najczęściej spotykanymi formami kontaktów jest
uczestnictwo samorządowców w zebraniach i uroczystościach ogrodowych oraz podczas organizowanych wspólnych imprez środowiskowych. Tematyka spraw, z którymi
zarządy ogrodowe występują do władz samorządowych
dotyczy często ważnych problemów dla działkowców
i ich ogrodów, miedzy innymi spraw związanych z ujęciem i rozprowadzeniem wody, energii elektrycznej, problemów komunikacyjno – drogowych, ochroną środowiska, zagadnieniami budowlanymi oraz bezpieczeństwem w ogrodach.
Problemy działkowców są często problemami także pozostałych mieszkańców miast oraz problemami władz samorządowych. Zauważamy to obserwując np. niekorzystne i niebezpieczne dla ogrodów zjawisko podejmowania zamieszkiwania w ogrodach. Nasza organizacja ma
obowiązek brać czynny udział w życiu publicznym dla
dobra ogrodów, działkowców i społeczeństwa, lecz
w zgodzie z obowiązującym prawem i celami określony-

mi ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku, nie jest w stanie zastąpić zadań ciążących
na organach samorządowych związanych z zamieszkiwaniem.
Bardzo ważnymi zagadnieniami wymagającymi podejmowania odpowiedzialnych decyzji w sprawie zapewnienia gwarancji bezpiecznego funkcjonowania ogrodów
jest pełne udokumentowanie oraz ujawnienie prawa
Związku do gruntów. Dlatego od samorządów oczekujemy działań i decyzji zmierzających do regulacji stanu
prawnego jak największej liczby rodzinnych ogrodów
działkowych, działań dotyczących przekazania gruntów
ogrodowych w wieczyste użytkowanie Związku oraz
działań w sferze gospodarki przestrzennej, w tym umiejscowienia ogrodów w planach zagospodarowania miast
i gmin.
W Okręgowym Zarządzie PZD w Bydgoszczy wysoko
cenimy sobie współpracę z Samorządem Miasta Inowrocławia, który corocznie przeznaczał w budżecie miasta
środki finansowe dla ogrodów. Obecnie zgodnie z zapisami Ustawy z 13 grudnia 2013 roku są to dużo większe
środki.
Prezydent Miasta uczestniczy w Walnych Zebraniach,
Jubileuszach itp., odbywają się cykliczne spotkania w ramach Kolegium Prezesów, w których również uczestniczy zapoznając działkowców z problemami miasta, wsłuchuje się również w glos działkowców.
Podobnie jest w Świeciu, Barcinie, Solcu Kujawskim
i ościennych gminach, ceniących sobie współpracę
z ogrodami, która przedkłada się na uregulowanie stanów
prawnych użytkowanych przez ogrody gruntów oraz
udzielenie pomocy finansowej i materiałowej dla ROD.
Wysoko cenimy sobie dotychczasową współpracę oraz
wszelkie deklaracje dalszego rozwoju tej współpracy
i podejmowania wspólnych inicjatyw.
Ze swojej strony deklarujemy przychylność i zrozumienie dla zadań podejmowanych przez organy samorządowe, deklarujemy partnerskie zasady współpracy, która
winna zawierać elementy korzystne dla każdej ze stron.
Tylko tak pojęta współpraca przynieść może efekty.

Czes∏aw Kozikowski – Okr´g Toruƒsko-W∏oc∏awski
Szanowni Delegaci,
Panie Przewodniczący,
Panie Prezesie,
Panie i Panowie,
Za nami kolejne 4 lata walki o ogrody, działkowców
i Związek. Trudna kadencja tak w ogrodach, jak i okręgach, a szczególnie na szczeblu Krajowej Rady. To przecież tu, skupiły się błagalne wręcz pytania, spojrzenia,

nadzieja i oczekiwania po orzeczeniu Trybunału. To stąd
z centrum ruchu działkowego już nazajutrz wyszedł apel
do walki z jawną, chociaż pod płaszczykiem demokracji
i prawa niesprawiedliwością. Działkowcy od Bałtyku do
Tatr, zwarli szeregi wokół swojego Związku. Wielu po
raz kolejny zrozumiało, że siła tkwi w jedności. Dali temu wyraz w protestach pod Urzędami Wojewodów na
ulicach Warszawy, licznych listach i petycjach, a przede
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wszystkim w milionie podpisów pod projektem nowej
ustawy. Był to niewątpliwie akt rozwagi działkowców.
Po raz kolejny zawierzono swemu kierownictwu. Uchwalono ustawę, mimo to walka nieskończona. Mamy nowy
atak, atak na Statut, bowiem nie udał się atak frontalny to
weźmiemy go (Związek) z flanki. Nie, Panowie i Panie
z PO, tym razem też się nie uda, bo sprawa o którą walczymy, jest sprawą miliona działkowych rodzin. Jest
obroną ponad stuletniej spuścizny idei ruchu działkowego w służbie społeczeństwa. Nie pomogą ataki na kierownictwo Związku, ani niewybredne szykany pod adresem Prezesa i Jego najbliższych. Większość. Zdecydowana większość działkowców potrafi odróżnić plewy od
ziarna. Tak jak potrafi odróżnić ażurowe altany, od altany działkowej. Altany mamy wywalczone, dobrze w prawie zapisane. Dziś dajemy jednoznaczny odpór zamachowcom na statut. Treść statutu, którym dysponujemy
ugruntowuje realizację dwóch ustaw, Ustawy o Stowarzyszeniach oraz Ustawy o ROD. Jest zgodny z Konstytucją, demokratyczny, służący nie elitom, a szeregowym
działkowcom.
Zwracam się do Was delegaci, uchwalmy go poprzez
aplauz. Walką o Statut nie osiągamy pełni spokoju. Póki
posłowie nie podejmą ostatecznej decyzji co do reprywatyzacji, to nadal tysiące rodzin, szczególnie warszawskich
będzie drżało o los swej działki. Tacy Kulerscy, jak w
Grudziądzu, jak Prezydent Warszawy są w każdym naszym Okręgu. Swoje interesy załatwić szkodą działkowca to żaden problem. Co to działkowcy? Ich grunty po
300 czy 500 m2. Kim oni są? Emerytami? Rencistami?
Bezrobotnymi? – dziadami. Nie. Działkowiec to człowiek
czynu, miłujący każdy skrawek polskiej ziemi, pełen inwencji, godny szacunku.
Dziś z trybuny zjazdowej wielu politykom odpowiadamy czerwoną kartką. Znajdziecie ją w urnach wyborczych.
W dzisiejszych, naszych wyborach dajmy jeszcze raz
wyraz zaufania naszemu związkowemu Kierownictwu.
Nikt mądrzej, lepiej niż dotychczas rządzić Związkiem
służącym milionowi rodzin nie potrafi. Błędy i potknięcia eliminujmy naszym głosem, w który kierownictwo
coraz bardziej się wsłuchuje. Jeśli tego unika to dajmy temu wyraz. W dobie Internetu i smsów nie ma przeszkód,
aby wyartykułować każdą słuszną rację. Reagowanie na
uwagi, odpowiadanie na skargi i zażalenia to nie tylko
wyraz demokracji, to przede wszystkim obowiązek każdego organu. Jeśli działkowiec się do niego zwraca to
znaczy, że mu ufa. Zaufania tego nie wolno zawieść.
Jednym z ważnych etapów naszej pracy jest dotarcie
z wiedzą prawną do ogrodów. Jeszcze nie przebrzmiał
ostatni dzwonek, by ciężar szkoleń Prezesów, Przewodniczących Komisji, Członków OZ-ów, przedłożyć nad
szkolenia z ogrodnictwa. Służyć temu winien prosty,
przejrzysty program z zakresu podstawowych zadań Za-

rządów ROD.
Szkolenia niemasowe, a grupowe, kończące się certyfikatem przygotowania na Prezesa, Skarbnika itd. Do takiego trybu szkolenia powinna dostosować się służba
Krajowa i Okręgowa. Żądaniami, poleceniami, wytycznymi, uchwałami pisanymi zawiłym, prawniczym językiem z Prezesów ROD nie zrobimy dyplomowanych
urzędników. Ucieczki przed elektronicznymi mediami nie
ma. To nowoczesność komunikowania i zarządzania.
Trzeba jednak pamiętać, że nasi działacze, Prezesi, Skarbnicy, to już nie młodzieńcy, nie ten wzrok, błyskotliwość
umysłu, nie ta pamięć. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość
i będzie ona jeszcze długo trwała. Nie można jednak tolerować bylejakości, uchwał sprzecznych z prawem i interesami ogrodu, ludzi i Związku. Toteż szkolenie jest
niezbędne, tak jak niezbędne stają się kontrola i nadzór.
Samodzielność, pełnia praw dla ogrodów i ich organów to
słuszność, ale za tym musi iść odpowiedzialność. Wierz
i kontroluj, to hasło nie może się stać sloganem. Dziś
ogrody to małe przedsiębiorstwa, bilanse ich powinny
być przynajmniej raz w okresie kadencji weryfikowane.
Dziś, kiedy ogrody stają się w świetle wymogów prawa
zakładami usługowymi, zmiany wymaga ich zarządzanie
i administrowanie. W niedalekiej przyszłości nie unikniemy rozdzielenia na wzór wspólnot mieszkaniowych, administrowania od zarządzania. Już dziś należy zacząć
dyskusję i próby rozwiązań.
Udoskonalenia wymaga polityka informacyjna i to ta
od góry do dołu, i ta od dołu do góry. Nie może ona być
klakierska, a szczera i obiektywna. Nie jest zła, ale nie
zastąpią jej opasłe biuletyny, bez informacji przekazywanych do Krajowej Rady przez OZ-ty, bez wystąpień i głosów na posiedzeniach i naradach przedstawicieli terenu.
To w ogrodzie następuje weryfikacja ich aktywności,
prawdomówności, obiektywizmu. Przedłużeniem informacji krajowej powinny stać się informatory OZ-tów. Były w tym zakresie podejmowane próby, szkoda, że zaprzestano tego. I jeszcze jedno. Przybliżmy kierownictwo Związku tak Krajowe jak i Okręgowe do ogrodów.
Co staje na przeszkodzie, aby plenarne posiedzenia Krajowej Rady odbywały się co jakiś czas na wyjazdach
w Okręgach, a nawet w ogrodach? Sięgnijmy pamięcią
wstecz, do lat 1998-2002, kiedy prowadziliśmy walkę
o umowy dzierżawy wieczystej ogrodów. Wyjazdowe posiedzenia były codziennością, zwłaszcza w OZ-tach.
Wsłuchujmy się w głos ludu działkowego. Nie popełniajmy grzechu zaniedbania.

Szanowni przyjaciele,

Przedłożone nam sprawozdanie za okres 4 lat, tak jak każde mogło by być dokładniejsze, miejscami bardziej sprecyzowane, ale łatwo jest wymagać, żądać, trudniej to spełniać.
Trudno przelać na papier w krótkiej, treściwej formie to, co
przez nieomal 1500 dni działo się w Związku,
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Szanowni Państwo,

a działo się każdego dnia. Nie było jeszcze w historii Związku takiej kadencji, aby odbyto tyle posiedzeń plenarnych,
Prezydiów, posiedzeń Komisji stałych i doraźnych spotkań
sejmowych i rządowych, poselskich i samorządowych.
Każde z nich trzeba było przygotować i odbyć. Ogromny
trud i wysiłek. Podziękujmy Prezesowi i jego otoczeniu za
jego mobilizację, aktywność, pracowitość. Dziękuję Panie
Prezesie. My działacze terenowi nawet w takim mieście jak
Chełmno, gdzie co czwarta rodzina ma działkę wiemy, co
znaczy służenie działkowcom. Oddać serce, rozum i umiejętności w służbie innym potrafią już nieliczni.

Zarówno forma jak i treść przedłożonych sprawozdań
zasługują na uznanie, a tym samym na ich zatwierdzenie.
Umocowany wolą ponad 1500 chełmińskich rodzin działkowych na ręce Zjazdu składa słowa uznania i podziękowania realizatorom przedłożonych sprawozdań i tak jak
cały Toruńsko-Włocławski zespół Delegatów będę głosował za ich przyjęciem i o to apeluję do wszystkich.
Dziękuję za uwagę.

Tadeusz Jarz´bak – Okr´g Szcecin
Z czym przyjdzie nam się zmierzyć w nadchodzącej kadencji?
3. Bariera finansowa rozwoju ogrodów. Do rozwoju
ogrodów potrzeba nie tylko planów i entuzjazmu, ale
przede wszystkim środków finansowych, których
źródło w samych ogrodach działkowych niemal się
wyczerpało. Stąd konieczność szukania nowych źródeł pozyskiwania środków finansowych m.in. z majątku PZD, która to sprawa musi być czytelnie
uregulowana, a także szukanie zasilania z zewnątrz,
na bazie możliwości programów unijnych i budżetu
samorządów terytorialnych.
4. Patologia wynikająca z braku możliwości rugowania zamieszkiwania w altanach. Zjawisko to ma
tendencję wzrastającą, czemu sprzyjają również
przepisy obowiązującego prawa, które uniemożliwiają usuwanie bezdomnych, nawet jeżeli nie są
działkowcami. Potrzebny będzie więc jasny program
na szczeblu samorządów terytorialnych, z długofalowym określeniem stopniowej likwidacji tego zjawiska, zarówno ze względów ekologicznych, sanitarnych, a może przede wszystkim humanitarnych.
5. Tendencje do podważania jedności i dezintegracji społeczności działkowej. Nie wiadomo, czemu
przypisać, coraz to nowe pojawianie się tematów
zmierzających do obciążania Związku, niemal za
każde zło, które się pojawia. Dość aktywne działanie,
pojedynczych, byłych działaczy PZD, odrzuconych
ze społeczności działkowej, psuje klimat i postrzeganie naszego stowarzyszenia. Podważa autorytet,
sieje niewiarę, a wszystko po to, by osłabić stan moralny Związku. Rozbicie jedności i siły PZD to według nich droga do osiągnięcia własnych celów,
kosztem nawet ogółu. Krytykują wszystko i wszystkich, którzy nie podzielają ich racji, stąd konieczność
naszej aktywnej postawy w reagowaniu na każdy
przejaw fałszywych informacji.
6. Mentalność działkowców i opory na nowoczesność. Przed ogrodami stają nowe wyzwania wyni-

Rozwój ogrodów działkowych na przestrzeni ostatniego półwiecza cechował się dynamizmem zmierzającym
w kierunku wzrostu ilościowego, ale również w zakresie
jakości funkcjonowania ogrodu.
Od powołania do życia Polskiego Związku Działkowców, wzrósł ponad dwukrotnie stan posiadania gruntów.
Nastąpiły w ogrodach ogromne zmiany jakościowe, ewoluujące w kierunku dostosowania ogrodów działkowych
do potrzeb współczesnego człowieka.
Zjawisko to jest ze wszech miar pożądane.
Przed nami w nowej kadencji zarysowują się wyraźnie
problemy z którymi Związek będzie musiał się zmierzyć:
1. Regulacja stanów prawnych gruntów wynikająca
z art. 76. ustawy o ROD. Proces ten przebiega
w szczecińskim okręgu w sposób ostrożny ze strony
właściciela gruntu. Zgłoszone wnioski załatwiane są
w sposób przewlekły. Pojawiają się coraz to nowe
oczekiwania od PZD w zakresie dokumentów, podziałów, a nawet lustracji poszczególnych ogrodów
działkowych. Dowodzi to faktu, że proces ten nie będzie łatwy. Dlatego potrzeba będzie większej aktywności OZ, ROD i nacisku społecznego na zaktywizowanie i skuteczność działań w kierunku regulacji.
2. Zagrożenia wynikające z braku ustawowego uregulowania reprywatyzacji. Ten nabrzmiały problem, ostatnio mocno nagłaśniany medialnie, rodzi
coraz to nowe pomysły na jego rozwiązanie. Niektóre są wręcz katastroficzne jak np. zaspokajanie roszczeń kosztem ogrodów działkowych. Rozwiązanie
problemu leży jednak po stronie decyzji ustawowych, bez których nie będzie możliwości jego całkowitego rozwiązania. Należy podjąć działania
w celu przyspieszenia rozpatrzenia wniesionych projektów do Sejmu w tym względzie z jednoczesnym
obwarowaniem zabezpieczenia interesu rodzinnych
ogrodów działkowych
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kające z konieczności otwarcia się ich na szerokie
potrzeby społeczne. Pojawiają się niekiedy jednak
u naszych działaczy szczebla okręgowego poglądy,
że otwarcie się ogrodów nie będzie sprzyjało im. Podobne reakcje pojawiają się na próby różnych innowacji w ogrodach. Tę barierę trzeba będzie pokonać,
bo musi nastąpić unowocześnienie się ogrodów jeżeli mamy być postrzegani pozytywnie.
7. Obciążenia wynikające z kosztów utrzymania
czystości. Zagadnienie realizacji przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości w gminach przez nasze ogrody, bywa często pojmowane wbrew logice. Wynika
to z błędnej interpretacji przez niektóre gminy samych przepisów i nieznajomości specyfiki ogrodów
działkowych, które obciąża się opłatami bez względu na faktyczne ilości wywożonych odpadów. Tutaj
należy podjąć działania dwukierunkowo. Z jednej
strony dążyć do zmniejszenia ilości odpadów,
a z drugiej strony do nacisku na gminy, by uwzględniały faktyczne wielkości tworzonych odpadów
w ogrodach.
8. Spójność przepisów prawa ustawy o ROD i ustawy
o stowarzyszeniach. Zakłócenia dotyczące rejestracji
statutu, które dotknęły nas bezpośrednio, wynikały
z niekompatybilności przepisów ustaw. Należy podjąć
działania, by na bazie procedowania nowej ustawy
o stowarzyszeniach uwzględnić specyfikę ogrodów
działkowych oraz stowarzyszenia ogrodowego PZD
z uwagi na to, że nasze Stowarzyszenie nie jest w pełni adekwatne do pojęcia stowarzyszenia w rozumieniu
ustawy o stowarzyszeniach, które często ograniczają
się do wielkości czysto gabinetowej.
9. Medialność. Aktywne medialne działania mogą
sprzyjać lub nie sprzyjać ogrodom, co wynika często

z faktu, iż dziennikarze szukają sensacji, bo to zapewnia im poczytność. Dlatego często sprawy dnia
codziennego, a nawet osiągnięcia nie są z ochotą publikowane. Naszym obowiązkiem jest zachować dystans do podnoszonych problemów w artykułach redakcyjnych, a jednocześnie reagować na każde niewłaściwe przedstawianie problemu. Na przykładach
lokalnych gazet w Pyrzycach, w Kamieniu Pomorskim, w Międzyzdrojach stwierdzamy, że redaktorzy
tych pism realizują własną politykę, a wychwytują
sensację, by zwiększyć swoje dochody nie bacząc na
fakt, że wprowadzają opinię publiczną w błąd. Z naszej strony konieczna jest większa ofensywność
w dementowaniu każdego nieprzyjaznego nam wystąpienia.
10. Tendencja do zmian pokoleniowych. Zjawisko
naturalne, jednak uleganie sugestii bez analizy głębszej może mieć skutki negatywne. Doświadczenie
działaczy społecznych należy uszanować i wykorzystywać. Należy jednak zmierzać do przygotowania
nowych zastępów działaczy, co nie zawsze jest sprawą łatwą, gdyż, jak wskazuje doświadczenie często
młodzi ludzie nie wyczuwają ducha idei ogrodnictwa działkowego, a jedynie próbują ulokować się w
strukturach mając na wizji jedynie korzyści indywidualne. Takie przykłady mieliśmy w ROD „Zacisze”,
„Wyspa Pucka” i „Czcibora”. Dowodzi to tego, że
we wszystkim musi decydować rozsądek i umiar.
Wynika z tego, że nadchodząca kadencja, nie będzie
należała do łatwych, ale wchodząc w nią z bogatym dorobkiem oraz dobrym aktywem społecznym w ogrodach
i w okręgu, mamy pełne szanse, aby założone w programie na kadencję zadania, zrealizować z pożytkiem dla
działkowców, ogrodów i społeczności miast.

Andrzej Wosik – Okr´g Cz´stochowa
Szanowny Panie Przewodniczący.
Panie Prezesie.
Szanowni Delegaci i zaproszeni goście.

dzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia
2013 roku mogliśmy przystąpić do regulacji stanów
prawnych ROD, które do tej pory takiego prawa nie miały uregulowanego. Przystosowaliśmy prawo Związkowe
do wymogów ustawy oraz przygotowaliśmy nowy Statut
PZD. Jednak działania Prezydenta Warszawy były na tyle skuteczne, że Sąd odmówił nam rejestracji uchwalonego w 2014 roku na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów
PZD Statutu.
Dzisiaj na obecnym Zjeździe jeszcze raz podejmiemy
dzieło uchwalenia nowego Statutu PZD. Jest to dokument, który ze wszech miar zasługuje na miano nowego
Statutu PZD, gdyż wyeliminowano z niego kontrowersyjne zapisy, które były powodem nie zarejestrowania po-

Dzisiaj spotykamy się, aby dokonać oceny działalności
Związku za okres ostatniej kadencji. Był to okres szczególnie trudny dla wszystkich działkowców bez wyjątku.
Dzięki wielkiej determinacji całego środowiska działkowego udało się nam dokonać rzeczy wielkich. Należy
tu wspomnieć o uchwaleniu przez Sejm RP Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dniu 13 grudnia
2013 roku oraz ustawy w sprawie altan w rodzinnych
ogrodach działkowych, która obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2015 r.
Dzięki tym aktom prawnym szczególnie Ustawie o ro81

przedniego dokumentu. Dokładanie nowych rozwiązań
jest obecnie nie na miejscu gdyż czas, który nam pozostał
do jego rejestracji jest już bardzo krótki.
Analizując jednak zapisy projektu statutu PZD należy
również rozpatrzyć poruszany na wielu walnych zebraniach i konferencjach problem kadencyjności władz.
Przyjęcie w projekcie statutu tego rozwiązania zdaniem
delegatów byłoby wyjściem naprzeciw oczekiwań nie tylko działkowców, ale i innych mniejszych organizacji społecznych. Wprowadzenie takiego zapisu pozwoliłoby na
bardziej demokratyczne spojrzenie władz na problemy
zarządzania organizacją, która podlega stałej ewolucji
wynikającej z cyfryzacji życia społecznego, którego częścią są rodzinne ogrody działkowe. Wymogi współczesności wymagają od nas dzisiaj nowego spojrzenia na
sprawę funkcjonowania ogrodnictwa działkowego z pożytkiem dla przyszłych pokoleń. Podjęcie tego tematu będzie dla nas swoistym krokiem milowym dla rozwoju
i umacniania ogrodnictwa działkowego w Polsce. My delegaci nie możemy stronić od trudnych rozwiązań, gdyż
tyko taka polityka może obronić ruch ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.
Drugim, jakże ważnym tematem, nad którym powinniśmy się pochylić jest problem poprawy infrastruktury
i zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych
poprzez inicjowanie nowych potrzeb inwestycyjno-remontowych niezbędnych do funkcjonowania rodzinnych
ogrodów działkowych w przyszłości. Jest to sprawa bardzo trudna i pilna zarazem. Realizacja tego zadania wymaga od nas szczególnego zaangażowania, gdyż jego
powodzenie zależy do posiadania przez ogrody dostatecznej ilości własnych środków finansowych na ich realizacje. Związek poczynił już pewne kroki, które zaowocowały możliwością skorzystania przez ogrody na ten cel
ze środków unijnych. Dla działkowców jest to nowy rozdział w jego historii i dlatego Związek winien w sposób
czytelny przygotować dla ogrodów swego rodzaju wademekum, umożliwiające w sposób prosty i zrozumiały
skorzystać z tego dobrodziejstwa. Pomoże to w znaczny

sposób przyśpieszyć pisanie wniosków dla poprawy naszej infrastruktury, przygotowując ogrody dla przyszłych
pokoleń działkowej rodziny.
Kolejną sprawą, jaka powinna być szczególnym przedmiotem naszych obrad jest poprawa bezpieczeństwa naszych członków i ogrodów. Nie jest to łatwy problem
szczególnie w obecnej chwili. Wysoki stopień bezrobocia
i brak zajęcia powoduje w niektórych kręgach pewne rozgoryczenia. Jest to powodem zwiększenia zagrożeń dla
działkowców i jego mienia pozostawionego na działkach.
Należy w tym względzie zintensyfikować dotychczasową
dobrą współpracę z komisariatami Policji lub doprowadzenie do jej ponownego nawiązania. Dobrym prognostykiem będzie również nawiązanie współpracy ze Strażą
Miejską dla ochrony mienia naszych członków.
Bardzo ważnym elementem naszej działalności powinno być zacieśnienie dalszej dobrej współpracy z samorządem lokalnym. Obecnie coraz więcej do powiedzenia
mają radni, którzy ustanawiają prawo miejscowe. Prawo
to obowiązuje również nas działkowców i dlatego dobra
współpraca z samorządem umożliwi nam wpływ na jego
uchwalanie. Dlatego podjęcie na nowe oraz pogłębienie
obecnej dobrej współpracy będzie naszym naczelnym zadaniem w tej kadencji.
Dobra współpraca z posłami powinna zaowocować
podjęciem przez nich szczególnie ważnych dla rodzinnych ogrodów działkowych rozwiązań legislacyjnych,
które pomogą ogrodom ograniczyć koszty zarządzania
np. współpraca z posłem Markiem Baltem w sprawie rozwiązania problemów podwójnego opodatkowania działkowców za wywóz nieczystości z terenów rodzinnych
ogrodów działkowych.
Polski Związek Działkowców jako stowarzyszenie
ogrodowe winno ponadto aktywnie uczestniczyć we
wszelkich pracach dotyczących dalszego funkcjonowania i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych i Związku dla przyszłych pokoleń.
Dziękuję za uwagę.

Leonard Niewiƒski – Okr´g Gdaƒsk
Szanowni Państwo!

stowarzyszenie ogrodowe może w trybie procesu żądać
sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów w drodze licytacji” – koniec cytatu. Zastosowanie w tym przypadku
słowo może jest rozwiązaniem problemu, czy brakiem takiego rozwiązania? Z tej trybuny kieruję to pytanie do
władz Związku!
Następną kwestią, jaka nurtuje wiele zarządów, to kwestie związane z bezpieczeństwem.
Bezpieczeństwo, rozumiane w tym przypadku, to nie
tylko spadek poziomu ilości włamań i innych wykroczeń.
Bardzo istotnym czynnikiem, jest właściwy poziom bez-

Mijająca przedłużona kadencja, to szereg nowych wyznań i dotychczas niespotykanych obowiązków wynikających z nowej Ustawy o ROD.
Przed prezesami i zarządami postawiono szereg nowych problemów do rozwiązania. Stanowią one poważne wyznania. Brak jednak jasnych i rzeczowych wyjaśnień oraz wytycznych, nie ułatwia prowadzenia ogrodu.
Mam tu na myśli chociażby art. 42 ust. 4. Ustawy
z 13 grudnia 2013 roku. Zawarty tam zapis cytuję
„– w razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3,
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pieczeństwa osób funkcyjnych, pracujących w ogrodzie.
Pragnę uzyskać odpowiedź na pytanie, co i w jaki sposób chroni prezesów i zarządy ogrodów?
Jak można przeciwdziałać napaściom, groźbom oraz
niszczeniu prywatnego mienia osób funkcyjnych? Kto
w tej kwestii może być sprzymierzeńcem zarządów?
Te pytania, to nie tylko wypowiedź na Zjeździe. Są one
bardzo istotne dla przyszłości naszych ogrodów! Stawiam
je ze względu na skutek różnych napaści i bezpodstawnych oskarżeń, nie zabrakło chętnych do pracy, na poziomie ogrodów.
Istotną kwestią dla funkcjonowania ogrodów, to problem meldunków. Kwestia ta odnosi się do zapisów miejsca zamieszkania, w dowodzie osobistym. Problem ten
w znacznym stopniu dotyczy tych ogrodów, które są położone w atrakcyjnych turystycznie miastach. Kwestia ta
wymaga pilnego uregulowania i określenia metod postępowania przez zarządy. Krajowa Rada winna wypraco-

wać takie kryteria, które jasno określałyby zasady postępowania zarządów w tej materii.
Następnym tematem, który chciałbym poruszyć, to
kwestia zrekompensowania korzyści i poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań statutowych, na
rzecz Związku, Uchwała Nr 36/2015 Prezydium KR PZD
z dnia 17 lutego 2015 roku.
W obecnych ogrodach, coraz trudniejsze jest znalezienie działaczy-społeczników. Jest to nawet zrozumiałe ze
względu na zasady kapitalizmu, jaki legły u podstaw
ustroju naszego kraju. Nie można bagatelizować olbrzymiej pracy, jaką obecnie wnoszą zarządy, we właściwe
zabezpieczenie funkcjonowania ogrodu. Nakładu pracy,
wykonywanego przez sekretariaty oraz całe zarządy.
Określenie przez KR PZD poziomu nagród, na podstawie wysokości odprowadzanej składki, miałoby sens wtedy, gdyby była to kwota minimalna, a nie maksymalna.
Dziękuję za uwagę!

Jerzy Wdowczyk – Okr´g Kalisz
Szanowni Delegaci i zaproszeni Goście,

tarnych. Kulminacją tej formy działań była ogólnopolska
manifestacja działkowców w Warszawie 10 października 2013 roku pod Sejmem RP i pod kancelarią Premiera,
w której uczestniczyło ponad 15 tys. działkowców.
Po długich i trudnych negocjacjach z posłami RP, klubami parlamentarnymi, Premierem RP i Marszałkiem
Sejmu w dniu 13 grudnia 2013 roku Sejm RP niemal jednomyślnie uchwalił nową ustawę o ogrodach działkowych.
Jednocześnie należy stwierdzić, że promocja projektu
nowej ustawy była jak dotychczas największą w historii
Związku kampanią społeczną, która okazała się olbrzymim sukcesem wszystkich działkowców.
Nowa ustawa o ROD wprowadziła istotne zmiany
w zasadach funkcjonowania ogrodnictwa działkowego
w Polsce.
XI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu
23 października 2014 roku uchwalił nowy Statut Polskiego Związku Działkowców, niestety, wskutek działań Prezydenta Warszawy, jako organu nadzorującego, proces
rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym stał się
przedmiotem długotrwającego postępowania sądowego.
Delegaci i Działkowcy naszego Okręgu zdecydowanie
popierają projekt nowego statutu, który był konsultowany z działkowcami, a dzisiejszy XII Krajowy Zjazd Delegatów podejmie decyzję o jego uchwaleniu.
Nowa ustawa o ROD w art. 69 zobowiązała Polski
Związek Działkowców do przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców tzw. ustawowych w sprawie wyboru
stowarzyszenia, które będzie prowadziło ogród. W wyni-

Rozpoczynamy obrady XII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Upływająca kadencja była szczególnie ważna dla ogrodów działkowych
i Związku.
W związku z zaskarżeniem przez Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego Ustawy z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych o zgodności z Konstytucją RP oraz wydanym orzeczeniem przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 11 lipca
2012 roku, w którym zakwestionowano 11 artykułów
ustawy z 2005 roku, powstała konieczność rozpoczęcia
prac nad nową ustawa regulującą funkcjonowanie ogrodów działkowych.
Powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, przygotowano obywatelski projekt nowej ustawy, który został skierowany do konsultacji społecznej.
Należy podkreślić szczególną rolę, jaką odegrały działania Krajowej Rady i Prezesa Polskiego Związku Działkowców wspierające i koordynujące przygotowania
nowego projektu ustawy, który poparty był podpisami
930 tys. obywateli, a następnie został skierowany do laski marszałkowskiej.
Nowy projekt obywatelski uzyskał szerokie poparcie
społeczne polskich działkowców, którzy skutecznie wystąpili w obronie swoich ogrodów.
Polski Związek Działkowców zorganizował kampanię
w obronie projektu obywatelskiego na ulicach polskich
miast, dwukrotnie przed Urzędami Wojewódzkimi w tym
samym terminie, pikiety przed biurami klubów parlamen83

ku przeprowadzonych zebrań zdecydowana większość
rodzinnych ogrodów działkowych tj. 95% wszystkich
ogrodów pozostała w strukturach Polskiego Związku
Działkowców.
Jednym z najważniejszych zadań dla struktur PZD jest
regulacja stanu prawnego gruntów ROD na podstawie
art. 76 nowej ustawy.
Od kilkudziesięciu lat PZD musi udowadniać swój tytuł prawny do gruntów zajętych przez ROD.
A to wszystko za sprawą władz publicznych i zakładów
pracy, od których PZD przyjął grunty o wadliwej dokumentacji formalno-prawnej.
Aktualnie trwa procedura uzyskiwania dokumentów
prawnych do regulacji prawnej gruntów, co stanowi priorytetowe zadanie dla wszystkich struktur Związku.
W 2014 roku Nadzór Budowlany w Warszawie skierował pismo do Naczelnego Sądu Administracyjnego z zapytaniem o wykładnię definicji altany działkowej. Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu stwierdził, że
altana ogrodowa to 4 słupki, dach i ogrodzenie ażurowe.
Taka wykładnia NSA spowodowała, że wszystkie altany
i domki znajdujące się na działkach są niezgodne z przepisami Prawa budowlanego i w praktyce podlegają rozbiórce.
Na skutek takiego orzeczenia przed działkowcami polskimi powstało nowe poważne zagrożenie.
Powołany przez PZD Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” przygotował i skierował
do Sejmu RP obywatelski projekt zmiany Prawa budowlanego dotyczącego altan.
Kolejny projekt obywatelski uzyskał poparcie 730 tys.

działkowców.
W dniu 6 lutego 2015 roku Sejm RP niemal jednomyślnie przyjął ustawę o zmianie Prawa budowlanego. W dniu
30 kwietnia 2015 roku zmiany Prawa budowlanego dotyczącego altan działkowych weszły w życie. Jest to kolejny sukces działkowców i jednocześnie całego Związku.
Bardzo duży wpływ na takie decyzje posłów i Sejmu RP
oraz polityków miały niewątpliwie Stanowiska i Apele
przesyłane przez Krajową Radę, Okręgowe Zarządy, Zarządy ROD oraz indywidualnych działkowców o uchwalenie nowej ustawy o ROD i zmian Prawa budowlanego.

Szanowni Delegaci,

Dzisiejszy XII Krajowy Zjazd Delegatów jest podsumowaniem działalności mijającej 4-letniej kadencji, jednocześnie wybierzemy nowe władze krajowe na lata 2015
– 2019.

Szanowni Państwo,

W imieniu Delegatów i Działkowców z Wielkopolski
południowo-wschodniej, kolebki ogrodnictwa działkowego w Polsce, gdzie funkcjonuje najstarszy w Polsce
i w Europie Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców
Wlkp. w Koźminie Wlkp., który w 2014 roku obchodził
jubileusz 190-lecia składam Krajowej Radzie PZD i Prezesowi Związku Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu podziękowania za dotychczasowe działania w obronie ogrodów działkowych i działkowców oraz skuteczne kierowanie Związkiem.
Życzę owocnych obrad podczas XII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZD.

Stanis∏aw Suszek, Ryszard Nowak, Marian Sekulski – Okr´g Koszalin
Panie Prezesie,
Szanowni Państwo,

w obronie Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych
było przyjęcie przez Sejm RP w dniu 13 grudnia 2013 roku ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Skoordynowane działania PZD przyniosły również inny sukces. W dniu 30 kwietnia 2015 roku weszła w życie
znowelizowana ustawa prawo budowlane dotycząca altan ogrodowych.
Po tych znaczących wydarzeniach wydawać by się mogło, że jesteśmy jako organizacja bezpieczni, możemy
spokojnie realizować nasze cele zapisane w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety w dalszym ciągu nie wszystkim podoba się fakt, że w ogóle istnieje
Polski Związek Działkowców. W związku z tym rozpoczęto wykorzystując autorytet Rzecznika Praw Obywatelskich kontestację naszej ustawy, czy aby na pewno jest
zgodna z Konstytucją RP, to statut PZD podobno nie od-

Działalność Okręgowego Zarządu w Koszalinie, jak
również innych struktur PZD w znacznej mierze determinowała sytuacja w PZD związana z wystąpieniem
I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, a później całej ustawy.
Mimo podjętej szerokiej akcji protestacyjnej na szczeblu
Związku, wyrokiem z 11 lipca 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją 24 artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca
2005 roku. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie pozbawił PZD kompetencji i nie spowodował zaprzestania
naszej działalności. Efektem końcowym naszych działań
84

powiada przepisom prawa, a to najlepiej zaspokoić roszczenia byłych właścicieli majątkiem PZD i wiele innych
o mniejszej skali występujących lokalnie negatywnych
działań wobec Związku i ogrodów.

również określić zasady naszego funkcjonowania na nową kadencję. Potrzebne będą nowe mechanizmy zapewniające sprawne finansowanie działalności struktur
związkowych, przeprowadzenie inwentaryzacji majątku
Związku, uregulowanie spraw pracowniczych, konsolidacja ogrodów wokół realizowanych celów statutowych,
łączenie ogrodów w mniejszych ośrodkach, tworzenie
ogrodów wydolnych organizacyjnie i ekonomicznie, stosujących w swojej działalności nowoczesne metody zarządzania, techniki elektroniczne i otwartość w stosunku
do miejscowej społeczności. W naszej ocenie są to sprawy ważne i im też należy poświęcić uwagę.

Szanowni Państwo.

Wykonana przez struktury związkowe praca, w szczególności przez Radę Krajową, zaowocowała wymienionymi na wstępie sukcesami, które na obecną chwilę
pozwalają nam na w miarę spokojne działanie. Wynikiem
obrad naszego Zjazdu oprócz wyboru nowych władz
związkowych powinien być mocny głos w obronie naszego Związku i ogrodów. Należy również wytyczyć takie kierunki działania, które zapewnią nam spokój realizacji celów statutowych PZD, a działkowcom poczucie
bezpieczeństwa na ich działkach i ogrodach. Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwe. Przeciwnicy nie złożyli broni i zrobią wszystko, aby nam dokuczyć i osiągnąć
swoje cele. A tym celem jest likwidacja ogrodów wszędzie tam, gdzie można uzyskać wymiernie wartości materialne.

Panie Prezesie, Szanowni Państwo.

W imieniu działkowców okręgu koszalińskiego składam podziękowanie za niestrudzoną walkę o nasze ogrody na ręce Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego. To
dzięki jego wieloletniej działalności ruch ogrodnictwa
działkowego w Polsce miał zapewnione znakomite warunki do rozwoju. Podziękowania należą się również
członkom i pracownikom Krajowej Rady PZD, Krajowej
Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. Słowa uznania chciałbym skierować również do nas, szeregowych działaczy
PZD za czas i trud w działalności na rzecz innych ludzi.
Pamiętajmy, że tylko zjednoczeni możemy obronić polskie ogrodnictwo działkowe.

Szanowni Państwo.

Wdrażanie w życie nowej ustawy o ogrodach działkowych to zadanie priorytetowe na najbliższą przyszłość.
Zdając sobie sprawę z czekających nas trudności i niepewności co do osiągniętego wyniku, Zjazd powinien

Maria Kubicka – Okr´g Legnica
Dzisiaj kończy się kadencja naczelnych organów Polskiego Związku Działkowców. Delegaci dokonali oceny
pracy ustępujących organów: Prezydium Krajowej Rady,
Komisji Rewizyjnej. Jednak patrząc na zakres zadań
oczekujących nowe władze wydaje się, że kadencja tak
naprawdę się nie kończy. W mojej ocenie koniec kadencji jest umowny, bo walka trwa. W programie na przyszłą
kadencję przed nami dwa rodzaje zadań. Jedna grupa to
te, które służyć mają rozwojowi ogrodów, a co za tym
idzie rozwojowi PZD. Druga grupa zadań to te, które służyć mają zachowaniu jedności i trwałości PZD, co oznacza trwałość ogrodów działkowych. Mając na uwadze te
zadania, a zwłaszcza tę drugą grupę wybierając nowe
władze, wybieramy wojowników.
Trzeba mieć świadomość, że wielka siła tkwiąca w jedności rodziny działkowców, wielka determinacja pojedynczych działkowców, to byłoby za mało, gdyby nie
było lidera, który umiałby tę ogromną siłę wykorzystać.
Patrząc na dziejące się w tym kraju sprawy dotyczące np.
6-latków, czy zasiłków dla rodzin osób niepełnosprawnych, widać wyraźnie, że sama determinacja, ilość zebra-

nych podpisów to za mało, jeśli brak jest lidera, fightera,
który umiejętnie, z dużą odwagą, determinacją, nieustępliwością oraz przy użyciu innych metod sprawi, że ten
potencjał tkwiący w ludziach nie zostanie zmarnowany
i zmarnotrawiony. Wybierzmy ludzi charyzmatycznych
i odważnych, których nie uśpią obietnice przedstawicieli prawie wszystkich partii i stronnictw politycznych, dla
których nasze, działkowców, nie jest obojętne, ale nie
stracą czujności i „pazura” w akcji obrony naszych praw.
Wybierzmy też i takich kandydatów, którzy poprowadzą
Związek w nową rzeczywistość. Ludzi, którzy poprowadzą okręgi, a co za tym idzie działkowców, do ogrodów
pięknych, przyjaznych społeczeństwu i bezpiecznych,
pewnych swego trwania. Wybierzmy ludzi, którzy nie
zmarnują tego ogromnego potencjału, który tkwi w nas
działkowcach.
Dziękuję ustępującym władzom za ich rzetelną, trudną, ale owocną pracę. Życzę nowo wybrany siły, odwagi
i determinacji w realizacji bardzo dobrego programu nowej kadencji.
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Piotr Maƒczak – Okr´g Mazowiecki
Szanowni Delegaci,
Szanowni Goście.

Żeby bronić rodzinnego ogrodnictwa działkowego,
PZD jako wciąż największe stowarzyszenie ogrodowe
powinno podjąć współpracę z innymi stowarzyszeniami.
Szanowni zebrani apeluję dzisiaj do wszystkich członków PZD, żebyśmy nie traktowali innych stowarzyszeń
ogrodowych (mam na myśli ROD, które wyszły ze struktur PZD), jak niepotrzebnych konkurentów(!).
Przeciwnie PZD powinno bardzo mocno wspierać każde stowarzyszenie ogrodowe, gdy „zagrożone jest istnienie ogrodu”, które prowadzi.
My jako wiodące stowarzyszenie możemy zaproponować współpracę innym stowarzyszeniom w zakresie:
– obrony ROD – prac nad nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ogrodnictwa działkowego
Przy czym współpraca powinna być rozpoczęta na równych, partnerskich zasadach bez żadnych warunków
wstępnych, bo jak wszyscy mamy różne poglądy i możemy nawet się kłócić (!), to jednak gdy chodzi o obronę
rodzinnego ogrodnictwa działkowego powinniśmy stanowić jedność.
Na zakończenie wrócę do swojej wypowiedzi z Okręgowego Mazowieckiego Zjazdu Delegatów - My zamiast
bronić ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych powinniśmy bronić naszych Ogrodów, tworząc jeśli trzeba
nowe ustawy, udowodniliśmy to już dwa razy. Gdy zajdzie taka potrzeba zrobimy to jeszcze raz, a „inni” nam
w tym pomogą.
Dziękuję za uwagę.

W dniu wejścia w życie ustawy z 13.12.2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych rozpoczął się proces wyłączania się ROD ze struktur PZD, a co za tym idzie
proces rozkładu Polskiego Związku Działkowców.
Zamierzenia ustawodawcy w zupełności się udały, proces osłabiania PZD rozpoczął się i już się nie zatrzyma.
Co niektórzy działacze zaślepieni wielkością Związku
mogą twierdzić, że ilość wyłączonych Ogrodów ze struktur PZD stanowi niewielki ułamek (około 5%), chciałbym jednak zauważyć, że proces ten dopiero nabiera
tempa. Wiele Ogrodów wstrzymało się z wyjściem z PZD
jeszcze przez dwa lata, choćby z powodu dania sobie więcej czasu na wypracowanie dobrego statutu stowarzyszenia prowadzącego ROD (!). Inni będą obserwować
Ogrody wyłączone w pierwszym etapie pod kątem współpracy z samorządami oraz władzami państwa.
Już za niecałe dwa lata rozpocznie się druga tura zebrań ustawowych w ROD, wówczas być może nawet
wielu wśród nas tu dziś obecnych, będą tworzyć odrębne
stowarzyszenia ogrodowe. Zamysł ustawodawcy osłabienia pozycji PZD ma na celu rozbicie ruchu działkowego
na mniejsze podmioty, z którymi łatwiej będzie sobie poradzić w przypadku wystąpienia roszczeń wobec ogrodów – szczególnie w dużych miastach, gdzie o tereny
ROD zabiegają różne „podmioty” zarówno przy cichym,
jak i oficjalnym przyzwoleniu władz lokalnych.

Barbara Antecka – Okr´g Bia∏ystok
Panie Przewodniczący, Szanowni Delegaci!

− niezgodność zabudowy działek w ROD z rozumieniem słowa altana (Naczelny Sąd Administracyjny).
Zarzuty spowodowały, ż spokojni działkowcy oderwali się od przyziemnych czynności. Organizowali dodatkowe zebrania, definiowali swoje stanowiska, kierując je
na ręce władz krajowych, terytorialnych, sądowniczych.
Działkowcy wyszli na ulice – 15 000 wzięło udział w manifestacji ogólnopolskiej. Była to niezwykła mobilizacja,
ale tak po prostu, po ludzku – zrozumiała.
Mobilizacja dała pozytywne rezultaty, ale problem
w tym, że chociaż poszczególne zarzuty są odrzucane, to
pojawiają się ciągle nowe.
W chwili obecnej zagrożenia wynikają ze stanowiska
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, który to jako
organ nadzoru wobec PZD blokuje rejestrację statutu
PZD pod pretekstem „wadliwego zwołania Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD” oraz wzywa do uchylenia wszystkich uchwał podjętych na jego
podstawie. Tak sformułowane zarzuty zagrażają istnieniu

Magiczną datą, która wpisze się jako dzień zakończenia
sporów, nieporozumień, kłopotów – miał stać się 13 grudnia 2013 roku. Działkowcy zrzeszeni w PZD z przyjęli
z radością i ulgą uchwalenie nowej Ustawy o ROD.
13 grudnia 2013 roku to także początek „nowej ery”
w działalności ROD, ery mobilizacji i przyjęcie odporu
na ataki na ustawę, na Zarząd Krajowy PZD, na poszczególne ogrody.
Ataki te to:
− kwestionowanie konstytucyjności ustawy;
− zarzuty zagrożeń wynikających z ustawy dla spraw
samorządu terytorialnego (ZMP);
− niedostateczny zapis w ustawie prawa do swobody
zrzeszania się (Rzecznik Praw Obywatelskich);
− podobno naruszenie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku w zakresie sposobu wyboru Stowarzyszenie Ogrodowego (Sąd
Najwyższy z I Prezesem SN);
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naszego Stowarzyszenia, są atakiem na nasze struktury
organizacyjne.
Okręg Podlaski to szczególne miejsce. Ludzie są wychowani głównie w tradycji rolniczej, w poszanowaniu
dla hasła „przywiązanie do ziemi”, wchodzili w struktury PZD z radością, przyjmując kawałeczek ziemi w użytkowanie z pełną odpowiedzialnością. Ci pierwsi – odchodzą przekazując działki w ręce dzieci, wnuków. Nie zmienia się jednak rozumienie – nadal widoczne jest: pracowitość, zaangażowanie, sentyment, a nawet miłość do tego
kawałeczka podlaskiej ziemi.
Ogrody zmieniają swój wygląd, charakter, atmosfera
pozostaje ta sama, jaką ukształtowała historia i tradycje
tej ziemi.
Podlascy działkowcy, świadomi zagrożeń, poparli działania Zarządu PZD na rzecz obrony pozycji Związku,
Stowarzyszenia PZD. W zdecydowanej większości, na
104 ROD 99 pozostało w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu PZD.
Nasi działkowcy w pełni angażują się w działania na
rzecz ochrony ogrodów zagrożonych roszczeniami poprzednich właścicieli terenów, na których zorganizowane
są Ogrody, lub tych którzy wykupili te roszczenia. Działalność Prezydenta Warszawy i narastająca lawinowo ilość
spraw roszczeniowych, uświadomiły działkowcom ogrom
zagrożenia dla działalności ogrodów. Wśród zagrożonych
ogrodów znalazł się jeden z najpiękniejszych w Polsce
– „Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej, z naszego okręgu.
Podlasianie namacalnie odczuwają, czym jest brak za-

powiadanej ustawy reprywatyzacyjnej. Zrozumienie powoduje większe zaangażowanie w działalność samorządową (25 działkowców weszło w skład władz samorządowych), zwiększa napór na przedstawicieli władzy ustawodawczej.
Dążenie do utrzymania 120-letniej tradycji Ogrodów
– kosztuje i wymaga.
Działkowcy Podlaskiego Okręgu wraz ze swymi przedstawicielami popierają działania naszych Organów Krajowych.
Piękne hasła nie wystarczą już do uspokojenia sytuacji.
Działkowcy czują swoją siłę i rację w dążeniach do zachowania swoich Ogrodów. W pełni rozumieją, że bycie
w Stowarzyszeniu PZD daje możliwość przeciwstawienia
się wszelkim roszczeniom i atakom.
Dotychczasowe działania nakazują wierzyć, że działania w obronie praw działkowców dadzą rezultat jeśli:
− pozostaniemy jednością (a przecież tak jest, bo tylko
5% wyłączyło się ze struktur Stowarzyszenia PZD);
− będziemy wspierać działalność naszych władz w naszym imieniu;
− wesprzemy naszych przedstawicieli, którzy weszli
w skład rad gminnych, miejskich, do sejmików, by
przedstawiali głośno nasze sprawy, by wpływali na
administracyjno-prawne rozwiązania dotyczące
kwestii ogrodów;
− będziemy czuwać i kontrolować poczynania tych,
którym idea działkowa jest obca i niepotrzebna.
Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę owocnych obrad.

Henryk Malik– Okr´g Sudecki
Szanowni Delegaci,
Szanowni zaproszeni goście,

obronę ogrodów i praw działkowców.
Wszyscy wiemy, że walka o tereny ogrodów działkowych trwa nadal, a formy tej walki są różne m.in. próby
rozbicia jedności działkowców poprzez likwidację Polskiego Związku Działkowców, poprzez medialne nagonki na Związek uskuteczniane przez grupy nieprzyjazne
Związkowi. Czas długoletniej walki w obronie Związku,
w obronie ogrodów i praw działkowców oraz perspektywa dalszej walki, wymaga jedności działania całego środowiska działkowców. Ale pamiętajmy – bez integracji
działkowców, ale i społeczności lokalnej, nie ma i nie będzie jedności w skutecznym przeciwdziałaniu jakimkolwiek zagrożeniom dla ruchu działkowego.

Tereny rodzinnych ogrodów działkowych w polskich
miastach to znaczący kapitał, który w warunkach wolnego rynku opartego na własności prywatnej mnożyłby
ogromne zyski dla samorządu terytorialnego, deweloperów i wielu innych potentatów gospodarczych. Jedyną
przeszkodą w spieniężeniu gruntów ogrodów działkowych jest Polski Związek Działkowców, który przez
25 lat skutecznie broni ogrody działkowe a tym samym
prawa nabyte działkowców.
To dzięki jedności działkowców w Związku w obronie
ogrodów działkowych przed ich skomercjalizowaniem
nasze ogrody działkowe nadal istnieją i funkcjonują.
W okresie 25 lat nowego systemu politycznego w Polsce wielokrotnie jednoczyliśmy się do wspólnej walki,
przeciwstawiając się próbom totalnej likwidacji ogrodów
działkowych lub ograniczenia praw działkowców. W takich sytuacjach integracja wokół własnego Związku, wokół wspólnego celu działania pozwoliła na skuteczną

Szanowni delegaci,

Czeka nas druga tura zebrań ustawowych, jeśli co najmniej 1/10 liczby działkowców w rodzinnym ogrodzie
działkowym złoży wniosek o zwołanie zebrania w celu
przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które ma zarządzać ogrodem.
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Bądźmy przygotowani na to, że środowiska nieprzyjazne
Związkowi podejmą rozmaite działania, głównie nakłaniające do wyjścia ze struktury PZD. Nie trzeba być wielkim strategiem, by nie przewidzieć, że tak będzie się
działo, bowiem niektórzy politycy i środowiska nieprzyjazne Związkowi i ogrodom oczekiwali, że w wyniku zebrań ustawowych, które już się odbyły, rodzinne ogrody
działkowe będą masowo wyodrębniać się ze struktury
PZD. Oczekiwano, że wówczas będzie łatwo poradzić sobie z likwidowaniem ogrodów zarządzanych przez lokalne stowarzyszenia i realizować cele środowisk postrzegających ogrody działkowe wyłącznie przez pryzmat
ekonomicznej wartości gruntów. Stało się inaczej, bowiem z woli działkowców ponad 95% rodzinnych ogrodów działkowych pozostało w strukturze PZD. Po wynikach tych zebrań jest więcej niż pewne, że manipulowanie i mamienie działkowców „wolnością” ogrodów zarządzanych przez lokalne stowarzyszenia ogrodowe,
będzie kontynuowane.
Dlatego integracja działkowców, w mojej ocenie, staje
się priorytetowym zadaniem wszystkich struktur PZD.
Zintegrowane środowisko działkowców bez podziałów
i bez wyodrębniania się ze struktury PZD, to wyznacznik
jedności w Związku.
Dzisiaj Związek ma problemy z odpowiednim traktowaniem go ze strony polityków stanowiących większość
parlamentarną. Wtórują im ich poplecznicy z niektórych
ogrodów, którym działkowcy nie oddali ogrodów do zarządzania, pozostając w PZD. Poplecznicy ci, głosząc demagogiczne hasła o wolności ogrodów działkowych,
manipulują świadomością działkowców. W tej sytuacji
działkowcy powinni być informowani przez zarządy
ogrodów, iż działania te zmierzają w jednym tylko kierunku a mianowicie do rozbicia, ubezwłasnowolnienia,
a następnie do likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Wówczas każdy ogród bez własnej i silnej organizacji stanie się łatwym łupem rozmaitych przedsiębiorczych
podmiotów.
W tej sytuacji musimy działać od zaraz, nie czekając
na to, co czas pokaże. Jak już wspomniałem, bez integracji nie ma jedności. Pracy w tym temacie jest wiele, ale
i możliwości też jest wiele.
Równolegle z innymi ważnymi zadaniami na rzecz
obrony ogrodów działkowych i Związku musimy zintensyfikować działania integrujące środowisko działkowców

i wyjść też naprzeciw mieszkańcom miast z propozycjami współpracy. Ogrody służą przecież wszystkim mieszkańcom miast.
Ważnym przy tym jest, aby w ogrodach uaktywniły
swoją działalność komisje socjalne, które najlepiej wiedzą jakie są potrzeby, a przede wszystkim możliwości
w ogrodach.
W programach działania komisji socjalnych powinny
znaleźć się inicjatywy na rzecz działkowców wymagających wsparcia np. w zakresie pomocy społecznej, opieki
i profilaktyki zdrowotnej lub innej pomocy np. porad
prawnych.
Do realizowania działalności integracyjno socjalnej należy wykorzystać domy działkowca, w których mogą
spotykać się działkowcy z ogrodów nie posiadających takich domów. W ramach działalności integracyjnej mogą
być prowadzone spotkania działkowców z mieszkańcami miast w celu podejmowania wspólnych inicjatyw np.
w zakresie porządku i czystości wokół ogrodów, współpracy z młodzieżą szkolną, udostępnianie wolnych działek na naukę botaniki, ochrony środowiska naturalnego,
następnie - wspólne z mieszkańcami imprezy z okazji
dnia działkowca, imprezy dla dzieci, spotkania z organizacjami pozarządowymi, kursy dla działkowców z dziedziny ogrodnictwa, organizowanie giełdy różnych sadzonek wspólnie z innymi ogrodami, lub o innej tematyce,
np. zdrowotnej na spotkaniach z lekarzami, prawnej na
spotkaniach z prawnikami. Rozmaite formy integracyjne, to zarazem promocja ogrodów działkowych zarządzanych przez Polski Związek Działkowców, z którymi
może współdziałać wiele podmiotów z pożytkiem dla
wszystkich. Naszym obowiązkiem winno być inicjowanie tej współpracy.
Działając w jedności możemy przeciwstawić się zagrożeniom dla ogrodów, a także budować przyszłość ruchu
ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Przeciwstawiajmy się zatem zdecydowanie wszelkim próbom rozbicia Związku, roztrwonienia jego dorobku, wszelkim
próbom ograniczenia jego praw zagwarantowanych ustawą o ROD i Konstytucją RP.
Tylko zintegrowana organizacja działkowców stanowi
silny, samorządny Polski Związek Działkowców, który
będzie zawsze gwarantem istnienia i rozwoju ogrodów
działkowych dla nas i dla następnych pokoleń.
Dziękuję za uwagę.

Józef Romanowski – Okr´g Szczecin
I. Jest to niewątpliwie wyjątkowa i bardzo pracowita
kadencja Krajowej Rady PZD, struktur terenowych, oraz
zarządów rodzinnych ogrodów działkowych. „NASZA
SIŁA I SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA LEŻY W JED-

NOŚCI ZWIĄZKU”
Pamiętamy wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, kontrola NIK, wyrok Trybunału Konstytucyjnego,
powołanie Komitetu Obywatelskiego do opracowania no88

wej ustawy. Zebranie 925 000 podpisów złożonych pod
projektem ustawy o ROD. Manifestacje w 16 województwach oraz manifestację 15 tysięczną w Warszawie, która otworzyła drzwi do nowej ustawy. Ponad 100
spotkań z posłami i senatorami RP. Ten wysiłek został
uwieńczony sukcesem tj. nową ustawą.
Rok 2014 to realizacja zapisu Art. 69 ustawy z dnia
13 XII 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zwołanie zebrań wszystkich działkowców korzystających
z działek, w celu przeprowadzenia głosowania, w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie
prowadziło ROD. Wykonana ciężka praca przez organy
Związku spowodowała, że 95% ROD pozostało w Stowarzyszeniu PZD.
Dobrze zorganizowana i wykonana praca, od zebrania
700 000 podpisów, powołanie Komitetu Obywatelskiego, opracowania projektu ustawy „STOP Rozbiórkom
Altan" weszła w życie i ocaliliśmy 900 000 altan o wartości około 60 mld złotych.
Nowy statut i nowy regulamin, to tematy które są realizowane w 2014/2015 roku. Wymienione dokonania
świadczą o dobrze zorganizowanej pracy struktur Polskiego Związku Działkowców. Kompetentne i dynamicznie działające Kierownictwo Prezydium KR PZD, dobrze
pracujące struktury terenowe w określonych tematach,
jak również wykazujące zaangażowanie w realizację
wytyczonych priorytetów zarządy ROD – czyli bardzo
szeroka wspólna współpraca doprowadziła do osiągnięcia
wytyczonych celów.
Należą się najwyższe słowa uznania, za profesjonalną
wizję i wiarę w sukces Panu Prezesowi Eugeniuszowi
Kondrackiemu, Prezydium KR, Prawnikom PZD, OZ
PZD i zarządom w ROD za budowę ogrodów przyszłości.
II. „SENIOR” W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM
Starzenie się społeczeństwa jest jednym z najważniejszych zjawisk naszych czasów, przynosi szeroko zakrojone wyzwania i możliwości. Polskie społeczeństwo jest
coraz starsze. Działania, które będą podejmowane na
rzecz wsparcia Seniora, dotyczą nie tylko Nas, ale i przyszłe pokolenia, które będą się mierzyć z tym wyzwaniem.
W realizacji programu bardzo ważna jest koordynacja
działań w mieście i w kraju.
OCENA SYTUACJI
W Polsce mamy około 7 mln osób w wieku 60 + co stanowi około 18% populacji naszego społeczeństwa. Od
kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury
demograficznej, którego cechą jest rosnący udział osób
starszych w populacji ogółem. Na koniec 2013 r. liczba
ludności Polski wynosiła 38,5 mln. osób. W 2012 r. odnotowano ujemny przyrost rzeczywisty ludności, tempo
ubytku ludności wyniosło 0,01%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyła 1 osoba. Jednocześnie należy podkreślić, iż na skutek poprawiających się
warunków życia, wydłuża się średnia długość życia Po-

laków. Według prognozy statystycznej oczekiwana długość życia dla mężczyzn urodzonych w 2012 r. wyniesie
72,7 lat, a dla kobiet 81,0 lat). Od 2000 roku przeciętne
dalsze trwanie życia w odniesieniu do mężczyzn, jak i kobiet wzrosło o 3 lata. Wydłużająca się przeciętna długość
życia sprawia, że w perspektywie najbliższych dwudziestu kilku lat, nastąpi gwałtowny proces starzenia się ludności. Istotną konsekwencją demograficznego starzenia
się społeczeństwa, jest także coraz częstsze samotne zamieszkiwanie osób starszych, tzw. singularyzacja starości. Przedstawione powyżej zjawiska, oraz zmiany struktury demograficznej, powodują, iż Polska stoi przed szeregiem wyzwań związanych z planowaniem i kształtowaniem polityki w obszarze aktywności społecznej osób
starszych.
Wobec tego stanu rzeczy, istotne jest już dziś, aby struktury PZD podjęły działania w ROD, które będą bezpośrednio skierowane do swoich działkowców. Przewidywane rodzaje usług:
a) socjalne,
b) edukacyjne,
c) kulturalno-oświatowe,
d) sportowo-rekreacyjne,
e) rehabilitacyjne,
f) aktywizujące,
g) terapii zajęciowej,
h) inne.
Już dziś jest bardzo ważne propagowanie do naszej społeczności działkowców i ich rodzin, upowszechnianie aktywności ruchowej niezależnie od wieku. Żywotność nie
ma ograniczeń, może być właściwością każdego bez
względu na wiek. Młodość jest ograniczona w czasie i brak
sposobu na jej odzyskanie. Nasze umysły i ciała można w
późniejszych latach ćwiczyć, aby sprawniej funkcjonowały, aby stały się zdrowsze i bardziej ruchliwe.
GŁÓWNY CEL: INTEGRACJA, WIEDZA, OPIEKA,
REHABILITACJA I GODNOŚĆ.
Wsparcie dla jednostek samorządu z Programu będzie
realizowane na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy. Program
jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 136 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o finansach publicznych”.
Program realizowany w latach 2015-2020 obejmie
swoim zasięgiem wszystkie województwa. Proces modernizacji będzie uzależniony od operatywności Zarządów ROD w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje i wyposażenie ogrodów.
Ogrody działkowe mogą być inteligentną specjalizacją
profilaktyki zdrowia, dla polskiej społeczności lokalnej
w miastach, przy skoordynowaniu działań z władzami
kraju i miasta.
Dziękuję za wykonaną pracę i życzę realizacji nowego
programu w nowej kadencji.
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Piotr Gadzikowski – Okr´g Toruƒsko-Włocławski
Szanowni Delegaci XII Zjazdu PZD

owoców i warzyw uczy większego szacunku do żywności, jako owocu ciężkiej pracy oraz podstawy ludzkiej egzystencji. Jest to bardzo ważne w czasach, gdy tysiące ton
przetworzonego jedzenia każdego dnia ląduje na śmietnikach. Za godne pochwały uznać należy to swoiste zatoczenie się historii kołem i uważam, że ten typ ogrodnictwa działkowego, gdzie oprócz trawnika, grilla i leżaka jest też miejsce na grządki należy wspierać i szeroko
propagować wśród działkowców.
Warto również zdać sobie sprawę z wyzwań, które dopiero przed nami staną. Ogrody działkowe, jako zamknięte enklawy w miastach mogą liczyć na mniejsze poparcie
ze strony społeczeństwa niż w sytuacji, gdy także osoby
niebędące działkowcami mogą czerpać korzyści z ich istnienia. Nieuniknione jest, więc stopniowe otwieranie się
ogrodów działkowych dla społeczeństwa, poprzez ich
większą dostępność dla przeciętnego mieszkańca miasta.
Już dziś rozpocząć trzeba rozważania jak to zrobić by jednocześnie pogodzić prawo działkowców do prywatności
oraz by ogrody działkowe nie przeistoczyły się w miejsca
pełne hałasu, by uchronić je od aktów kradzieży i wandalizmu, z którym do czynienia mamy przecież i przy ogrodach szczelnie zamkniętych. Nie będzie to z pewnością
łatwe, ale trzeba zdać sobie sprawę, że większe otwarcie
ogrodów może być nieuniknione i już teraz należy rozpocząć debatę na ten temat.
Na zakończenie raz jeszcze pragnę podkreślić wartość
dotychczasowych zdobyczy ruchu ogrodnictwa działkowego. Są to swego rodzaju filary, dzięki którym Polski
Związek Działkowców zachował bardzo mocną pozycję,
a ogrody działkowe skutecznie opierają się zakusom deweloperów i niektórych samorządów. Warto czerpać z dotychczasowych wzorców, bo tylko one mogą być
punktem wyjścia do dalszego rozwoju ogrodów działkowych w Polsce.
Myślą Johanna Goethe chcę zakończyć swoje wystąpienie: „Im bliżej natury jesteśmy tym więcej czujemy
w sobie prawdziwego szczęścia”.

Historia ogrodnictwa działkowego w Polsce jest bardzo
bogata w sukcesy i stanowi źródło niezwykle cennych doświadczeń, z których wszyscy – zarówno działkowcy,
urzędnicy, działacze powinni czerpać wzorce.
Jakkolwiek dumą napawa mnie fakt, że najstarszy
ogród działkowcy w Polsce – ROD „Kąpiele słoneczne”
znajduje się w Grudziądzu, tak uważam, że ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce powinien skoncentrować
się przede wszystkim na problemach dnia dzisiejszego
oraz wybiegać w przyszłość, w mniejszym zakresie zaś
żyć przeszłością. Nie oznacza to jednak zerwania z tradycjami i wartościami, którymi do tej pory kierował się Polski Związek Działkowców, które muszą stanowić
podstawę do unowocześniania i rozwoju ogrodów działkowych.
Problemy, przed jakimi stoi ruch ogrodnictwa działkowego w połowie drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku, to przede wszystkim problemy ludzi – działkowców. Wysokie bezrobocie, niskie zarobki, emerytury
czy renty, pośpiech, utrudniony dostęp do zdrowej
i smacznej żywności to tylko niektóre z nich. Chyba nikogo z obecnych nie trzeba przekonywać, że jednym
z lekarstw na ww. bolączki są ogrody działkowe. Oczywiście w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wpłynąć na
rozwiązanie tych kwestii, natomiast ogrody działkowe
w znaczący sposób mogą zminimalizować negatywne
skutki tych zjawisk.
Przez dziesięciolecia ogrody działkowe ewoluowały,
zmieniały się wraz ze zmianą ustroju, sytuacji gospodarczej oraz regulacji prawnych. Dziś coraz częściej możemy zauważyć, że ruch ogrodnictwa działkowego powraca
do swoich korzeni. Ponownie na działkach ogrodniczych
gospodarzy wielu młodych ludzi, rodzin z małymi dziećmi, ponownie to działki ogrodnicze stanowią dla nich
miejsce odpoczynku, zwolnienia od codziennego pośpiechu. Ponownie to działki ogrodnicze pomagają wprowadzić oszczędności w domowych budżetach i zapewniają
dostęp do pożywnej i zdrowej żywności. Ma to również
olbrzymi walor edukacyjny, bowiem samodzielna uprawa

Dziękuję za uwagę

Wojciech Seredyƒski – Okr´g Legnica
Szanowni delegaci!

Jestem przekonany, że wiele Zarządów Ogrodów oczekuje na pomoc prawną w kwestii „wypowiedzenia umowy dzierżawy działki” na danym ogrodzie np: za brak
dbałości o powierzoną działkę. Prosimy o stworzenie szablonu; punkt po punkcie, jak postępować, aby w ewentu-

Chciałbym zgłosić pewne uwagi do rozdziału:
„DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ I PRAWNEJ – ZAGADNIENIA ORAZ
PROBLEMATYKA”.
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alnym sądzie sprawa była czysta i wygrana! Poza tym, ile
czasu należy odczekać, aby postępować zgodnie z prawem PZD i prawem cywilnym obowiązującym w naszym kraju?
Są, to bardzo ważne sprawy w świetle nowych przepisów, które dotyczą działkowców, a nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. My, jako Zarządy boimy się działać
pochopnie w tego typu sprawach, aby w sądach naszego
kraju po prostu nie przegrać.
Znamy, przecież nasze społeczeństwo; dużo wymaga
od innych, od siebie w zamian nie dając nic! Dlatego,
sprawy podobnego typu są dla nas bardzo ważne i wymagają szczególnie rozważnych kroków, dlatego apeluję
do Rady Krajowej o stworzenie takiego dokumentu i rozesłanie do poszczególnych Okręgów PZD.
Kolejną niejasną sprawą, która staje się kontrowersyjną, jest istota „prac na rzecz ogrodu”. W świetle nowych
przepisów, jest ten temat zagmatwany. Raz: każdy działkowiec ma obowiązek, a potem jakby ten obowiązek nie
istniał? Jak, to się ma na prawdę? Niektórzy przeczytali
„co nie co” w internecie i się buntują! A przecież prace remontowe i konserwacyjne muszą być wykonywane, aby
nie niszczało nasze wspólne dobro na ogrodach. Dużo
działek zmieniło właścicieli. Jest już młode pokolenie,
a Ci buntują się na wszystko!
W związku z tym prosimy, o uściślenie i proste sprecyzowanie tego zapisu, aby nie doszło do nadinterpretacji.

Bo w różnych sytuacjach, może dojść do takich paradoksów, że trzeba będzie do zwykłych prac wynajmować
zewnętrznych wykonawców. Poszczególnych ogrodów
nie stać jest na takie luksusy poprzez płacenie za drobne
prace remontowe i inne usługi, obcym podmiotom gospodarczym. Dlaczego nie pozostawić poprzednich rozwiązań i zapisów tego zagadnienia, przecież były jasne
i klarowne, nie wymagające żadnych ani komentarzy ani
interpretacji.
Następnym tematem, który bulwersuje, jest rozdział III
Regulaminu. „spory mogą być rozstrzygane w drodze
mediacji” A jak inaczej? A następnie w § 26 i 27 p-k 3 ...
„sprawę przejmuje zarząd ROD” ... ?! i Co? Jakimi możliwościami dysponuje zarząd? Jaką karę lub jakie konsekwencje może zarząd wywrzeć na stronie, która zawiniła?
Przecież, nasze młode pokolenie bardzo różni się od zachowań, które można nazwać umiarkowanymi. Dzisiaj
żądania są podstawowym czynnikiem, który charakteryzuje dzisiejsze społeczeństwo. Dlatego, tak trudno być
sędzią w jakiejkolwiek sprawie. Siła argumentu i prestiż
nie zawsze są wystarczające, by „ugasić pożar”. I co wtedy? Łatwo jest napisać, trudniej wykonać. A sprawa musi być zakończona pozytywnie!
My, jako działacze działający w terenie prosimy o pomoc prawną ściśle sprecyzowaną, abyśmy nie wahali się
w podejmowaniu różnych, ale często trudnych decyzji.

Ewa Błachut – Okr´g Małopolski
Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Delegaci i zaproszeni Goście!

o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia
2013 roku oraz po wyroku sądu administracyjnego definiującym altanę ogrodową z zagrożeniem dla ówcześnie
istniejących altan ogrodowych pojawiło się kolejne wyzwanie dla Związku. Dzięki kolejnemu obywatelskiemu
projektowi udało się rozwiązać niezwykle trudną sytuację. W tym miejscu niezwykłe słowa uznania pragnę
skierować zarówno do prawników KR zacięcie walczących o nasze prawa, jak i do Prezesa Polskiego Związku
Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego. To Państwa działania w procesie legislacyjnym sprawiły, iż dzisiaj możemy się cieszyć z regulacji normatywnych
zadowalających działkowców.
Ubiegły rok był czasem wprowadzania przepisów nowej ustawy w życie. Najważniejszym zadaniem było
przeprowadzenie zebrań ustawowych wszystkich działkowców mających na celu wybór stowarzyszenia prowadzącego ROD. W Małopolsce zebrania przeprowadzono
w 100%, w wyniku tych zebrań doszło do wyłączenia
z PZD 21 ogrodów, co stanowi 7,8% ogółu. W całym
Związku pozostało 95% ROD.

Dobiega końca kadencja 2010-2015. Była to niezwykle trudna kadencja, o ile nie najtrudniejsza w historii
ogrodnictwa działkowego w Polsce. Trudności przeżywał cały Związek z powodu utraty najważniejszego aktu
prawnego, jakim była ustawa o rodzinnych ogrodach
działkowych z 2005 r. Ustawa ta poddana badaniu przez
Trybunał Konstytucyjny utraciła połowę zawartych
w niej artykułów, stając się aktem prawnym bezużytecznym. Trybunał Konstytucyjny w swym orzeczeniu nakazał ustawodawcy sporządzenie nowej ustawy. Dzięki
zaangażowaniu i walce wszystkich działkowców udało
się uchwalić akt prawny spełniający oczekiwania wszystkich społeczności. Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia
13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych można obiektywnie stwierdzić iż jest regulacją
uwzględniającą interesy działkowców ROD, jak i naszego Związku.
Po wejściu w życie ustawy działkowcy nie zaznali jednak spokoju. W związku z próbami zaskarżenia ustawy
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Ustawa dała możliwość regulowania prawa do gruntów
ROD, do których PZD nie posiadał tytułu prawnego.
W myśl art. 76 ustawy podjęto działania występując do
odpowiednich organów o wydanie decyzji użytkowania
gruntów przez ROD.
W chwili bieżącej Polski Związek Działkowców zmaga się z zarejestrowaniem Statutu PZD, blokowanym
przez Prezydent m. st. Warszawy. Wiele już przeszliśmy,
a bez pomocy działkowców i struktur ogrodowych, nie
byłoby możliwe znalezienie się w tym miejscu, w którym
mamy dobrą ustawę o ROD i definicję altany działkowej
wstrzymującą rozbiórkę altan.
Jedną z najważniejszych sfer działalności Okręgowego
Zarządu Małopolskiego jak i Organów Krajowych Polskiego Związku Działkowców, była realizacja programu
i uchwał podjętych na IX Krajowym Zjeździe Delegatów
Polskiego Związku Działkowców, jak również uchwalone przez Okręgowy Zarząd roczne plany działalności
opracowane w oparciu o statut i wytyczne Krajowej Rady PZD. Oprócz realizacji zadań corocznie analizowano
przebieg działalności w zakresie merytorycznym i finansowym. Działano i analizowano kierunki działania
w sprawach gospodarczych oświaty ogrodniczej, inwestycyjno-remontowej, prawno-organizacyjnej. Na podstawie przygotowanych materiałów pochodzących od
organów wyższego stopnia podejmowaliśmy uchwały,
stanowiska oraz apele do różnych środowisk politycznych, urzędów i instytucji państwowych. Nasze wystąpienia odczuwała opinia publiczna, bowiem w środkach
masowego przekazu można było je spotkać na każdym
kroku.
Jednym z naszych największych problemów w chwil
obecnej są roszczenia osób fizycznych i innych podmiotów do gruntów, na których zlokalizowane są Rodzinne
Ogrody Działkowe. Postępowania dotyczą zarówno kwestii finansowych za bezumowne korzystanie jak i żądań
o wydanie spornych terenów. Proces ten niestety narasta
i nie widać perspektyw na korzystne dla Związku zmiany w tym temacie.
Niezwykle ważnym aspektem w naszej pracy była i jest
współpraca z samorządami terytorialnymi, która w minionej kadencji układała się różnie. O ile można pozytywnie ocenić współpracę z Radami Dzielnic, o tyle

współpraca między innymi z Urzędem Miasta Krakowa
pozostawia do życzenia. W trakcie sporządzania Studium
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa próbowano przeznaczyć aż 18 terenów ROD pod zabudowę
mieszkaniową i usługową. Usilne starania Zarządów tych
ogrodów oraz Okręgu Małopolskiego nie dopuściły do
spełnienia zamierzeń urzędników samorządowych. Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmowały swym zasięgiem tereny ROD
i umieszczały je pod nazwą „zieleń działkowa – ZD” lub
„zieleń urządzona – ZU”. Umiejscowienie ROD w planie
zagospodarowana stwarza pewną akceptację i daje możliwość uzyskania decyzji użytkowania gruntu zagwarantowaną ustawą o ROD. Drugim niekorzystnym gestem
władz miasta Krakowa było uchwalenie opłaty za użytkowanie gruntów (2014 r.) zajmowanych przez ROD. Opłata może niewielka, ale zróżnicowana w zależności od
wartości gruntu (0,02%), może być znaczącym wydatkiem dla wielu działkowców. Nie jest to przyjazne podejście samorządu gminnego do ROD, które są terenami
zielonymi miasta utrzymywanymi wyłącznie z pieniędzy
działkowców.
Obecnie Radni Miasta Krakowa, jak i radni innych
miast w Polsce, chcą zaproponować dotacje dla ROD na
modernizację, na budowę placów zabaw, oświetlenie,
ławki itp. w zamian za tzw. „otwarcie ROD dla społeczności lokalnych”.
Inną ważną sferą, nad którą należy się głębiej pochylić
w nadchodzącej kadencji niewątpliwie są dotacje ze środków unijnych. Ważne, ażeby środki te rozdysponowywać
rozważnie, co pozwoli działkowcom i Związkowi zrealizować wiele ważnych i potrzebnych inwestycji.
Na zakończenie sprawozdania pragnę podziękować
wszystkim, którzy poświęcili swój czas na pracę dla dobra ROD i działkowców. Tym, którzy brali udział w licznych pikietach, manifestacjach walcząc o ustawę o ROD
o zmianę ustawy Prawo budowlane, o statut PZD. Troszczącym się o należyte funkcjonowanie i wizerunek ogrodów. Szczególne podziękowania należą się osobom, które
z końcem kadencji odchodzą po wieloletniej pracy społecznej w organach Związku.
Chylę czoła przed tymi działaczami, którzy odeszli
i nie usłyszą już słów podziękowania.

Józef Romanowski – Okr´g Szczecin
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ DLA
DZIAŁKOWCÓW.
Unijne regulacje zmuszą polską energetykę do poszukiwania rozwiązań niskoemisyjnych. Oznacza to, źe produkcja ze źródeł konwencjonalnych, na których bazuje

teraz nasza energetyka, zostanie znacząco ograniczona.
Znaczący udział w bilansie mocy musi mieć ta pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. Taki obowiązek nakłada
na nas przyjęty przez Unię pakiet energetyczno- klimatyczny.
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Wymogiem jest, by do 2020 r. udział OZE /odnawialne źródła energii/ kształtował się na poziomie 15% wytworzonej w kraju energii elektrycznej. W 2005 roku było
3,46% do 12% obecnie. Nas działkowców najbardziej interesują kolektory słoneczne. Cały czas rosną nakłady na
zieloną energetykę w Europie. Według Instytutu Regulacji Energetyki wydatki związane z ich wprowadzeniem
mogą wynieść 7,5 mld zł do 2020 r. w Polsce.
Energetyka wyznacza możliwości rozwoju gospodarki
kraju. Jest przyjęta nowa ustawa o odnawialnych źródłach
energii. Odnawialne źródła energii są szansą zmniejszenia bezrobocia w Polsce. W ostatnich latach prąd wytwo-

rzony przez wiatraki staniał o 50%, a z instalacji fotowoltaicznej o 70%.
To nie atom, węgiel czy ropa będą fundamentem przyszłej energetyki, lecz jej odnawialne źródła. Z tzw. przydomowych instalacji można produkować prąd na własne
potrzeby, a nadwyżki sprzedawać. Preferowane będą instalacje o najmniejszej mocy do 3 kW. To dla nich ustalono taryfę gwarantowaną w wysokości 75 groszy za
kWh.
Starajmy się o środki Unijne na inwestycje, poprawiamy ekologie i obniżamy koszty utrzymania ogrodu.
Jest to nasza szansa, postarajmy się jej nie zmarnować.

Józef Strzałkowski – Okr´g Toruńsko-Włocławski
Szanowne koleżanki,
Szanowni koledzy,

dzieścia lat temu miały kilkanaście milionów członków.
Jak wtedy reagowała władza na ich protesty? Jak natomiast reaguje obecnie, kiedy związki liczą około 3 milionów i są silnie rozdrobnione. Pamiętajmy ta nasza władza
w swoisty sposób pojmuje swoją odpowiedzialność za losy Polaków.
Minione 25 lat pokazały, że władza antyzwiązkowa
systematycznie i co jest przykre ze skutkiem w różny sposób eliminowała z życia społecznego i politycznego
wszelkie duże formy organizacji ludzi często tłumacząc
Polakom, że robi to dla ich dobra. Dla władzy ta sytuacja
jest korzystna. Mała grupa, mały problem. Niewielkie zainteresowanie mediów. Niewielki wpływ na wyniki
w wyborach.

Minione cztery lata były trudne dla Związku, i również
dla przeciętnego działkowicza. Lata 2011-2014 to okres
ciągłej walki Związku o wieloletnie prawa polskich działkowiczów działające na korzyść PZD, ale także na korzyść społeczności samorządowych.
Część chełmżan w okresie nagonki medialnej na Związek mówiła: Na co wy narzekacie? Co wam się nie podoba? Przecież teraz możecie być samodzielni! Nie będziecie musieli płacić na utrzymanie Rady Krajowej!
Część chełmżan i nie tylko w to uwierzyła, że to czym
zamierzała obdarzyć działkowców rządząca w Polsce koalicja jest dla nich bardzo korzystne, ale nazywała działkowców drugimi górnikami, którzy chcą mieć wyjątkowe
przywileje.
Proszę Państwa to nic bardziej absurdalnego. Ta była
droga rządu dająca działkowcom niby wyjątkowe przywileje prowadziła faktycznie do rozdrobnienia ruchu działkowego w Polsce. To był początek pełzającego jego
upadku. Myślę, że wszyscy jak tu jesteśmy wiemy, że w
przypadku przejścia pierwszego projektu ustawy o ROD
w wersji koalicyjnej pierwsze padłyby ogrody w dużych
miastach. Ich upadek oznaczałby spadek znaczenia ruchu
działkowego w kraju i w społecznościach lokalnych.
Niektórzy może uważają, że ta moja wypowiedź jest
już niepotrzebna, bo ustawa o rodzinnych ogrodach jest
uchwalona, sprawa altan została po myśli działkowców
określona w ustawie, więc możemy żyć spokojnie.
Takie myślenie jest bardzo niebezpieczne. Część polityków nadal uważa, że liczne związki zagrażają władzy,
jeżeli ich interesy są sprzeczne z jej interesami. Należy
pamiętać, że każda władza liczy się tylko z dużymi organizacjami. Duża liczba ich członków to duża liczba wyborców. Tej liczby władza się boi.
Popatrzmy na związki zawodowe, które jeszcze dwa-

Szanowne koleżanki,
Szanowni koledzy,

Kiedy przed II wojną światową powstawały w Polsce
ogrody to tworzyły struktury ponadlokalne i powstawały
też z inicjatywy tych struktur. Taka organizacja ruchu
działkowego w kraju przynosiła jego rozwój.
Patrząc przez pryzmat własnego podwórka pragnę państwa poinformować, że w Chełmży wszystkie ogrody
wchodzą w skład PZD. Ta przynależność pozwala działkowcom mieć jedną liczącą się reprezentację w kontaktach z władzą samorządową. Współpraca z burmistrzem
miasta układa się wzorowo. Jednak wszyscy działkowcy
wiedzą, że władza nigdy nie jest dana komuś na zawsze
i w związku z tym my działkowcy wiemy, że tylko wtedy, jeżeli będziemy tworzyli w mieście jedność to będą
się z nami liczyć. Dlatego uważamy, że ruch działkowy w
Okręgu Toruńsko-Włocławskim i w Polsce ma szansę
rozwoju jeżeli będzie skupiony w jednej silnej organizacji gwarantującej stałe działania o utrzymanie naszych
praw oraz dające wsparcie organizacyjno-prawne poszczególnym ogrodom.
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Na koniec pragnę podkreślić, że każda władza liczy się
tylko z silnym. Słaby, pojedynczy ogród w zderzeniu
z aparatem administracyjnym dużych miast ginie, stoi na
straconej pozycji. Pamiętać należy, że nie zawsze

w wśród rządzących znajdzie się autentyczny przyjaciel
działkowców. Pamiętać jednak należy, że gdy w grę
wchodzą duże pieniądze to nawet przyjaciele stają się
wrogami.

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
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.

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

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
Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

94

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

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
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.

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

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.

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

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
XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców ustala następujące składy liczbowe
organów jednostki krajowej Związku:

Krajowej Rady PZD
Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk
Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.
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PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

VIII. PROGRAM POLSKIEGO ZWIÑZKU DZIAŁKOWCÓW
NA LATA 2015–2019
1.Uchwała
UCHWAŁA Nr 8
XII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców
z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie Programu Polskiego Związku Działkowców
na kadencję 2015 - 2019
Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców uchwala

ku, aby wyznaczone przez Zjazd zadania, wynikające
z potrzeb działkowców, ogrodów i środowisk lokalnych,
były przez Związek wykonane.
Program zawiera również zadania wynikające z nadrzędnych celów, jakimi są obrona ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, a także rozwiązywanie bieżących
problemów występujących w ogrodach.
Zjazd zobowiązuje wszystkie organy Polskiego Związku Działkowców do realizacji uchwalonego Programu
Związku
Program stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Program działania Polskiego Związku Działkowców
na kadencję 2015-2019
Uchwalony Program wyznacza kierunki działania
wszystkich organów Związku w celu realizacji ustawowych i statutowych obowiązków wobec działkowców,
ogrodów i Związku. Program określa również kierunki
działania w sprawach dotychczas nierealizowanych przez
PZD, dlatego konieczna jest współpraca struktur Związ-

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk
Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

2. Program
PROGRAM
Działania Polskiego Związku Działkowców
w kadencji 2015–2019
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. określiła w sposób precyzyjny kompetencje
i zadania stowarzyszeń ogrodowych. Polski Związek
Działkowców z dniem wejścia w życie ustawy został
przekształcony w stowarzyszenie ogrodowe, które zgodnie z zapisami ustawy powołane jest wyłącznie w celu
zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.
Prowadząc ogrody działkowe należy dążyć do wypełniania przez nie funkcji określonych w ustawie na rzecz
działkowców, ich rodzin i społeczności lokalnych, a tak-

że podejmować działania zapewniające bezpieczniejszą
przyszłość ogrodom. Trzeba też podejmować przewidziane prawem działania w celu eliminowania z ogrodów
działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z ustawą o ROD i Prawem budowlanym.
Zjazd stoi na stanowisku, że nowa ustawa o ROD i aktualna sytuacja ogrodów wytworzyły nowe wyzwania
przed Związkiem, które mogą przyczynić się do znacznego rozwoju ogrodnictwa działkowego i większej integracji środowiska działkowców ze społecznościami
lokalnymi. Do realizacji tych celów potrzebne są jednak
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3. Ogrody w miastach
Zjazd uważa za konieczne stworzenie długofalowego
programu przystosowania ogrodów w miastach do nowych funkcji, a więc do ich otwarcia dla społeczności lokalnych. W tym zakresie konieczna jest współpraca
z samorządem lokalnym, który winien czynnie uczestniczyć w przystosowaniu ogrodów dla potrzeb społeczeństwa. Już obecnie infrastruktura wielu ogrodów pozwala
na inicjowanie różnych form działania na rzecz społeczności lokalnych. Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie domów działkowca do współpracy z placówkami
oświatowymi, opiekuńczymi, ochrony zdrowia, czy też
na potrzeby seniorów. Program winien zawierać wiele
kierunków działania, bowiem możliwości ogrodów
i Związku w zakresie np. edukacji i wypoczynku są niedostatecznie wykorzystywane. Szerokie otwarcie ogrodów działkowych na potrzeby społeczeństwa będzie
najlepszą promocją ogrodów i Związku. Od tego jak
ogrody są postrzegane przez samorząd i społeczności lokalne, zależy w dużej mierze ich przyszłość. Niezmiernie ważnym jest również promowanie ogrodów, jako
urządzeń użyteczności publicznej, które na terenie miast
i gmin służą ogółowi mieszkańców i realizują ważną rolę społeczną, zapewniając wypoczynek, rekreację i inne
potrzeby socjalne członków społeczności lokalnych.
Sprawy rozwijania funkcji ogrodów powinny być poruszane na sesjach rad gmin, a problemy z tym związane
winny być rozwiązywane przy udziale działkowców.

zupełnie nowe kierunki działalności Związku, dlatego
program musi być dostosowany do potrzeb działkowców
i ogrodów, ale także uwzględniać rolę i funkcje ogrodów
działkowych w miastach.
1. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych
Od uchwalenia w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych rozpoczęły się próby
podważania jej zgodności z konstytucją. Należy liczyć
się z tym, że takie próby będą ponawiane, bowiem działkowcy i Związek nadal mają w swoim władaniu grunty
w miastach. Tylko dzięki ustawie o ROD i kontynuacji
funkcjonowania PZD działkowcy zachowali prawa do
użytkowanych przez siebie działek. Obecna ustawa jest
gwarantem funkcjonowania i rozwoju ogrodów działkowych, dlatego obowiązkiem każdego członka PZD i każdego organu Związku jest obrona tej ustawy i jej poszczególnych zapisów oraz przeciwdziałanie wszelkim próbom jej podważania.
2. Polski Związek Działkowców
Doświadczenia ostatnich lat pokazały dobitnie, że
działkowcy obronili siebie i ogrody tylko dlatego, że byli zorganizowani w silnej organizacji, z którą się identyfikowali i o której istnienie i niezależność walczyli
z pełną determinacją. Związek został poddany w 2014 r.
najpoważniejszej w swej historii weryfikacji. Wyniki zebrań ustawowych to swoiste wotum zaufania dla PZD
wyrażone przez 95% działkowców. Na ten kapitał PZD
zapracował skuteczną obroną działkowców i ogrodów
w minionej kadencji. Zjazd uważa, że ten kapitał należy
pomnażać i nie tylko w czynnej obronie praw działkowców, ale także w codziennym działaniu, aby atrakcyjność
Związku zachęcała każdego nowego działkowca do wstąpienia w jego szeregi. Należy mieć na uwadze także fakt,
że zaufanie do Związku nie jest dane raz na zawsze, trzeba na nie nieustannie pracować, aby go nie stracić. Konieczne jest zatem podejmowanie wszelkich wyzwań
mających na celu rozwój ogrodów działkowych, utrwalenie ich praw, a także uatrakcyjnienie ogrodów dla działkowych rodzin i społeczeństwa.
Ustawowym zadaniem Związku jest prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych i jako stowarzyszenie
ogrodowe Związek winien tak zarządzać ogrodami, aby
jego oferta była atrakcyjna dla działkowców pod względem ekonomicznym i sprawności organizacyjnej, aby nadal wyrażali wolę funkcjonowania w ramach PZD.
Zjazd uznaje za konieczne tworzenie pozytywnego wizerunku PZD w mediach związkowych, a także lokalnych
i ogólnopolskich. Konieczne jest promowanie dokonań
PZD i skutecznego działania na rzecz działkowców
i ogrodów, ale także wszelkich inicjatyw o szerszym zakresie, w tym na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów.

4. Środki z Unii Europejskiej
Potrzeby ogrodów działkowych w zakresie infrastruktury, a także wypełniania nowej roli w miastach są ogromne. Działkowcy nie są w stanie sfinansować budowy
nowoczesnej infrastruktury, gdyż są ludźmi niezamożnymi – młode małżeństwa rozpoczynające dopiero życie zawodowe, pracownicy budżetówki, emeryci, renciści. Aby
sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed ogrodami działkowymi konieczne jest wykorzystanie zewnętrznych
możliwości finansowania inwestycji w ROD. Polska do
2020 r. otrzyma z Unii Europejskiej bardzo duże środki w
ramach wyrównywania poziomu życia do standardów zachodnioeuropejskich. Ze środków tych finansowane są
programy na szczeblu gminy, województwa, czy regionu. Wiele z tych programów może objąć potrzeby ogrodów, dlatego Zjazd uznaje za konieczne stworzenie w
Związku systemu pozyskiwania środków unijnych na potrzeby ROD i PZD. Do realizacji tego zadania niezbędne
są fachowe kadry, bowiem pozyskanie środków, a następnie ich rozliczenie jest bardzo trudne, ale równocześnie
niesłychanie opłacalne, gdyż w niektórych przypadkach
można otrzymać 80% kosztów całej inwestycji.
Środki unijne dają szansę na podniesienie standardu naszych ogrodów i tę szansę należy wykorzystać, gdyż jest
to ostania transza środków z Unii dla Polski.
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5. Przestrzeganie prawa
Działkowcy i ogrody korzystają z wielu przywilejów
ze względu na funkcje ogrodów i działek dla niezamożnych rodzin i społeczeństwa. Prawo powszechnie obowiązujące, a przede wszystkim ustawa o ROD, nakładają
na działkowców i ogrody także obowiązki i określają ramy, w jakich musi się mieścić zagospodarowanie działek
i ogrodów i funkcjonowanie ROD. Każdy działkowiec,
każdy organ Związku jest obowiązany przestrzegać zasad prawnych obowiązujących w ROD. Na szczególną
uwagę zasługuje zakaz zamieszkiwania na działce i budowy altan ponad określone prawem wymiary. Rodzinne
ogrody działkowe nie są miejscem do budowania pensjonatów i willi, nie są też miejscem stworzonym do rozwiązywania problemów mieszkaniowych Polaków. Funkcje
działki i ogrodów wynikają wprost z ustawy o ROD,
a działania sprzeczne z ustawą zagrożone są sankcją wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Zjazd uznaje za konieczne podjęcie przez wszystkie organy Związku
działań, mających na celu wyeliminowanie z ogrodów zamieszkiwania na stałe i budowli sprzecznych z prawem.
W tym celu należy ściśle przestrzegać zapisów ustawowych i w szerszym zakresie współpracować z samorządem lokalnym, służbami publicznymi i nadzorem budowlanym. Zjazd uznaje także za niedopuszczalne pełnienie
przez osoby zamieszkujące na działce lub posiadające ponadnormatywne altany jakichkolwiek funkcji w organach
PZD. Zadaniem organów Związku jest między innymi
nadzór nad przestrzeganiem obowiązującego prawa. Osoba, która sama w rażący sposób łamie prawo, nie może
wymagać przestrzegania tego prawa u innych. Ponadto
członek organu PZD winien świecić przykładem dla
innych działkowców w sensie pozytywny, a nie negatywnym.

wa wśród członków zarządu, aby jego stosowanie gwarantowało bezpieczeństwo działkowców i ogrodu. W bieżącym roku rozpoczęła się także kadencja organów
ogrodowych. W wielu ogrodach wybrano nowe składy
zarządów, dlatego Zjazd uznaje za konieczne przeprowadzenie przez wszystkie okręgi szkoleń członków zarządów ROD, przede wszystkim osób funkcyjnych. Program
szkoleń powinien obejmować prawo związkowe i powszechnie obowiązujące, także prawo miejscowe. Wiele
dziedzin prawa powszechnie obowiązującego ma zastosowanie w codziennej praktyce ogrodów, dotyczy to
w szczególności ochrony przyrody – usuwanie drzew,
spalanie odpadów, utrzymanie porządku i czystości.
Również przepisy finansowe, ubezpieczeń społecznych,
czy prawa pracy mają zastosowanie w ogrodach. Nieprzestrzeganie tych przepisów może grozić bardzo dotkliwymi sankcjami finansowymi, dlatego w każdym okręgu
należy opracować program szkoleń i przeprowadzić je
wykorzystując jako wykładowców osoby znające zagadnienie, które referują.
7. Zabezpieczenie prawa do gruntów ROD
Zjazd uznaje za konieczne wykorzystanie unormowań
prawnych wynikających z ustawy o ROD w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD. W tym celu konieczna jest ścisła współpraca wszystkich struktur PZD
– KR PZD, OZ PZD, zarządów ROD. Działania należy
zintensyfikować, aby wykorzystać dobre rozwiązania
prawne, jakie dała ustawa. Po 16 miesiącach funkcjonowania ustawy udało się potwierdzić na rzecz PZD tytuł
prawny w formie decyzji dla 165 ROD o powierzchni blisko 840 ha. W tym zakresie jest dużo jeszcze do zrobienia, gdyż jak wykazują okręgi 11 tysięcy ha kwalifikuje
się do uregulowania na podstawie art. 76 ustawy o ROD.
W trakcie badania dokumentacji może się okazać, że liczba ta ulegnie zmianie. Dotychczas złożono wnioski
w stosunku do ponad 1000 ROD o powierzchni blisko
6700 ha (co stanowi 61 % ogółu powierzchni podlegającej regulacji) Zatem warto dołożyć wszelkiej staranności
i rzetelnie zbadać dokumentację formalno-prawną każdego ROD o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu
wykazania czy dany teren spełnia kryteria określone
w art. 76 ustawy o ROD. Te działania wymagają złożenia
odpowiednich wniosków do właścicieli gruntów – gmin,
Skarbu Państwa i dobrej współpracy z ich włodarzami
aby bez zbędnej zwłoki sprawy podlegały rozpatrzeniu.
Działanie Związku w tym względzie zawsze było działaniem priorytetowym. PZD w latach ubiegłych uzyskał do
63% gruntów (blisko 27 tys. ha) prawo użytkowania wieczystego. Aktualnie ustawa dla terenów ROD o nieuregulowanym stanie prawnym daje możliwość potwierdzenie na rzecz PZD prawa użytkowania w formie decyzji. Zabezpieczy to funkcjonowanie ROD i działkowców
oraz ich prawa w przypadku likwidacji. Działanie usta-

6. Zarządzanie ROD
Jakość zarządzania rodzinnym ogrodem działkowym
ma decydujący wpływ na jego funkcjonowanie i wizerunek, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Zarząd ROD
w swoim działaniu musi kierować się obowiązującym
prawem oraz wolą działkowców wyrażoną podczas walnego zebrania. Zarząd ROD działa w imieniu stowarzyszenia ogrodowego PZD w ramach swych kompetencji
określonych statutem PZD. Zarząd ROD, jako organ PZD
działa na rzecz wszystkich działkowców, niezależnie od
tego czy są członkami PZD, czy też nie. Jest on także zobowiązany do równego traktowania wszystkich działkowców, szczególnie w zakresie przestrzegania prawa.
Zarządzanie ROD zmieniło się w ogromnym stopniu
ze względu na całkowicie nowe, nieznane dotychczas
w ogrodach, wymagania wprowadzone ustawą o ROD.
Dotyczy to w szczególności nabywania i utraty prawa do
działki, a także wymagań dotyczących spraw finansowych ogrodu. Konieczna jest zatem dobra znajomość pra98

wy w tym względzie daje pozytywne efekty więc Zjazd
uznaje za konieczne wykorzystanie tej szansy dla społeczności działkowej. Z tym działaniem wiąże się również dbałość o ujawnienie praw przysługujących PZD
w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów.
Zjazd uważa również za konieczne bieżące monitorowanie wpisów i ostrzeżeń w księgach wieczystych informujących o wszczęciu postępowań uwłaszczeniowych
lub postępowań inwestycyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych, celem podjęcia niezwłocznych działań
prawnych dla obrony i zabezpieczenia interesów działkowców i Związku.

wsparcia wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, PZD powinien pomóc działkowcom prawnie i organizacyjnie w dochodzeniu co najmniej odszkodowania na podstawie art.
25 lub art. 26 ustawy o ROD, a w przypadku art. 26 również odtworzenia ROD przez jednostkę samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa. Rozeznanie szans uzyskania przez działkowców odszkodowania winno być dokonywane przez Związek przy każdej sprawie roszczeniowej i te regulacje winny być podnoszone w każdym
postępowaniu administracyjnym mogącym skutkować
koniecznością wydania gruntu ROD. W miarę możliwości PZD powinien również zapewnić działki zamienne
w innych ROD. Jest to pomoc, którą Związek może i winien udzielać. Tylko w ten sposób, gdy dojdzie do konieczności wydania gruntu na rzecz prywatnego właściciela, można choć w części zrekompensować stratę działki i mienia przez działkowców.
Osobnym problemem jest stan prawny gruntów warszawskich ROD. Związek będzie uczestniczył w powołanym przez Miasto zespole ds. regulacji stanów prawnych
gruntów ROD na terenie Warszawy. Mimo wieloletnich
starań PZD, bez dobrej woli ze strony władz miasta, może się okazać, że nie zostaną podjęte żadne kroki w celu
rzeczywistej poprawy ich sytuacji. Związek w tym
względzie będzie również zabiegał o uregulowanie stanu
prawnego na podstawie art. 76 ustawy o ROD. Dla sytuacji ROD warszawskich i innych, jedynym rozwiązaniem
może okazać się wprowadzenie przez ustawodawcę rozwiązań systemowych normujących reprywatyzację.
Związek jako reprezentant społeczności działkowych winien zadbać, aby rozwiązania na drodze ustawowej spraw
roszczeniowych do gruntów ROD, sprzyjało zachowaniu
rodzinnych ogrodów działkowych.

8. Plany zagospodarowania przestrzennego miast
i gmin
Zjazd uznaje za konieczne rozwijanie współpracy z radami gmin i miast w celu zachowania ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zadaniem Związku jest także monitorowanie prowadzonych
przez gminy działań w zakresie planowania przestrzennego i przeciwdziałanie negatywnym skutkom niekorzystnych dla ogrodów zapisów w studiach i planach
zagospodarowania przestrzennego. W obronie dalszego
istnienia ROD należy wykorzystać wszelkie możliwości
prawne w sytuacji nie zachowania przez gminę procedur
lub terminów obowiązujących przy uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9. Roszczenia do gruntów ROD
W związku z narastającym problemem roszczeń (aktualne roszczenia obejmują 338 ROD i pow. ponad 1211
ha) oraz coraz bardziej dotkliwymi skutkami, w tym finansowymi dla PZD i działkowców, niezbędne jest bieżące monitorowanie stanów prawnych gruntów ROD,
poprzez gromadzenie i przechowywanie dokumentacji
źródłowej, sprawdzanie zapisów w księdze wieczystej
i podejmowanie działań, jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia. Konieczna jest współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych i sądowych dla
odparcia roszczeń kierowanych do gruntów ROD. W każdym postępowaniu roszczeniowym Związek musi być reprezentowany, a działkowcy powiadamiani o stanie
i ewentualnych skutkach roszczenia.
Do każdej sprawy roszczeniowej należy podejść indywidualnie. Tam gdzie są realne szanse wygrania należy
walczyć, ale tam gdzie roszczenia do gruntów ROD są
zasadne nie należy brnąć w procesy sądowe. W niektórych przypadkach musimy zdać sobie sprawę, że uchronienie ogrodu roszczeniowego przed likwidacją będzie
niemożliwe. Lepiej dążyć do uzyskania korzystnych dla
działkowców warunków likwidacji w tym odszkodowania za mienie na działce. Priorytetowym zadaniem Związku winno być udzielenie działkowcom szeroko pojętego

10. Zagospodarowanie i modernizacja ROD
Zjazd uznaje za konieczne zintensyfikowanie działań
w zakresie poprawy zagospodarowania i modernizacji
ROD. Konieczne jest także racjonalne wykorzystanie terenów ogrodów i dbanie o ich estetyczny wygląd. W tym
celu konieczne jest inicjowanie i wspieranie wszelkich
inicjatyw walnych zebrań i zarządów ROD w ramach realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w ROD. Zadawalający stan zagospodarowania to prawidłowe
funkcjonowanie ogrodu, to pożądany społecznie jego wizerunek.
Zagospodarowywanie i modernizacja ogrodów wymaga zaangażowania środków finansowych, dlatego należy
potrzebami ogrodów zainteresować włodarzy gmin.
Obecne unormowania dają podstawy prawne gminom do
udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD,
a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub
zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD.
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W tym względzie należy zintensyfikować współpracę z
samorządem terytorialnym i administracją państwową.
Warto również poszukiwać nowych źródeł finansowania
zadań inwestycyjno – remontowych poprzez korzystanie
z możliwości uzyskiwania wsparcia z Funduszy Unijnych
w ramach programów gminnych. Ponadto Związek będzie kontynuować działania polegające na udzielaniu pomocy finansowej ROD w zakresie finansowania zadań
inwestycyjno – remontowych poprzez udzielanie dotacji
z Funduszu Rozwoju oraz pożyczek z Funduszu Samopomocowego.
Istotnym działaniem Związku jest kreowanie polityki
inwestycyjnej polegającej na stałym unowocześnianiu rodzinnych ogrodów działkowych i poprawy ich wizerunku poprzez wyposażanie ich w nowoczesną infrastrukturę
techniczną oraz sukcesywną wymianę zużytych urządzeń. Działania te nie tylko ułatwią działkowcom korzystanie z działek, ale również będą miały wpływ na koszty
eksploatacji.
Dlatego Zjazd uznaje za niezwykle ważne bieżące monitorowanie stanu zagospodarowania ROD i dokonywanie okresowych przeglądów infrastruktury technicznej
pod kątem konieczności przeprowadzenia remontów i inwestycji. Jest to zadanie dla zarządów ROD oraz służb
okręgowych. W tej sprawie należy zwiększyć zaangażowanie inspektorów ds. inwestycji w organizowanie, prowadzenie i nadzór nad inwestycjami i remontami,
w szczególności udzielenie wszelkiej pomocy prawnej,
merytorycznej i technicznej w zadaniach realizowanych
przez zarządy ROD.

związkowe Ośrodki Finansowo-Księgowe. Powierzanie
prowadzenia księgowości ROD ośrodkom finansowo
księgowym to stwarzanie bezpieczeństwa prawnego i finansowego dla zarządów ROD i działkowców danego
ogrodu. Związek, na wszystkich szczeblach organizacyjnych winien prowadzić oszczędną i racjonalną politykę
finansową. Przejawiać się to powinno w zatrudnianiu niezbędnych fachowców z konkretnych dziedzin, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie ogrodów i Związku,
ale także unowocześnienie ogrodów i ich rozwój.
Za gospodarkę finansową odpowiadają działkowcy wykonujący funkcje w organach Związku, dlatego konieczne jest prowadzenie szkoleń, instruktażu ale także
kontrola działalności finansowej jednostek PZD.
Powszechnie oczekiwane jest opracowanie i wprowadzenie komputerowego programu finansowo-księgowego
oraz elektronicznej kartoteki działkowca. Ujednolicenie
systemu finansowego i ewidencji działkowca wynikającej z ustawy o ROD powinno być jednym z najważniejszych działań na rzecz ROD.
13. Współpraca międzynarodowa
Związek zakończył współpracę z Międzynarodowym
Biurem Ogrodów Rodzinnych i Działkowych na dotychczasowych zasadach. Zjazd uznaje za właściwą ocenę
przynależności do Międzynarodowego Biura dokonaną
przez Krajową Radę, a także decyzję Prezydium KR. Konieczne jest jednak wypracowanie innych metod międzynarodowej aktywności PZD. Zjazd uznaje za szczególnie
ważne nawiązanie współpracy z narodowymi organizacjami działkowców poprzez rozwijanie kontaktów bilateralnych, bowiem wymiana doświadczeń zawsze służy
rozwojowi ogrodów działkowych. Związek powinien wykazać także większą aktywność w relacjach z instytucjami europejskimi, a w szczególności Komisją Europejską,
Radą Europy i Parlamentem Europejskim. Związek winien także rozwijać współpracę z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

11. Likwidacje ROD
Zadaniem Związku jest aktywna obrona terenów rodzinnych ogrodów działkowych przed próbami ich nieuzasadnionych likwidacji, zwłaszcza na cele komercyjne.
PZD winien stać na straży interesów działkowców
i Związku w sytuacji konieczności dokonania likwidacji
ROD na cele publiczne. Wszystkie struktury PZD winny
w tej sprawie wymagać spełnienia warunków w zakresie
likwidacji wynikających z ustawy o ROD lub ustaw
szczególnych. Czynny udział PZD w procedurach likwidacyjnych jest niezbędny, aby podmiot, w którego interesie następuje likwidacja ROD wypełnił ustawowe
warunki likwidacji.

14. Polityka medialna i komunikacja wewnątrzorganizacyjna PZD
Zjazd stoi na stanowisku, że polityka medialna Polskiego Związku Działkowców jest niezwykle istotna w budowaniu wizerunku społecznego działkowców i PZD.
W tym celu Związek powinien podejmować działania zarówno w sferze Internetu, ale także poprzez aktywne promowanie stowarzyszenia w mediach tradycyjnych tj.
prasa, radio, telewizja. Zjazd zobowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne PZD do zintensyfikowania działalności w mediach cyfrowych (na stronach internetowych)
oraz do dalszego rozwoju związkowych wydawnictw
drukowanych (Biuletyn Informacyjny, Informator Działkowca, Zielona Rzeczpospolita).
Zjazd uważa, że PZD powinien zwiększyć swoją obec-

12. Działalność finansowa
Pierwszoplanowym zadaniem wszystkich jednostek
Związku jest wdrożenie nowych Zasad Rachunkowości
i nowego Zakładowego Planu Kont PZD. Rosnące wymagania dotyczące prowadzenia spraw finansowych
w ogrodach wymagają powierzania ich osobom mającym
fachowe przygotowanie i możliwości na bieżąco śledzenia zmian w przepisach prawnych, przede wszystkim zewnętrznych. Z tego względu należy promować i rozwijać
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ność w mediach, aby przyczynić się do popularyzowania
ruchu działkowego w Polsce i budowania społecznej
świadomości ekologicznej. Polski Związek Działkowców, do którego należy ponad milion członków, to siła,
która ma prawo zabierać głos w ważnych sprawach, a jej
stanowiska powinny być uwzględniane w dialogu społecznym.
Jednocześnie Zjazd stwierdza, że fundamentem do podjęcia tych działań jest prawidłowa i sprawna komunikacja wewnątrzorganizacyjna. Usprawnienie przepływu
informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Związku jest kluczowe w podejmowaniu na poziomie
ogólnopolskim dalszej promocji idei ogrodnictwa działkowego.
Zjazd uznaje, że Polski Związek Działkowców w zakresie polityki medialnej powinien działać w kierunku:
1. Podtrzymywania kontaktu pomiędzy Związkiem
a działkowcami przez co rozumie się regularne informowanie działkowców o podejmowanych działaniach i sytuacji organizacji. W tym celu Zjazd zobowiązuje organy
PZD do skutecznego, wielokanałowego docierania z informacjami do działkowców (Internet, wydawnictwa,
ogłoszenia, szkolenia). Jednocześnie PZD ma obowiązek
zapewnić regularną częstotliwość ukazywania się wydawnictw PZD (Biuletynu Informacyjnego, Informatora
Działkowca, Zielonej Rzeczpospolitej). Zjazd zobowiązuje jednocześnie jednostki terenowe PZD do weryfikowania dostępności związkowych materiałów informacyjnych, przez co rozumie się aktualizację tablic informacyjnych w ROD czy udostępnianie wydawnictw
związkowych w ROD.
2. Zjazd kładzie także nacisk na aktualizację stron
okręgowych zarządów i strony pzd.pl. Odpowiedzialne
za to komórki powinny dbać o wprowadzanie na strony
informacji związkowych, jak również tworzyć własne publikacje. Związek zobowiązuje także jednostki organizacyjne PZD do dbałości o estetykę stron internetowych,
aktualność informacji zamieszczonych w zakładkach i regularność ich aktualizacji.
3. Zjazd uznaje, że należy podjąć działania w kierunku poprawy komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, na co
składa się usprawnienie przepływu informacji pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi PZD.
4. Zjazd zwraca uwagę, że PZD powinien promować
swoją działalność w mediach. Zawiera się w tym kontakt
z dziennikarzami, opracowywanie i wysyłanie komunikatów prasowych oraz organizacja konferencji prasowych. Zjazd uznaje za stosowne rozważenie podjęcia
przez PZD działań w mediach społecznościowych w celach informacyjnych i promocyjnych.
5. Zjazd uznaje za bardzo ważne i potrzebne dalsze
prowadzenie monitoringu mediów. Należy śledzić publikacje na temat rodzinnych ogrodów działkowych i pod-

dawać je analizie. Jednocześnie Zjazd zobowiązuje organy PZD do zdecydowanych reakcji na nieprawdziwe informacje podawane w mediach i podejmowania działań
w celu przybliżenia opinii publicznej prawdziwych informacji (sprostowania prasowe).
15. Praktyczne stosowanie prawa związkowego i powszechnie obowiązującego
W ostatnim czasie, z uwagi na wejście w życie nowej
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, nowego statutu i regulaminu ROD, zmieniły się gruntownie zasady
zarządzania rodzinnym ogrodem działkowym, a szczególnie cala procedura zmiany osób posiadających prawo
do działki. W tym zakresie, ale także w innych sprawach
zwiększyły się obowiązki szczególnie zarządów ROD.
W ślad za obowiązkami zwiększyła się także odpowiedzialność za podejmowane działania i decyzje. Podczas
walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych w 2015 r.
w wielu ogrodach zmieniły się składy zarządów, dlatego
Zjazd uznaje za konieczne przeprowadzenie we wszystkich okręgach szkoleń, przede wszystkim członków funkcyjnych zarządów ROD. Konieczne jest opracowanie
w każdym okręgu programu szkoleń obejmującego ustawę o ROD, statut PZD, regulamin ROD, przepisy wykonawcze w postaci uchwał Krajowej Rady i Prezydium
KR, a także przepisy zewnętrzne mające zastosowanie
w sprawach występujących w ROD. Szkolenia w poszczególnych zagadnieniach powinny prowadzić osoby,
które biegle posługują się w danym zakresie i stosują prawo, które będą referować podczas narad.
16. Oświata ogrodnicza
Specyfika działki, ich duże skupisko na małej przestrzeni ogrodu działkowego wymagają odpowiedniego zagospodarowania, prowadzenia upraw i stosowania środków
ochrony roślin. Zasady korzystania z działki w ROD różnią się zasadniczo od innych form – ogrodów przydomowych, upraw o charakterze rolnym, dlatego konieczna jest
ciągła edukacja działkowców w tym zakresie, ale przede
wszystkim edukacja osób, które nabywają prawo do
działki. Niezbędne w obecnym stanie prawnym jest wypracowanie nowej formuły szkoleń nowych działkowców
– formuły na tyle atrakcyjnej, aby zachęcić nowych działkowców do uczestnictwa. Brak wiedzy i zasad użytkowania działki w ROD jest przyczyną konfliktów sąsiedzkich, ale także konfliktów z prawem, dlatego systemem szkoleń należy objąć jak najszerszy krąg działkowców. W tym celu w każdym okręgu powinien zostać
opracowany program szkoleń uwzględniający pełny zakres wiedzy zarówno regulaminowej, jak i ogrodniczej
i ochrony roślin. Szkolenia powinny być organizowane
przez okręgowe zarządy PZD.
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17. Społeczna Służba Instruktorska
Pozytywną rolę w szerzeniu oświaty ogrodniczej, a także praktycznej wiedzy dotyczącej zagospodarowania
działki odgrywają instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskie. Zadaniem służb Związku jest stałe podnoszenie kwalifikacji instruktorów SSI poprzez systematyczne szkolenia. Zjazd uznaje za konieczne przeprowadzenie szkoleń instruktorów SSI na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Jest to konieczne, aby instruktorzy nadal odgrywali wiodącą rolę w szerzeniu oświaty
ogrodniczej, szczególnie w ogrodach poprzez bezpośredni kontakt z działkowcem, indywidualne porady, a także
pokazy ogrodowe.

wiedzialność za podejmowane decyzje. W codziennej
działalności ogrodu konieczne jest stosowanie wielu przepisów z prawa powszechnie obowiązującego, prawa
związkowego, ale także potrzebne są dobre relacje
z działkowcami, tworzenie pozytywnej atmosfery w
ogrodzie i integrowanie społeczności ogrodowej wokół
wspólnych celów. Zjazd stwierdza, że działalność kadry
społecznej w ROD ma szczególne znaczenie dla przyszłości ogrodów i całego Związku. Działacze społeczni
pochodzą z wyboru i muszą wykonywać zadania, z którymi nie mieli do czynienia w swej karierze zawodowej,
Dlatego Zjazd uznaje za konieczne otoczenie społecznej
kadry w ROD szczególną opieką i ochroną ze strony
okręgów i struktur krajowych. Rodzinne ogrody działkowe to podstawa istnienia i rozwoju Związku, dlatego
Związek winien w sposób szczególny dbać o społecznych
działaczy ogrodowych poprzez edukację i tworzenie warunków do rzetelnego wykonywania obowiązków.

18. Terenowe jednostki organizacyjne PZD
Okręg, jako terenowa jednostka organizacyjna PZD,
winien zapewniać obsługę ogrodów i działkowców w zakresie organizacyjnym, prawnym, oświaty ogrodniczej,
gospodarki gruntami, zagospodarowania ROD i działek,
a także inwestycyjnym i obsługi finansowej. Dla zapewnienia tej obsługi konieczne jest zatrudnianie specjalistów
w poszczególnych dziedzinach. Sprawna i fachowa pomoc ogrodom, profesjonalne służby w potrzebnych dziedzinach, to szansa na stabilizację prawną ogrodów i ich
rozwój, a jednocześnie zapewnienie bezpieczeństwa istnienia ogrodów i praw działkowców. Dlatego Zjazd zobowiązuje Krajową Radę do przeprowadzenia analizy
funkcjonalności okręgów pod kątem wypełniania obowiązków statutowych wobec działkowców i ogrodów
i w sytuacjach tego wymagających podjęcia decyzji
usprawniających funkcjonowanie okręgów, a równocześnie zapewniających ich samowystarczalność finansową.
W sytuacjach koniecznych należy również uwzględnić
warunki geograficzne.

21. Kadra etatowa w okręgach i Krajowej Radzie
Oparcie funkcjonowania PZD wyłącznie na działaczach społecznych jest niemożliwe. Ogrody i Związek
zmagają się z wieloma problemami o znacznym stopniu
trudności, dla rozwiązania których potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Dotyczy to w szczególności zagadnień
prawnych, inwestycyjnych, ogrodniczych, dotyczących
gospodarki gruntami, a także całej sfery finansowej.
W Związku – w okręgach i Krajowej Radzie – konieczne jest zatrudnianie specjalistów z tych dziedzin, aby
chronić działkowców, ogrody i Związek przed zagrożeniami, a równocześnie rozwijać ogrody, usprawniać obsługę działkowców i zapewniać im bezpieczeństwo
prawne. Związek, ze względu na swą specyfikę, potrzebuje kadry zawodowej doświadczonej, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, ale również zaangażowanej
w sprawy Związku. Biura terenowe i biuro krajowe pełnią służebną rolę w stosunku do działkowców i ogrodów,
ale także są wsparciem dla społecznych organów tych
szczebli zarzadzania ogrodami działkowymi. Miniona kadencja pokazała, że w wielu sprawach ważnych dla dalszego istnienia ogrodów i Związku oraz dla praw działkowców istotne znaczenie miało korzystanie z wiedzy,
doświadczenia i zaangażowania specjalistycznej kadry
zawodowej Związku. Zjazd stwierdza, że praca specjalistów na rzecz Związku jest niezbędna, dlatego konieczne
jest prowadzenie racjonalnej polityki zatrudniania specjalistów w dziedzinie, jaką mają się zajmować z wynagrodzeniem odpowiednim do wiedzy, wkładu pracy i zaangażowania. Działalność niektórych służb należy zorganizować w taki sposób, aby obejmowały obszar całego kraju – wszystkie okręgi. Dotyczy to w szczególności służby
prawnej, ale także w zupełnie nowej dla Związku dziedzinie pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych. Zjazd
zobowiązuje Prezydium Krajowej Rady do podjęcia dzia-

19. Związkowa służba prawna
Praktyka z minionej kadencji pokazała, że konieczne
jest wzmocnienie obsługi prawnej w PZD. Waga spraw
toczących się w sądach, czy też w administracji publicznej, ale także zmiany prawa powszechnie obowiązującego wymaga szerszego i zintegrowanego działania prawników zatrudnionych w jednostkach terenowych i Krajowej Radzie PZD. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi prawnej Związku, a co za tym idzie bezpieczeństwa
prawnego działkowców, ogrodów i Związku, Zjazd zobowiązuje Krajową Radę do zorganizowania służby
prawnej obejmującej w sposób skomunikowany i zintegrowany obsługę prawną całego Związku.
20. Szczególne znaczenie kadry społecznej w ROD
Funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych
oparte jest o społecznie działające zarządy i komisje rewizyjne. Nowa ustawa o ROD nałożyła dodatkowe obowiązki na zarządy i w konsekwencji zwiększyła odpo102

łań organizacyjnych zapewniających lepsze wykorzystanie kadry etatowej Związku oraz przystosowanie systemu wynagradzania do potrzeb i możliwości Związku.

glądu i ewentualnej modyfikacji. Niezależnie od tego zadaniem PZD będzie bieżące dostosowywanie prawa wewnętrznego do zmieniających się regulacji zewnętrznych,
tak aby możliwie najbardziej ułatwić prowadzenie działalności przez osoby pełniące funkcje w organach ogrodowych społecznie.

22. Monitoring prawny
Obrona szeroko pojętego interesu środowiska polskich
działkowców nakłada na Związek obowiązek ścisłego
monitorowania otoczenia prawnego, w którym funkcjonują rodzinne ogrody działkowe oraz Związek. Dotyczy
to przede wszystkim analizy procedowanych projektów
aktów prawnych odnoszących się do zagadnień mających
wpływ na pozycję prawną PZD, ogrodów i działkowców.
W tym zakresie konieczne jest aktywne uczestnictwo
służb prawnych PZD w pracach nad takimi aktami. Powinno to przybierać postać zarówno udziału w posiedzeniach komisji sejmowych, jak również przygotowywania
opinii i analiz dotyczących odpowiednich regulacji prawnych. Równie ważny jest monitoring orzecznictwa sądowego i administracyjnego dotyczącego obszarów prawa
związanych z ogrodnictwem działkowym. Udana inicjatywa obywatelska dotycząca problemu altan jest przykładem skutecznej reakcji służb prawnych PZD na negatywne orzecznictwo sądowe. Omawiane działania są więc
konieczne i muszą przybierać rozmaite formy, niemniej
jednak ich cechą wspólną powinno być zagwarantowanie takiego stanu prawnego, który najpełniej odpowiadałby potrzebom działkowców i ich ogrodów. Należy
bowiem się liczyć z inicjatywami prawnymi wymierzonymi w dobro ogrodnictwa działkowego, co wymaga
od Związku podjęcia określonych działań prawnych pozwalających ochronić bogaty dorobek i tradycje naszego
ruchu.

24. Działanie na rzecz ustawy reprywatyzacyjnej
Pomimo wielu lat starań PZD o regulację stanu prawnego ROD, problem roszczeń do terenów ogrodów zamiast maleć, narasta. W chwili obecnej objętych jest nimi
przeszło 30 000 działkowców, z ok. 330 ROD. Zwiększają się również żądania zgłaszane wobec PZD oraz działkowców z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Przyczyną gwałtownego narastania zjawiska jest oczywiście uchylenie przez TK zapisów
ustaw z 2005 r. o ROD (art. 24), ale w pierwszym rzędzie
należy jednak wskazać na brak ustawowego rozwiązania
kwestii reprywatyzacji w Polsce.
Zdecydowana większość ROD zlokalizowanych jest na
terenach publicznych. PZD nie miał i zasadniczo nie będzie miał wiedzy na temat okoliczności, w jakich tereny
te stały się własnością publiczną. Dlatego też brak uchwalenia ustawy kompleksowo regulującej kwestię zakończenia sporów zaistniałych na tle nacjonalizacji, czy też
wywłaszczeń dokonanych w okresie PRL, powoduje, iż
praktycznie rzecz biorąc skala roszczeń do nieruchomości zajmowanych przez ROD nigdy nie będzie możliwa
do określenia. Problem potęguje lekceważący stosunek
do respektowania praw działkowców przez urzędników i
liberalna linia orzecznicza sądów, które roszczenia osób
trzecich stawiają ponad prawa działkowców.
Dlatego też w nadchodzącej kadencji PZD powinien
zdecydowanie zaangażować się w działania zmierzające
do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej. Dotyczy to zarówno poruszania zagadnienia ustawy reprywatyzacyjnej
w relacjach z organami władzy wykonawczej i posłami,
jak w przypadku zgłoszenia stosownego projektu do Sejmu – aktywnego włączenia się w proces legislacyjny, tak
aby przyjęte w nim rozwiązania zabezpieczały prawa
działkowców.

23. Tworzenie i doskonalenie prawa związkowego
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ROD wiąże się z koniecznością opracowania i wdrożenia odpowiednich regulacji prawnych. W tym zakresie szczególna
rola przypada KR PZD, jako organowi odpowiedzialnemu za tworzenie aktów prawa wewnętrznego w PZD.
Warto jednak podkreślić, że zgodnie z polityką przyjętą w
PZD, działanie to było oparte o szerokie konsultacje, a co
za tym idzie, angażowało również organy niższych szczebli organizacyjnych Związku. Model ten powinien być
stosowany również w przyszłości, gdyż sprzyja poprawie
funkcjonalności przyjmowanych rozwiązań.
Co do zakresu działań w nadchodzącej kadencji, to należy się spodziewać, że kwestia modyfikacji prawa wewnątrzorganizacyjnego, będzie jednym z istotniejszych
obszarów działania PZD. Wiąże się to z procesem dalszego dostosowywania regulacji wewnętrznych do zapisów
ustawy o ROD, a także wdrażania nowego statutu PZD i
planowanego regulaminu ROD. Ponadto, w oparciu o doświadczenia wynikające z praktyki stosowania już przyjętych aktów, konieczne jest przeprowadzenie ich prze-

25. Edukacyjna rola wydawnictw
Istnieje ogromna potrzeba edukacji działkowców, zarówno w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa
działkowego, a w szczególności edukacji ekologicznej
oraz bezpiecznej dla ludzi i środowiska ochrony roślin,
jak i podnoszenia ogólnej estetyki działek, altan i całych
ogrodów.
Szczególną rolę w tym zakresie spełniają miesięczniki
ogrodnicze „działkowiec” i „Mój Ogródek”. Pisma te
w przystępny i kompetentny sposób przedstawiają potrzebne działkowcom treści ogrodnicze – odpowiednie
gatunki i odmiany roślin, sposoby uprawy, nawożenia
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i ochrony polecane do amatorskiej uprawy. Szeroko
przedstawiają też temat związany z modernizacją działki
– począwszy od altany i obiektów małej architektury, po
modernizację rabat i nasadzeń sadowniczych.
Najnowsza książka „Ekologiczna ochrona roślin na
działce” oraz broszury: Jak wytwarzać i stosować kompost, Rady dla stosujących „chemię”, Ściółkowanie gleby, Letnie cięcie krzewów ozdobnych, doskonale wpisują
się w tematykę promowanej przez Związek zdrowej produkcji roślin i troski o własne zdrowie oraz środowisko.
Książka oraz broszury zostały dobrze przyjęte przez
działkowców i istnieje potrzeba kontynuacji takiej formy
edukacji ogrodniczo-ekologicznej .
Konieczne jest dalsze wydawanie miesięczników
„działkowiec” i „Mój Ogródek”, a także rozszerzanie wy-

branej tematyki poprzez publikacje książkowe i broszury
ogrodnicze.
Niezwykle ważne jest włączenie się zarządów ogrodów, ogrodniczej służby instruktorskiej i okręgowych zarządów w promowanie wśród działkowców tych publikacji przygotowywanych ze znajomością realiów ogrodnictwa działkowego.
Realizacja powyższych zamierzeń ma się odbywać sukcesywnie z pełnym zaangażowaniem wszystkich struktur
związkowych. Zjazd wyraża przekonanie, że efektem
działań będzie poszerzanie wiedzy społecznej na temat
ogrodnictwa działkowego i Polskiego Związku Działkowców. Podejmowane działania mają być ukierunkowane na budowanie pozytywnego wizerunku działkowców.
XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

IX. STANOWISKA I APELE
APEL
XII Krajowego Zjazdu PZD
do władz publicznych o współpracę z Polskim Związkiem Działkowców
Rodzinne ogrody działkowe są nieodłączną częścią
miast polskich od ponad stu lat. Obecnie służą one milionowi polskich rodzin posiadających działki, ale także
mieszkańcom miast. Blisko 200 lat temu w Europie zrodził się pomysł pomocy dla rodzin ubogich utrzymujących się z pracy najemnej mieszkańców miast. Już
pierwsze ogrody wykazały, że są niezwykle cenne dla ich
użytkowników – pomoc w skromnych budżetach w postaci produkcji warzyw i owoców na własne potrzeby, ale
też stały się miejscem wypoczynku dla całych rodzin
i wreszcie nieocenionym miejscem aktywności dla ludzi
nieczynnych już zawodowo.
Do dzisiaj te funkcje w zasadzie nie zmieniły się. Nadal nikt nie wymyślił lepszej formy wypoczynku i aktywności dla emerytów i rencistów niż ogrody działkowe.
Z powodów ekonomicznych są one także miejscem aktywności i wypoczynku dla wielu młodych małżeństw
z dziećmi. Na działce spędzają dni wolne i urlopy, na
działce dokonuje się integracja rodzin, a w ogrodzie społeczności działkowej.

Ogrody dla samorządu miast to darmowa zieleń miejska, ale też miejsca gdzie ludzie sami zajmują się sobą,
organizują swój wolny czas, a wreszcie poprzez stałą aktywność są zdrowsi. Z ogrodów działkowych korzysta
coraz więcej rodzin nie mających w nich działki. Są to
mieszkańcy sąsiadujących z ogrodami osiedli. Taka też
jest przyszłość ogrodów w miastach. Muszą one funkcjonować w coraz większej integracji ze środowiskiem lokalnym. Żeby spełniać obecne i przyszłe funkcje ogrody
wymagają wielu działań ze strony administracji publicznej, gdyż tylko samorząd i organy Państwa mogą zapewnić stabilność istnienia ogrodów i ich rozwój dla potrzeb
społeczności lokalnych.
Polski Związek Działkowców jest największym stowarzyszeniem ogrodowym w Polsce skupiającym 95% rodzinnych ogrodów działkowych. Z tego względu współpraca PZD z organami władzy publicznej ma wpływ na
funkcjonowanie i przyszłość 4707 ogrodów i 900 tysięcy
polskich rodzin mających działki w ogrodach zarządzanych przez PZD. Rodzinne ogrody działkowe, zgodnie
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z ustawą z 13 grudnia 2013 r. o ROD, służą zaspokajaniu
wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych. Aby zrealizować
te cele konieczna jest stała współpraca stowarzyszenia
ogrodowego PZD z samorządem terytorialnym na
wszystkich szczeblach organizacyjnych.
XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, dla realizacji celów rodzinnych ogrodów, zwraca się do władz publicznych o współpracę w dziedzinach mających znaczenie dla
teraźniejszości i przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych, a szczególnie w zakresie:
• współpracy i udziału przedstawicieli Związku przy
tworzeniu prawa i zmianach ustaw, które bezpośrednio lub pośrednio oddziaływują na funkcjonowanie
rodzinnych ogrodów działkowych.
• ustawowego zabezpieczenia funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych poprzez uchwalenie
ustawy reprywatyzacyjnej uniemożliwiającej krzywdzenie setki i tysiące ludzi przez dziką reprywatyzację i handel roszczeniami do gruntów.
• zapewnienia stabilności funkcjonowania rodzinnych
ogrodów działkowych poprzez uregulowanie ich stanu prawnego zgodnie z dyspozycją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Oczekujemy, że
wskazane w ustawie organy Państwa i samorządu
odpowiedzą pozytywnymi decyzjami na złożone
przez PZD wnioski;
• określenia się samorządów w sprawie przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych. W tej sprawie konieczna jest rzeczowa współpraca samorządu ze
Związkiem przy opracowywaniu koncepcji rozwoju
miast i dzielnic oraz tworzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Rodzinne ogrody działkowe nie mogą być traktowane jako rezerwowe tereny inwestycyjne, bowiem są to urządzenia
użyteczności publicznej i oczekujemy, że tak będą
traktowane przez samorząd i będą miały ochronę wynikającą z umieszczenia ich w planach zagospodarowania;
• otwarcia ogrodów dla społeczności lokalnych. Niektóre ogrody pełnią już obecnie rolę parków i miejsc

spacerowych dla mieszkańców okolicznych osiedli,
są także ogrody o szerszej ofercie dla mieszkańców
– wczasy dla seniorów, zielone szkoły. Takie formy
wypoczynku dla seniorów i edukacji dla dzieci i młodzieży cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Niestety ani w ogrodach, ani w całym Związku nie ma
wystarczających środków finansowych, aby większa
ilość ogrodów mogła poprzez odpowiednie inwestycje służyć mieszkańcom miast. Ogrody wymagają
dofinansowania, aby przystosować je do wypełniania
nowych funkcji. Sami działkowcy nie są w stanie sfinansować takich inwestycji, dlatego zwracamy się
do samorządów terytorialnych o współpracę w tym
zakresie. Ustawa o ROD umożliwia dofinansowanie
inwestycji w ogrodach przez gminy, a także umożliwia gminom otrzymywanie wsparcia na te cele od
Skarbu Państwa, dlatego Zjazd zwraca się do samorządów terytorialnych o uwzględnienie w swych budżetach środków na rozwój ogrodów. W prawie
każdej gminie w Polsce, w której są rodzinne ogrody działkowe, działkowcy tworzą najliczniejsze stowarzyszenie działające non profit, a ze względu na
rolę i funkcje dla społeczeństwa zasługują na wsparcie od samorządów.
• znaczącym źródłem finansowania różnych sfer
w ROD mogą być fundusze unijne dlatego Zjazd
zwraca się do twórców programów o uwzględnienie
w nich znaczenia, roli i potrzeb rodzinnych ogrodów
działkowych, a do urzędów marszałkowskich i urzędów gmin o informowanie PZD o konkursach i pomoc przy tworzeniu projektów na potrzeby ogrodów
i lokalnych społeczności.
Polski Związek Działkowców jest otwarty na współpracę w szerokim zakresie dla dobra działkowców i społeczeństwa, szczególnie, że jak wykazują badania społeczeństwo chce mieć rodzinne ogrody działkowe w miastach i akceptuje działalność Związku. Dlatego Zjazd
zwraca się do organów władzy publicznej o współpracę w
każdym zakresie, który może przyczynić się do rozwoju
ogrodów działkowych i poprawy bytu mieszkańców
miast.
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APEL
XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
do Rządu RP oraz samorządów lokalnych o uwzględnienie rodzinnych ogrodów działkowych
w strategiach rozwoju przyjmowanych na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym
Przez ostatnie 25 lat w Polsce podejmowano szereg
działań, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym, których celem była masowa, a nawet całkowita likwidacja ogrodów działkowych. Działania te, w olbrzymim stopniu wyłącznie dzięki wysiłkom Polskiego
Związku Działkowców, a więc samych działkowców skupionych w ogólnopolskim ruchu, udało się zahamować.
Kolejne ustawy dotyczące ogrodnictwa działkowego zawierały przepisy ograniczające możliwość likwidacji
ogrodów działkowych i wprowadzające mechanizmy ich
przenoszenia w nowe lokalizacje. Dzięki temu Polska,
obok Niemiec, jest w skali europejskiej krajem o wyjątkowo wysokim potencjale ogrodnictwa działkowego.
Z działek, korzysta ponad milion polskich rodzin, zaś
40 tys. ha ROD zlokalizowanych jest głównie na terenie
miast.
Sprawia to, że dziś władze publiczne mają wyjątkowo
dogodne warunki do wykorzystania potencjału ogrodów
działkowych. Przy odpowiedniej współpracy władz ze
strona społeczną, ogrody mogą i powinny stać się ważnym instrumentem polityki, daleko wykraczającym poza
tradycyjnie przypisywane im funkcje wypoczynkowo
– rekreacyjne, uprawowe, czy ekologiczne. Aby to się
stało konieczne jest jednak prowadzenie spójnej i długofalowej polityki, a więc uwzględnienie ROD w strategiach rozwojowych przyjmowanych na szczeblu
ogólnopolskim i lokalnym.
Po burzliwym okresie transformacji, Polska wkracza
w fazę, w której gwałtowne, nierzadko nieprzemyślane
i chaotyczne reformy, mają być zastąpione przez długofalowe programy działań. Zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, na wszystkich szczeblach zarządzania, poczynając od Rady Ministrów, poprzez samorząd wo-

jewództwa i powiatu, a na gminie kończąc, winy być
przyjęte strategie polityki rozwoju. Należy przez to rozumieć „zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego
i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia
konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych
miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej”.
Szerokie spektrum zagadnień ujmowanych w strategiach,
które odnosić się mają nie tylko do kwestii gospodarczych, ale całokształtu polityki społecznej, sprawia, iż
swoje miejsce winny w nich znaleźć również ogrody
działkowe. Dotyczy to zarówno zapisów gwarantujących
ich dalsze funkcjonowanie, jak i mechanizmów służących
pełniejszemu wykorzystaniu ich potencjału w służbie na
rzecz społeczeństwa.
Dlatego XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD apeluje do
Rządu i władz lokalnych o dogłębne rozważenie znaczenia i możliwości, jakie dają ogrody działkowe, oraz
uwzględnienie ich w strategiach rozwojowych państwa
i regionów. Jednocześnie Zjazd, jako najwyższy organ organizacji zrzeszającej przeszło milion działkowców
w Polsce, deklaruje w imieniu PZD wolę pełnej współpracy i zaangażowania, zarówno przy konsultacjach nad
strategiami, jak i przy ich wdrażaniu. Posiadane doświadczenie w prowadzeniu ROD oraz znajomość problemów
w nich występujących upoważniają nas do zgłoszenia gotowości występowania w charakterze partnera społecznego. Głęboko wierzymy, że współdziałanie władz publicznych ze stroną społeczną pozwoli na wypracowanie
koncepcji, które po wprowadzeniu do strategii sprawią,
że ogrody jeszcze pełniej będą realizowały swą służebną
funkcję, zarówno wobec miliona rodzin korzystających
z działek, jak i wobec ogółu społeczeństwa.
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STANOWISKO
XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
w sprawie znaczenia ROD i ich funkcji w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych
XII Krajowy Zjazd PZD stoi na stanowisku, że ROD
są nieodłączonym elementem społeczności lokalnych,
a ich znaczenie dla nich jest trudne do przecenienia.
Ogrody działkowe nadal spełniają swoje ekonomiczne
zadania, ale są też miejscem, w którym tworzą się społeczne więzi, następuje międzypokoleniowa integracja.
Pełnią rolę edukacyjną i ekologiczną. Ich dalszy rozwój
stanowi fundamentalne prawo nie tylko samych użytkowników działek, ale również wszystkich mieszkańców, którzy zawsze korzystają na obecności zielonych terenów
w pobliżu ich osiedli.
Tradycja ogrodnictwa działkowego w Polsce sięga początku XX wieku. W tym czasie ogrody ewoluowały,
zmieniając swój charakter i rolę, jaką odgrywają tak dla
ich użytkowników, jak i całej społeczności lokalnej.
XII Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców
podkreśla, że idea, która przyświecała pomysłodawcom
zakładania ogrodów działkowych, jest wciąż aktualna,
a ogrody mogą stale zyskiwać na atrakcyjności. W realizacji idei nowoczesnego ogrodnictwa działkowego znaczącą, a nawet decydującą rolę, odgrywać muszą jednak
wszyscy działkowcy.
Wiek temu najważniejszym celem ogrodów było ekonomiczne wsparcie dla ich użytkowników. Uprawy
ogrodnicze w znaczący sposób odciążały domowe budżety założycieli i użytkowników pierwszych ogrodów. Dziś
aspekt ekonomiczny wynikający z uprawiania ogrodu nie
odgrywa już decydującego znaczenia. Owoce i warzywa
pozyskiwane z działek, cenione są natomiast za ich walory ekologiczne.
Z ekonomiczną funkcją ogrodów nierozerwalnie wiąże
się kolejna, towarzysząca jej od samego początku – funkcja rekreacyjna i społeczna. Także i dziś ogrody w ROD
walnie przyczyniają się do rozwoju życia społecznego, są
jego istotnym elementem dla rzeszy polskich działkowców, dla których stanowią miejsce codziennych czy
weekendowych spotkań, ale również i dłuższego wypoczynku. Delegaci na XII Krajowy Zjazd PZD z satysfakcją zauważają, że coraz większe zainteresowanie rekreacją na działce w ROD wykazują ludzie młodzi, dzięki
czemu ogrody działkowe integrują nie tylko użytkowników działek, ale całe ich rodziny i różne pokolenia,
umożliwiają rozwój społecznych więzi.

Jednak rola ROD nie ogranicza się jedynie do zaspokajania potrzeb samych użytkowników ogrodów.
XII Krajowy Zjazd PZD podkreśla, że dla miast, w których coraz częściej zabudowywany jest każdy kawałek
wolnej przestrzeni, istotne znaczenie mają funkcja estetyczna i ekologiczna ogrodów działkowych. Dziś, gdy deweloperzy starają się wykorzystać każdy fragment miasta
pod wielokondygnacyjną zabudowę, zadbane ROD stają
się bezcennym elementem krajobrazu miast. XII Krajowy
Zjazd PZD stwierdza, że ogrody w decydującym wręcz
stopniu wpływają na wizerunek tych miast, które chcą
być postrzegane jako przyjazne mieszkańcom. Ogrody
działkowe nie bez przyczyny są też nazywane „zielonymi płucami” miejskich aglomeracji. Jedno drzewo produkuje przecież w ciągu doby przeciętnie tlen wystarczający do życia kilku osobom. Zielone tereny ROD,
zwłaszcza tych położonych blisko centrów miast, odgrywają jeszcze jedną, ważną rolę - redukują szkodliwy dla
ludzkiego zdrowia hałas. Wpływają w ten sposób na stan
zdrowia mieszkańców, ale też na wzrost komfortu ich życia.
Niestety – to właśnie tereny zajmowane przez takie
ogrody stają się też coraz częściej celem deweloperów.
Jak wielokrotnie podkreślał PZD, by ogrody zostały zachowane, by zyskały powszechną aprobatę, muszą być
pełnowartościowym fragmentem miasta, dostępnym
i użytecznym dla wszystkich jego mieszkańców. XII Krajowy Zjazd PZD przypomina, że do tego zobowiązuje
także działkowców ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 roku, która wymaga, by ogrody otwierały się dla lokalnych
społeczności – nie tylko jako miejsce wytchnienia i teren
do spacerów, który może być dobrą alternatywą dla miejskich parków. Ogrody coraz częściej stają się także miejscem, w którym rozwija się życie społeczne i kulturalne,
miejscem edukacji najmłodszych, a zadbane, nowoczesne i otwarte dla wszystkich ogrody działkowe stają się
miejscami użyteczności publicznej.
XII Krajowy Zjazd PZD stwierdza, że funkcje które
pełnią ROD, nabierają szczególnego znaczenia, gdy w całym społeczeństwie zmienia się hierarchia wartości, a ludzie żyją w coraz większym pośpiechu i stresie. Ogrody
pozostają w tej sytuacji ostoją tradycji i wartości, które
powinny być bliskie wszystkim ludziom.
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STANOWISKO
XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
oraz niektórych innych ustaw
W związku z rozpatrywanym przez Sejm poselskim
projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3019),
Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców dokonał analizy treści tego projektu pod względem
wpływu na sytuację ogrodów działkowych i Związku,
wypracowując w konsekwencji następujące stanowisko.
Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu ułatwienie
funkcjonowania stowarzyszeń działających w Polsce. Zakłada bowiem gruntowną przebudowę obowiązującej
ustawy poprzez modyfikację i aktualizację dotychczasowych mechanizmów, ale również wprowadzając zupełnie nowe rozwiązania. Część z tych zmian należy ocenić
pozytywnie jako wychodzących naprzeciw oczekiwaniom organizacji społecznych, jednakże wiele nowych regulacji ogranicza stowarzyszenia i nie uwzględnia ich
samorządności. Z tego punktu widzenia należy uznać, że
przedmiotowy projekt jest obarczony zasadniczą wadą
polegająca na przeregulowaniu wielu zagadnień, które
powinny być pozostawione do rozstrzygnięcia samym
stowarzyszeniom w ramach przysługującej im samodzielności.
Spośród nowych rozwiązań proponowanych w projekcie, Zjazd z aprobatą odnosi się do zapisu gwarantującego udział stowarzyszeń jako organizacji pozarządowych
w procesach tworzenia polityk publicznych przez umożliwienie reprezentacji interesów zbiorowych członków
stowarzyszeń przed organami władzy publicznej. Pozytywnie należy również ocenić poprawę sytuacji prawnej
członków stowarzyszenia działających na jego rzecz
przez zastosowanie do nich zasad dotyczących wolontariuszy. Z punktu widzenia działalności stowarzyszeń
ogrodowych korzystnym rozwiązaniem jest także proponowany zapis umożliwiający łączenie się stowarzyszeń.
Taki mechanizm pozwoliłby bowiem mniejszym organizacjom prowadzącym ROD, w tym stowarzyszeniom wyodrębnionym wcześniej z PZD, na formalną i pełną
integrację organizacyjną ze Związkiem. Byłaby to odpowiedź na oczekiwania niektórych działkowców, którzy
wyrażają wolę zrewidowania swojej wcześniejszej decyzji o wystąpieniu ze Związku i ponownego wcielenia
swojego ogrodu do struktur PZD.
Krajowy Zjazd Delegatów zauważa, że poszczególne
przepisy projektu powinny realizować naczelne zasady
określające istotę stowarzyszeń, a zwłaszcza zasadę ich
samorządności. Tymczasem wiele zmian wręcz zaprzecza tej zasadzie. Przykładem tego są proponowane zapisy o nadzorze nad stowarzyszeniami. Z jednej stronie
podjęto próbę złagodzenia obecnych środków nadzor-

czych. Ograniczono m.in. uprawnienia organu nadzorującego do kontroli zgodności działania stowarzyszenia
z przepisami prawa i postanowieniami statutu oraz przewidziano obowiązek wskazania uzasadnienia żądania niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia, co ma
zapobiec nieuzasadnionej ingerencji w działalność stowarzyszenia. Zrezygnowano też z prewencyjnego wypowiadania się w przedmiocie wniosku o wpis stowarzyszenia do KRS przez organ nadzoru przed rozstrzygnięciem. Z drugiej jednak strony zaostrzono przepisy o stosowaniu grzywny wobec stowarzyszeń oraz rozbudowano zapisy o działaniu kuratora. Jednakże podstawową wadą projektu jest utrzymanie obowiązującego nadzoru administracyjnego nad samorządnymi i niezależnymi organizacjami społecznymi. Zjazd bowiem uważa, że koncepcja sprawowania nadzoru przez urzędników nad samodzielnymi organizacjami pozarządowymi jest nie do
pogodzenia z istotą stowarzyszeń i stanowi relikt minionej epoki, kiedy organy państwowe kontrolowały i nadzorowały każdą sferę życia społecznego. Nie sposób
bowiem mówić o pełnej autonomii organizacji społecznych od władzy publicznej w sytuacji sprawowania nadzoru nad nimi przez urzędników działających w imieniu
tej władzy. Praktyka wskazuje, że możliwości nieuzasadnionej ingerencji czynnika urzędniczego w wewnętrzne
sprawy stowarzyszeń oraz próby decydowania o ich
ustroju, nie stanowią rzadkości. Hamuje to rozwój społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Z tego względu Zjazd wyraża opinię, że nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach wymaga rezygnacji z nadzoru administracyjnego. Zupełnie wystarczające jest zastosowanie sądowej
kontroli, jaka obowiązuje w stosunku do większości podmiotów prawnych funkcjonujących w obrocie. Nie ma
przekonujących argumentów przemawiających za stosowaniem bardziej rygorystycznego trybu nadzoru wobec
stowarzyszeń, podczas gdy w stosunku do spółek obowiązuje jedynie ograniczona kontrola sądowa. Dlatego
też Zjazd uznaje konieczność uchylenia obowiązującego
nadzoru administracyjnego celem wzmocnienia samorządności i niezależności stowarzyszeń.
Jednocześnie Krajowy Zjazd Delegatów zaznacza, że
proponowany projekt nie poprawia ułomnych przepisów,
które budzą słuszną krytykę. Dotyczy to w szczególności zapisów, które utrzymują i rozwijają kwestię tzw. „podwójnej osobowości prawnej”. Chodzi o sytuację, gdy
stowarzyszenie przesądza w statucie o uzyskaniu przez
swoją jednostkę terenową osobowości prawnej. W takiej
sytuacji osobą prawną jest zarówno stowarzyszenie, jak
i jego jednostka terenowa, która jednak nie ma pełnej sa108

modzielności prawnej. Konstrukcja ta nie ustanawia odpowiedzialności majątkowej jednostki za jej działania.
W rezultacie za zobowiązania takiej jednostki odpowiada cała organizacja, a więc wszystkie pozostałe jednostki. Z tego względu rozwiązanie to zostało odrzucone w
statucie PZD jako ryzykowne dla poszczególnych struktur Związku, które musiałyby się liczyć z odpowiedzialnością za cudze długi. Tego problemu nie byłoby, gdyby
w projekcie wyraźnie określono odrębną odpowiedzialność jednostki posiadającej osobowość prawną. Jednak

nie zdecydowano się na takie rozwiązanie, co poddaje
w wątpliwość decyzje o zachowaniu tego rozwiązania.
Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zjazd Delegatów PZD zwraca się do Sejmu i posłów pracujących nad
przedmiotowym projektem o zainicjowanie działań w celu uwzględnienia powyższych uwag w zapisach projektu.
Zjazd wyraża przekonanie, że wykorzystanie zgłoszonych uwag pozwoli zachować słuszne cele ustawy, lecz
z pełnym poszanowaniem samorządności stowarzyszeń
działających w Polsce.
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STANOWISKO
XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
w sprawie znaczenia samorządności, niezależności i apolityczności
ruchu ogrodnictwa działkowego dla bezpieczeństwa i praw działkowców
Krajowy Zjazd Delegatów PZD stwierdza, że istnieje
konieczność dalszego wzmacniania Związku jako samorządnej, niezależnej i demokratycznej organizacji społecznej. Dzięki tym przymiotom nasza organizacja od
ponad 25 lat skutecznie broni istnienia ogrodów działkowych oraz praw działkowców.
Zjazd podkreśla, że Związek jest organizacją działającą na rzecz interesów zbiorowych. Swoją bogatą i pożyteczną działalność opiera przede wszystkim o inicjatywę
i pracę społeczną członków. PZD, jako jedna z największych organizacji społecznych w Polsce, stanowi ważny
element społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju.
Związek prowadzi bowiem działalność, która w przeważającej części obejmuje wykonywanie zadań publicznych, zwłaszcza poprzez prowadzenie urządzeń użyteczności publicznej, jakimi są rodzinne ogrody działkowe. Jest to zgodne z konstytucyjną zasadą pomocniczości,
wskazującą na potrzebę stopniowego przekazywania rozmaitych zadań publicznych do realizacji przez organizacje społeczne. Wszak PZD obejmuje swoim działaniem
rozmaite sfery życia społecznego. Przyczynia się do realizacji celów ogólnospołecznych, zwłaszcza w dziedzinie
wypoczynku, rekreacji, oświaty, ochrony przyrody i środowiska oraz poprawy warunków bytowych społeczności
miejskich. Dlatego też Związek odgrywa nieocenioną rolę – realizując z jednej strony cele ogólnospołeczne, przez

co wspomaga działalność organów publicznych, z drugiej zaś – umożliwiając zrzeszanie się osób o wspólnych
zainteresowaniach.
Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że realizacja tak doniosłych zadań przez PZD wymaga stworzenia odpowiednich warunków do ich realizacji. Niezbędne jest
zatem utrzymanie Związku jako organizacji w pełni samorządnej i niezależnej. Te cechy nadają Związkowi status organizacji autonomicznej; odzwierciedlają określoną
sferę nie podlegającą ingerencji ze strony władzy publicznej. Związkowi musi przysługiwać szeroki zakres swobody w kształtowaniu swojego ustroju i realizacji celów
statutowych, jeżeli ma być organizacją sprawną i skuteczną, zwłaszcza w obronie istnienia ROD oraz praw polskich działkowców.
W tym kontekście Krajowy Zjazd Delegatów z żalem
zauważa, że na przestrzeni ostatnich lat miały miejsce kolejne działania mające ograniczyć, a nawet pozbawić
Związek samorządności i niezależności. Wbrew stanowisku członków naszej organizacji, podejmowane były rozmaite próby osłabienia, czy wręcz likwidacji PZD. Cechą
wspólną tych działań, zmierzających do ubezwłasnowolnienia Związku, była chęć usunięcia organizacji,
która efektywnie broni istnienia tysięcy ogrodów działkowych, służących ponad milionowi polskich rodzin. Samodzielność i niezależność pozwala Związkowi na
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skuteczne działania w obronie interesów działkowców.
Stąd też liczne ataki na naszą organizację, którą niejednokrotnie postrzega się jako przeszkodę do przejęcia tysięcy hektarów gruntów zajętych przez ROD.
Zjazd zwraca uwagę, że ponawiającym się przejawem
takich ataków jest chęć podzielenia środowiska działkowców poprzez upolitycznianie sprawy ogrodnictwa działkowego. Tymczasem działkowcy i ogrody nie mają żadnych barw politycznych. Każdy działkowiec ma niezbywalne prawo do własnych poglądów i przekonań. W tym
sensie Związek jest organizacją w pełni apolityczną. Nie
narzuca żadnych poglądów swoim członkom, szanując
ich przekonania i wybory. One zresztą nigdy nie dzieliły
naszego środowiska. Łączy nas za to wspólna miłość do
naszej ziemi, ogrodów i działek. Dzięki tej wspólnocie
jesteśmy środowiskiem niezwykle zintegrowanym, silnym i skutecznym. Niezwykle cenne jest to, że ludzie
o tak zróżnicowanych poglądach są jednocześnie tak silnie zjednoczeni. Stanowi to siłę naszego Związku.
Jednocześnie Krajowy Zjazd Delegatów pragnie podkreślić, że dla skutecznej obrony ogrodów i praw działkowców Związek musi być zaangażowanym uczestnikiem życia politycznego. Nie chodzi jednak o politykę
rozumianą jako narzucanie komukolwiek określonych
poglądów czy wyborów, ale o czynny udział w debacie
publicznej w celu realizacji wartości i idei będących podstawą ruchu ogrodnictwa działkowego. Właśnie dzięki takiemu zaangażowaniu Związek w ostatnim czasie

przeprowadził dwie obywatelskie inicjatywy ustawodawcze, które zabezpieczyły podstawowe prawa polskich
działkowców. Dowodzi to, że dla zagwarantowania przyszłości dla ogrodów konieczna jest aktywna postawa
działkowców oraz struktur Związku na forum publicznym. Zwiększenie aktywności publicznej jest także konieczne, aby nasze środowisko było doceniane i traktowane jako partner, aby problemy działkowców były nadal rozwiązywane z ich udziałem. Dlatego też Zjazd deklaruje i wyraża gotowość na współpracę z każdym
organem administracyjnym oraz ugrupowaniem politycznym zainteresowanym wsparciem dla istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
Mając powyższe na uwadze XII Krajowy Zjazd Delegatów stwierdza, że dla przyszłości ogrodów działkowych, dla praktycznej realizacji idei ruchu ogrodnictwa
działkowego konieczna jest obrona oraz dalsze wzmacnianie naszego Związku jako organizacji w pełni samorządnej, niezależnej i demokratycznej. Zagwarantowana
samodzielność stanowi warunek odgrywania aktywniejszej roli naszej organizacji w życiu publicznym. Związek
ma wiele do zaoferowania społeczeństwu i we współpracy z władzami i środowiskami politycznymi powinien nadal czynnie inicjować i wspierać wszelkie działania
zmierzające do poprawy sytuacji działkowców i społeczeństwa. Zaangażowanie Związku i jego struktur w sprawy publiczne jest niezbędne dla dalszego rozwoju
ogrodnictwa działkowego w Polsce na miarę XXI wieku.
XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

SEKRETARZ
/-/Barbara Korolczuk
Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
/-/Tadeusz Jarzębak
/-/Izabela Ożegalska

STANOWISKO
w sprawie wykorzystania środków z programów unijnych na potrzeby ogrodnictwa działkowego
Rodzinne ogrody działkowe pełnią ważne funkcje społeczne, m.in. przez przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, podnoszenie standardów
ekologicznych oraz kształtowanie zdrowego otoczenia
człowieka. Są ogniwem aktywności społecznej, miejscem
wypoczynku działkowców i ich rodzin, a także obszarem
aktywizacji osób starszych. Mają również duży wpływ
na poprawę warunków życiowych społeczności lokalnych.
Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, które przyczyniają się do zaspokajania

socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb
społeczności, a w szczególności młodych małżeństw „na
dorobku”, emerytów, rencistów, a także najuboższych,
których nie stać na drogie wakacje w Polsce czy za granicą. Aby ogrody działkowe w dalszym ciągu mogły istnieć i rozwijać się, niezbędne jest inwestowanie w ich
infrastrukturę. Jednakże do tego potrzebne są odpowiednie środki, których często rodzinnym ogrodom działkowym brakuje. Dlatego też Krajowy Zjazd uznaje za
konieczne przystąpienie przez wszystkie struktury PZD
do programów unijnych, które umożliwią ogrodom po110

zyskanie niezbędnych środków na budowę nowej infrastruktury, a także rozwój ROD.
Krajowy Zjazd stwierdza, że należy wspierać działania
ogrodów działkowych, które zamierzają realizować projekty ze środków unijnych w latach 2014-2020. Jest to
już ostatnia transza pomocowa dla Polski, dlatego trzeba
ją dobrze wykorzystać. Przed ogrodami działkowymi
otwierają się nowe możliwości. Korzystając z różnych
programów można zrealizować szereg ważnych dla rozwoju ogrodów projektów. Dotacje można uzyskać w programach o charakterze ogólnokrajowym. Oznacza to, że
projekty realizowane przy ich wsparciu będą mogły być
wykonywane na terenie całego kraju. Są również projekty o charakterze regionalnym. Przy niektórych projektach
można dostać nawet do 80% kosztów całej inwestycji.
W szczególności, należy zapoznać się z obszarami proponowanymi przez takie krajowe programy jak: „Infrastruktura i Środowisko”, „Wiedza Edukacja Rozwój” i „Polska
Wschodnia”, a także z 16 programami regionalnymi.
Największe szanse na uzyskanie dotacji mają działania
zmierzające do podnoszenia standardów ekologicznych
otoczenia, ochrony środowiska przyrodniczego i składników przyrody, przywracanie społeczności i przyrodzie
terenów zdegradowanych oraz ogólna poprawa warunków bytowych. Są to inicjatywy wpisujące się w działalność statutową PZD.
Ważne jest również uzyskanie dofinansowania na rozwój infrastruktury służącej do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na potrzeby indywidualne wszystkich
użytkowników danego ogrodu. Umożliwi to uniezależnienie się ogrodów od zewnętrznych dostawców energii
elektrycznej, gdyż ogród będzie produkował energię na
własne potrzeby, a co za tym idzie – obciążenia finansowe dla ogrodów i działkowców zmaleją.
Krajowy Zjazd proponuje także skorzystanie przez
ogrody działkowe z programu, z którego można uzyskać
dofinansowanie na rozwój działalności edukacyjnej polegającej na prowadzeniu cyklicznych szkoleń dotyczących
przede wszystkim edukacji ekologicznej, zasad funkcjonowania ekosystemów, wykorzystywania odnawialnych
źródeł energii, itp.
Bardzo ważnym elementem w ogrodach jest także rozwoju infrastruktury na terenach wspólnych. Dotyczy to
głownie zagospodarowania i uporządkowania przestrzeni, budowy alejek, urządzeń tzw. małej architektury,
oświetlenia, placów zabaw, czy zewnętrznych siłowni.
Założeniem projektu, który pozwoli to sfinansować jest

docelowo otworzenie części wspólnej ogrodów dla osób
zamieszkujących otaczające tereny, aby nie tylko działkowcy, ale również mieszkańcy miast mogli cieszyć się
pięknem przyrody prezentowanej w ogrodach. Krajowy
Zjazd popiera w tym zakresie partnerstwo i współpracę
z gminami, organizację małych imprez integracyjnych na
terenach wspólnych przy współpracy z władzami samorządowymi, a także prowadzenie lekcji ekologicznych dla
dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu specjalnych ekspozycji przygotowanych w ogrodach.
Celowe jest również ubieganie się o wsparcie finansowe na aktywizację osób starszych poprzez utworzenie
dziennych domów i klubów dla seniorów, które mogłyby
jednocześnie spełniać funkcję uniwersytetu trzeciego
wieku, biblioteki.
Krajowy Zjazd zaleca nowo wybranym władzom stworzenie w PZD wspólnego systemu, dzięki któremu rodzinne ogrody działkowe będą mogły korzystać ze środków unijnych. Niezbędne w tym celu jest zapewnienie
właściwej obsługi, posiadającej merytoryczną wiedzę
i doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania odpowiednich wniosków, realizacji celów i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
Istotnym zadaniem dla całego Związku jest upowszechnianie wiedzy w zakresie pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych dla ROD i PZD wśród zarządów ROD,
poprzez organizowanie narad i szkoleń, a także rozpowszechnianie ulotek informacyjnych.
Równie ważne jest także promowanie wiedzy o skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych we wszystkich
publikacjach związkowych i na stronach internetowych
Krajowej Rady PZD, okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD.
Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że do pozyskania
środków finansowych ze wsparcia unijnego, potrzebne
jest wspólne działanie Krajowej Rady, okręgowych zarządów i zarządów ogrodów. Aktywnie w pomoc powinni włączyć się też sami działkowcy, którzy wiedzą
i doświadczeniem wspomogą działania władz ogrodów
przy pozyskiwaniu środków unijnych. Krajowy Zjazd jest
przekonany, że wiele zarządów podejmie ten wysiłek. Temat jest bardzo ważny, dlatego należy inspirować, organizować i wspierać postępowanie zarządów ROD w tym
zakresie. Wynikiem realizacji tych działań będzie zapewnienie rodzinnym ogrodom działkowym wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego oraz
wizerunkowego.
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STANOWISKO
XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
w sprawie znaczenia ustawy reprywatyzacyjnej dla przetrwania ROD i zachowania praw działkowców
Uczestnicy XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
stwierdzają, iż kwestia ustawowego rozwiązania problemu reprywatyzacji w Polsce należy do jednych z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed polskimi
władzami. Brak kompleksowej regulacji w tej sprawie
w 25 lat po odzyskaniu pełnej niepodległości jest niedopuszczalny. Przeciąganie tego stanu rzeczy powoduje, że
problem zamiast zanikać, narasta, a jego skutki dotykają
coraz szerszych kręgów społeczeństwa, w tym olbrzymiej
rzeszy działkowców. Zaniechanie ustawodawcze, w połączeniu z cichym przyzwoleniem władzy wykonawczej na
„dziką” reprywatyzację i pozbawieniem władzy sądowniczej instrumentów służących ochronie interesu publicznego oraz osób prywatnych, które, niejako przy okazji,
padają jej ofiarą, każe postawić pytanie, czyje interesy reprezentowali posłowie zasiadający w kolejnych sejmach
wolnej Polski? Czy w okresie 25 lat władze polskie nie
były w stanie przygotować i przyjąć rozwiązania prawne,
które zakończyłyby proceder, który - jak pokazało życie
- nie ma nic wspólnego z naprawianiem krzywd popełnionych w okresie PRL-u?
Trzeba powiedzieć to w sposób jednoznaczny. Twierdzenie, iż pół wieku od zdarzeń, które stanowią podstawę
roszczeń reprywatyzacyjnych, zwrot mienia to najlepszy
sposób na naprawienie krzywd z tamtych czasów, jest
jawnym kłamstwem. Sprawy krakowskich kamienic,
„czyścicieli” w Poznaniu, zablokowanej w ostatniej chwili reprywatyzacji całych dzielnic w Katowicach, nieprawidłowości w tzw. Komisji Majątkowej, to jedynie
niektóre z przykładów dowodzących, że za szlachetnym
hasłem naprawienia krzywd z przeszłości, stoją zgoła odmienne intencje. Przy biernej postawie Państwa rozwinęła się osobna gałąź gospodarki, w której „obrotni ludzie
interesu” żerują na ludzkiej krzywdzie i niewydolności
administracji i sądów. Efektem są ludzkie dramaty dla
dziesiątek tysięcy i miliardowe zyski dla garstki tych, którzy korzystając z luk w prawie i przychylności lub nieudolności urzędników, „odzyskują” majątek, z którym
nigdy nie mieli nic wspólnego. Jednocześnie, Państwo nie
robi nic, aby zabezpieczyć prawa osób i instytucji, które
w dobrej wierze, przez dziesięciolecia użytkowały nieruchomości i inwestowały w nie swój majątek. Lokatorzy
z dnia na dzień są zwracani z kamienicami, które odbudowało państwo, szkoły i szpitale tracą siedziby wybudowane za pieniądze publiczne, a gminy stają na skraju

bankructwa, przygniecione ciężarem roszczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Wśród grup społecznych dotkniętych skutkami tego
stanu rzeczy jedną z najliczniejszych stanowią działkowcy. W skali kraju już ponad 30 000 rodzin działkowych
znalazło się na reprywatyzowanych terenach. Związek
zmaga się z roszczeniami obejmującymi przeszło 300
ogrodów, a żądania zapłaty za bezumowne korzystanie
z terenów sięgają dziesiątek milionów złotych. Wszystko
to dlatego, iż przed laty, urzędnicy nie dochowali procedury, czy też – co równie częste – przepadły dokumenty
potwierdzające prawidłowość ich działań.
W tej sytuacji, Krajowy Zjazd Delegatów PZD zwraca
się do wszystkich sił politycznych w Polsce, o pilne uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej. Jako reprezentanci przeszło milionowego środowiska polskich działkowców
czujemy się nie tylko upoważnieni, ale wręcz zobowiązani do zgłoszenia żądania zmiany prawa, które położy kres
„dzikiej” reprywatyzacji. Jednocześnie oświadczamy, że
doświadczenia działkowców wskazują, iż punktem wyjścia w tych pracach powinno być wykluczenie kierowania
się zasadą pełnej restytucji mienia. Przemawiają za tym nie
tylko względy praktyczne, ale i moralne.
Okres powojenny w Polsce niósł za sobą wiele krzywd.
W różny sposób doświadczyło ich praktycznie całe społeczeństwo, nie tylko osoby objęte aktami nacjonalizacji.
Z przyczyn oczywistych ich całkowite naprawienie przez
współczesne Państwo Polskie nie jest możliwe. Stąd też
założenie, że niezależnie od kosztów, reprywatyzacja ma
być jedynym obszarem całkowitej rekompensaty strat, byłoby kolejnym aktem niesprawiedliwości. Za wykluczeniem restytucji w naturze przemawia również fakt, iż
działanie to prawie zawsze wiąże się z naruszeniem praw
kolejnych osób, czego najlepszym przykładem są działkowcy. Jeżeli Państwo chce zadośćuczynić dawnym
krzywdom, nie może się to odbywać kosztem praw współczesnych obywateli. Nie sposób także nie podnieść, iż oceniając wydarzenia z okresu, gdy Polska był podnoszona ze
zgliszcz powojennych, nie można przystawiać do nich miary z czasów współczesnych. Dlatego też, ustawodawca winien uchwalić ustawę reprywatyzacyjną opartą na zasadzie
miarkowania prawa do odszkodowania. Przemawia za tym
zarówno aspekt historyczny tego aktu, jak i idea solidarności, która przywołana w Konstytucji RP, stanowi fundament porządku prawnego współczesnej Polski.
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STANOWISKO
XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
w sprawie przestrzegania ustawy o ROD przez stowarzyszenia ogrodowe i ich członków
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych stała się
prawem powszechnie obowiązującym. Jej uchwalenie nastąpiło dzięki mobilizacji całej społeczności działkowców. Jest ona pierwszym w historii ruchu ogrodnictwa
działkowego owocem obywatelskiego projektu. Jej ostateczny kształt stanowi wynik kompromisu, ponieważ stara się godzić, często sprzeczne, interesy różnych środowisk. Mimo trudności i ataków z zewnątrz działkowcy
pozostali razem i nie dali się podzielić. Społeczne poparcie, niezwykłe zaangażowanie całego środowiska działkowego, prężna działalność Polskiego Związku Działkowców, który nie ustawał w staraniach, nie poddawał
się politycznym manipulacjom i do końca walczył o dobre prawo dla działkowców i ogrodów doprowadziły do
uchwalenia ustawy w jej obecnym kształcie. Wyraźnie
zatem widać, że zwyciężył głos społeczeństwa wyrażony
w postaci podpisów złożonych przez obywateli pod projektem ustawy, przed którym ugięli się posłowie i niemal
jednomyślnie uchwalili nową ustawę.
Kluczowe znaczenie ma również przekształcenie się
Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie
ogrodowe. Wynikają bowiem z niego dalsze przywileje
i obowiązki. Jednym z nich jest wymóg podjęcia przez
działkowców decyzji o pozostaniu lub wystąpieniu ze stowarzyszenia. Ustawa daje działkowcom prawo do wyboru stowarzyszenia, które ma zarządzać ich ogrodem.
Odpowiadając na wytyczne Trybunału Konstytucyjnego
ustawa rozdzieliła prawo do działki od przynależności do
jakiejkolwiek organizacji. Zrealizowała tym samym konstytucyjną zasadę zrzeszania się. Ustawa nie limituje ilości stowarzyszeń, które mogą prowadzić sprawy ogrodu,
ale stanowi jednocześnie, że ogród może prowadzić jedno stowarzyszenie, które wybiorą sami działkowcy.
Krajowy Zjazd stwierdza, że ustawa została skonstruowana w taki sposób, aby zmiana systemu regulującego
ogrodnictwo działkowe była płynna i ewolucyjna, a okres
przejściowy jak najmniej odczuwalny dla samych działkowców. Z dniem wejścia w życie ustawy zarządy
wszystkich ogrodów musiały zacząć działać według nowych unormowań prawnych. Uniknięto jednak rozwią-

zań rewolucyjnych, które wprowadzałyby, niepotrzebny
zamęt i nerwowość, dlatego w interesie działkowców leży ścisłe przestrzeganie jej postanowień.
Krajowy Zjazd zobowiązuje władze Związku do podejmowania niezbędnych działań w celu propagowania treści ustawy oraz praktycznego znaczenia jej unormowań.
Zarządy ogrodów i zarządy okręgowe powinny dołożyć
wszelkich starań, aby stale wdrażać zapisy ustawy i stosować jej postanowienia, a także podejmować szereg
działań, mających na celu ciągłe upowszechnianie jej treści.
Krajowy Zjazd zwraca się o przestrzeganie przepisów
ustawy. W interesie wszystkich działkowców leży to, aby
nie utracili nadanych im przywilejów, tylko dlatego, że
nieliczne osoby nie chcą respektować obowiązującego
prawa. Jedną z form obrony ustawy jest właśnie przestrzeganie jej zapisów. W ten sposób daje się dowód, że
ustawa spełnia swoje zadanie, jest potrzebna i powszechnie akceptowana.
Ustawodawca dał liczne przywileje środowisku działkowemu, ale i nałożył też pewne zobowiązania. Rolą stowarzyszenia ogrodowego jest przestrzeganie tych
obowiązków, dlatego zostało ono wyposażone w instrumenty prawne, którymi powinno posługiwać się w przypadku naruszania ustawy. Krajowy Zjazd zwraca się do
zarządów ROD, aby konsekwentnie likwidowały wszelkie przejawy łamania ustawy w sposób przewidziany prawem.
Krajowy Zjazd z całym przekonaniem wskazuje, iż
ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 r. jest realnym zabezpieczeniem praw milionowej grupy użytkowników działek i ich rodzin. Jest skuteczną zaporą przed masowymi
i komercyjnymi likwidacjami ogrodów. Nowa ustawa
o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez wejście w
życie, skutecznie zachowała ponad 115–letni dorobek
ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, dając skuteczny odpór tym środowiskom, które widziałyby na terenach
ogrodów całkiem inne elementy infrastruktury miast, dlatego w interesie wszystkich struktur Związku i każdego
działkowca leży przestrzeganie jej postanowień.
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STANOWISKO
XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
w sprawie wyborów parlamentarnych

Na jesieni społeczeństwo polskie kolejny raz stanie przed
możliwością zadecydowania o tym, kto będzie nas reprezentował na forum Sejmu i Senatu. Prawo uchwalane przez
Parlament wywiera wpływ na życie każdego obywatela.
Wybory to okazja do wywarcia realnego wpływu na kształt
polityki w skali krajowej, jak i określenia przyszłości
ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.
Delegaci PZD obecni na XII Krajowym Zjeździe przypominają, że w minionej kadencji to praca nad nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, a następnie nad
przepisami prawa budowlanego regulującego sprawę altan
w ogrodach determinowała działalność całej społeczności
działkowej i Związku. Byliśmy zmuszeni zaangażować się
społecznie i politycznie w walkę o swój byt i swoje prawa.
Pokazaliśmy wtedy, że działkowcy to liczna i aktywna grupa, która ma prawo zabierać głos w dyskursie politycznym
i jest zdolna z determinacją walczyć o swoje dalsze istnienie. Zaangażowanie działkowców docenili politycy
z wszystkich klubów parlamentarnych i kół poselskich.
W osobach posłów i senatorów znaleźliśmy wielu przyjaciół, którym los polskiego ruchu działkowego leży na sercu. Niestety wśród tego licznego grona parlamentarnego
znaleźli się też przeciwnicy istnienia ogrodów działkowych
w miastach, lobbujący za interesami deweloperów i biznesmenów. Ostatecznie wyszliśmy z tej batalii zwycięsko,
ale ogromny nakład naszej pracy i zaangażowania pokazał
i uświadomił nam, że musimy walczyć o to, by w ławach
poselskich zasiadały osoby, którym bliskie jest ogrodnictwo działkowe i które w naszym imieniu będą dążyć do
rozwiązań zgodnych z naszym dobrem.
Niezwykle trudne lata walki o przetrwanie sprawiły, że
dziś my – członkowie Związku i delegaci obecni na XII
Krajowym Zjeździe Delegatów PZD – jesteśmy świadomi bardziej niż dotąd swoich praw i odpowiedzialności
za wybory parlamentarne, które realnie wpływają na naszą egzystencję. W gronie liczącym ponad 1,1 miliona
członków znajdują się osoby o różnych poglądach politycznych. Zachęcamy jednak do tego, by przed wrzuceniem głosu do urny pamiętać o tym, że w naszym wspólnym interesie leży to, by mandaty poselskie powierzyć
kandydatom, którzy są naszymi sojusznikami nie tylko
w mowie i piśmie, ale przede wszystkim w działaniu
i głosowaniach sejmowych, które mają bezpośrednie
przełożenie na nasze „być albo nie być”.
Przed wyborami kandydujący posłowie szukają poparcia wśród społeczności działkowej. Niestety po wyborach
większość z nich zapomina o swoich obietnicach. Niech

o kandydacie świadczą fakty, a nie wyłącznie jego słowa.
Jeśli był w Sejmie, to co konkretnie zrobił dla obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i dla
ustawy chroniącej altany przed rozbiórką? Czy partie,
które zabiegają o poparcie działkowców, mają w swoim
programie choćby słowo o ogrodnictwie działkowym?
Delegaci PZD obecni na XII Krajowym Zjeździe są przekonani, że przed dokonaniem wyboru kandydata w głosowaniu należy z uwagą podsumować jego dotychczasową
działalność. Czy ten, którego zamierzamy wybrać jako swojego reprezentanta w parlamencie, w swoim działaniu kierował się dobrem społeczności działkowej, czy też proponował rozwiązania zmierzające do całkowitej likwidacji
ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tak, jak miało to miejsce podczas procedowania ustawy o ROD, gdy w Sejmie
znajdowały się projekty całkowicie oderwane od realiów
ogrodów działkowych i idei ogrodnictwa działkowego,
a wręcz sprzeczne z dobrem działkowców i ogrodów. Wybory dają nam do ręki broń i to bardzo skuteczną. Nie wybierajmy posłów, którzy pozostają obojętni na los naszych
działkowych spraw, którzy nie chcą przyjmować nas
w swoich biurach i nie chcą pomagać nam w rozwiązywaniu naszych problemów.
Zjazd apeluje do wszystkich członków PZD, by nie dali się zwieźć ułudzie tych, którzy po kilkuletniej pracy
obudzą się tuż przed wyborami i dla pozyskania elektoratu wyborczego, będą rzucać puste obietnice. Wielu
z tych kandydatów ma za sobą 4 lata kadencji sejmu,
a może nawet i więcej, mieli więc co najmniej kilkukrotną szansę pokazania działkowcom, że są ważni. Niestety
– jedynie czego doczekaliśmy się to nieustające ataki na
nas i kolejne próby odebrania nam naszej własności, naszych działek, ogrodów, altan. Jesteśmy coraz bardziej
atakowani i musimy szukać silnego wsparcia politycznego, który pozwoli nam ochronić ogrody i zachować je dla
przyszłego pokolenia. Ostatnia kadencja nauczyła nas
świadomości społecznej, pokazała naszą wartość jako organizacji i ludzi, dlatego w swoich wyborach kierujmy
się konkretami, a nie obietnicami. Nie pozwólmy, by
w sejmie zasiadły osoby, które będą grały naszym losem.
Mandat poselski to służebność wobec narodu.
Zjazd uważa, że każdy działkowiec powinien wziąć
udział w wyborach parlamentarnych. Wierzymy, że społeczność działkowa wybierze mądrze osoby, które pozwolą nam w spokoju kontynuować to, co do tej pory
wypracowaliśmy i nie będą zwalczać naszej siły, naszego stowarzyszenia i naszych ogrodów.
XII Krajowy Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Działkowców
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STANOWISKO
w sprawie znaczenia jedności ruchu ogrodnictwa działkowego
oraz posiadania przez działkowców ogólnokrajowej reprezentacji
dla dalszego istnienia ROD i zachowania praw polskich działkowców
Biorąc pod uwagę doświadczenia wynikające z wieloletniej działalności Polskiego Związku Działkowców,
a zwłaszcza podsumowując wydarzenia ostatnich lat,
uczestnicy XII Krajowego Zjazdu Delegatów stwierdzają, że siła ruchu ogrodnictwa działkowego tkwi przede
wszystkim w jedności działań i determinacji, z jaką Związek broni działkowców i ogrody przed rozmaitymi zagrożeniami. Miniona kadencja pokazała, że tylko wspólne
działanie owocuje sukcesem. Tak było wtedy, gdy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wielu zwiastowało koniec ogrodnictwa działkowego w Polsce. Ogromna mobilizacja ponad milionowej rzeszy członków PZD na czele z Krajową Radą, sprawiła, że ogrody zostały ocalone.
Wszyscy walczyliśmy o prawa działkowców i ogrodów
podczas wielomiesięcznych sejmowych prac nad przygotowaną przez nasze środowisko obywatelską ustawą
o ROD, potem o ochronę naszych altan – przy okazji kolejnego oddolnego projektu ratującego nasze altany. Skoro nikt nas nie broni przed skutkami ułomnego prawa, to
oczywistym jest, że sami musimy o swoje prawa walczyć.
Zjazd wyraża przekonanie, że tylko dlatego mogliśmy
pokonać tyle piętrzących się trudności i problemów, że
jesteśmy zorganizowani w silnej i sprawnej organizacji,
jaką jest PZD. Tylko taka organizacja mogła pokazać siłę, z którą trzeba się liczyć. Bez wątpienia siła działkowców tkwi w ich solidarności, samorządności i wspólnotowości. Działkowcy docenili tę jedność i pokazali to
podczas zebrań ustawowych w ROD decydując o pozostaniu w stowarzyszeniu PZD. Związek po raz pierwszy
w historii stanął w obliczu tak masowej oceny przez swoich członków. My – uczestnicy XII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZD - jesteśmy dumni z tego zaufania, jakim
działkowcy obdarzają swoją ogólnopolską reprezentację
– stowarzyszenie PZD. Jesteśmy przekonani, że w ten

sposób docenione zostały nie tylko wieloletnie wysiłki
o ocalenie ogrodów działkowych, które ze względu na
ogromną wartość posiadanych gruntów, są obiektem nieustających ataków, ale też zaakcentowana została potrzeba istnienia silnej reprezentacji ogólnokrajowej, która ma
szansę przeciwstawiać się tym atakom i skutecznie walczyć o ochronę interesów działkowych. Jednocześnie nie
mamy złudzeń, że to nie koniec prób nastawionych na
perspektywiczną likwidację ogrodnictwa działkowego.
Wielu wciąż nie może pogodzić się z tym, że nowa ustawa o ROD, która dobrze zabezpiecza ich prawa, weszła
w życie i obowiązuje od blisko 18 miesięcy.
Dlatego uczestnicy XII Krajowego Zjazdu Działkowców przypominają, jak ważna jest dalsza jedność, solidarność i wspólnota działań wszystkich działkowców
skupionych wokół ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD.
Tylko w ten sposób działkowcy mogą skutecznie bronić
swoich interesów. Nie możemy dać się podzielić i rozczłonkować na dziesiątki małych, nic nie znaczących stowarzyszeń, których nikt nie będzie respektował i szanował. Trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie taki był
zamiar niektórych grup interesu, które właśnie w ten sposób chciały pozbyć się silnego obrońcy ogrodnictwa
działkowego – PZD. Jak pokazują ostatnie lata – silna organizacja jest bardzo potrzebna, a co więcej, może skutecznie walczyć o dobre prawo dla działkowców.
Zjazd wzywa członków PZD do pełnej integracji wokół
idei ogrodnictwa działkowego i własnej organizacji, jaką
jest Polski Związek Działkowców. Pokazaliśmy, że tworzymy dobrze zorganizowaną rodzinę działkową. Nie pozwólmy zatem, by ktokolwiek zaprzeczał prawu do
posiadania przez działkowców ogólnokrajowej reprezentacji, a także stanął na drodze naszej jedności.
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PODZIĘKOWANIE
dla działkowców za aktywną postawę obywatelską
XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD pragnie podziękować wszystkim działkowcom, Zarządom ROD, Okręgowym Zarządom, Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
i Krajowej Radzie PZD za skuteczną i dobrą działalność
na rzecz Związku i całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tym bardziej, że mijająca kadencja władz
PZD była szczególnie trudna, bowiem przez ostatnie lata trwały nieustanne ataki na ogrody i podważanie ich
społecznej przydatności.
Zjazd w pierwszej kolejności dziękuje Krajowej Radzie
PZD, która podjęła szereg działań, aby uchronić ogrody
przed likwidacją. W jej działania aktywnie włączyli się
również działkowcy, Zarządy wszystkich ROD, Okręgowe Zarządy PZD. Owocem wspólnych prac władz PZD
i działkowców stały się uchwalone przez Sejm dwa projekty ustaw obywatelskich: o rodzinnych ogrodach działkowych oraz o zmianie ustawy Prawo budowlane
i niektórych innych ustaw. Ich uchwalenie dało gwarancję dalszego istnienia ogrodów oraz altan działkowych.
Solidarność działkowców zrzeszonych w strukturach
Polskiego Związku Działkowców jest godna podziwu, a

ich zaangażowanie w obronę ogrodów budzi najwyższy
szacunek. Polscy działkowcy niejednokrotnie udowodnili już, że potrafią się zjednoczyć we wspólnym działaniu.
Dziś właśnie za ten wysiłek Zjazd mówi: „Dziękujemy”.
Szczególne słowa podziękowania Zjazd kieruje także
do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, która sprawuje
kontrolę nad działalnością organizacyjną, gospodarczą
i finansową Związku. Wyrazy wdzięczności należą się
także Zarządom ROD i Okręgowym Zarządom, które nieustannie otaczają opieką działkowców i ogrody.
Bez zaangażowania działkowców, Zarządów ROD
i Okręgowych Zarządów, Krajowej Komisji Rewizyjnej
PZD, Krajowej Rady PZD nie byłoby możliwe ani uchwalenie ustaw, ani odpieranie ciągłych ataków deweloperów,
którzy od lat próbują przejąć grunty ogrodów. XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD docenia działanie wszystkich
członków i organów PZD oraz składa podziękowanie za
ich aktywną postawę obywatelską. Jednocześnie Zjazd wyraża nadzieję, że w przyszłości współpraca Związku
i działkowców będzie równie owocna i wspólnymi siłami
uda się ocalić ogrodnictwo działkowe w Polsce.
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X. WYBRANE WŁADZE KRAJOWE
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

Członkowie Prezydium Krajowej Rady PZD
Czesław Smoczyński
Józef Noski
Zygmunt Kacprzak
Piotr Gadzikowski

Członek Prezydium
Członek Prezydium
Członek Prezydium
Członek Prezydium
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Krajowa Rada PZD
1. Jerzy Adamski
2. Jerzy Bańka
3. Agnieszka Bąk
4. Ewa Błachut
5. Andrzej Bojko
6. Antoni Dalak
7. Piotr Gadzikowski
8. Edward Galus
9. Tadeusz Jarzębak
10.Zygmunt Kacprzak
11.Jerzy Karpiński
12.Robert Klimaszewski
13.Barbara Kokot
14.Zbigniew Kołodziejczak
15.Eugeniusz Kondracki
16.Barbara Korolczuk
17.Tadeusz Kosowski
18.Bartłomiej Kozera
19.Henryk Malik
20.Kazimierz Michalik
21.Antoni Molka
22.Janusz Moszkowski
23.Leonard Niewiński

Łódzki
Słupsk
Mazowiecki
Małopolski
Podlaski
Elbląg
Toruńsko-Włocławski
Świętokrzyski
Szczecin
Mazowiecki
Wrocław
Poznań
Bydgoszcz
Warmińsko-Mazurski
Mazowiecki
Wrocław
Śląski
Opolski
Sudecki
Lublin
Legnica
Wrocław
Gdańsk

24.Józef Noski
25.Grzegorz Oracz
26.Izabela Ożegalska
27.Marian Pasiński
28.Józef Pisarski
29.Marian Praczyk
30.Jan Radoła
31.Józef Romanowski
32.Marian Sekulski
33.Wojciech Seredyński
34.Ryszard Skrzyński
35.Czesław Smoczyński
36.Teresa Strzelec
37.Agnieszka Sycz
38.Zdzisław Śliwa
39.Urszula Walusiak
40.Jerzy Wdowczyk
41.Piotr Wilms
42.Czesław Wojsław
43.Andrzej Wosik
44.Stanisław Zawadka
45.Stefan Żyła

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD
1. Maria Fojt
2. Bogusław Dąbrowski
3. Dorota Zerba
4. Roman Żurkowski
5. Jadwiga Drzewiecka
6. Zenon Jabłoński
7. Witold Juchniewicz
8. Alina Nocuń
9. Alicja Paterek
10.Eugeniusz Rabuski
11.Zofia Zielińska

Przewodnicząca
Zastępca Przewodniczącego
Zastępca Przewodniczącego
Sekretarz
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Piła
Gdańsk
Poznań
Opolski
Łódzki
Śląski
Warmińsko-Mazurski
Zielona Góra
Podkarpacki
Szczecin

Śląski
Mazowiecki
Łódzki
Zielona Góra
Gdańsk
Piła
Śląski
Szczecin
Koszalin
Legnica
Sudecki
Gdańsk
Opolski
Podkarpacki
Poznań
Bydgoszcz
Kalisz
Gorzów Wielkopolski
Warmińsko-Mazurski
Częstochowa
Mazowiecki
Podkarpacki
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XII. PODZI¢KOWANIA
ROD „Malinka” Suwałki
PODZIĘKOWANIE
dla Prezesa Krajowej Rady PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego za zorganizowanie
i przeprowadzenie XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi, prawnikom
i pracownikom Krajowej Rady PZD za zorganizowanie
XII Krajowego Zjazdu delegatów PZD, tak wspaniałego
Zjazdu, który odbył się w rodzinnej i wspaniałej atmosferze.
Uważamy, że bez zaangażowania Pana Prezesa nawet
przy tak dużym wsparciu zarządów ROD, Okręgowych
Zarządów i działkowców nie byłoby możliwe uzyskanie
wspaniałych wyników w zakresie uchwalenia ustaw i od-

parcia ataków deweloperów.
Dziękujemy również za opracowanie programu działania PZD na kadencję 2015–2019 dostosowanego do potrzeb działkowców i ogrodów z uwzględnieniem roli
i funkcji ogrodów działkowych w miastach.

Panie Prezesie!

Życzymy dużo zdrowia „sto lat” i prosimy o dalszą
współpracę.
Z poważaniem i wyrazami szacunku
Prezes Zarządu ROD „Malinka” w Suwałkach
Daniel Paciukanis

Suwałki, dnia 08.07.2015 roku

Prezesi płockich Rodzinnych Ogrodów Działkowych
KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Prezesi płockich Rodzinnych Ogrodów Działkowych
wyrażają, ogromną wdzięczność wszystkim Delegatom,
którzy podczas XII Krajowego Zjazdu PZD uchwalili
Statut Polskiego Związku Działkowców dając tym samym nadzieję, że rozpoczynamy nowy okres, nowy bieg
historii polskiego ogrodnictwa, który umocni nas i
wzmocni w działaniach zmierzających do jego odnowy.
Mamy świadomość, że regulacje prawne statutu rodziły się często w kilkugodzinnych dyskusjach po to. aby
spróbować zadowolić tych, co ten statut kwestionowali
oraz tych, którym statut wydawałby się świętą księgą nie
dopasowaną do obecnej rzeczywistości. Jednak nowy statut pozwala nam spojrzeć na przyszłość, mając nadzieję,
że właśnie teraz będziemy spokojnie pracować na działkach.
Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich osób,
którzy tworzyli ten statut czyli do Prawników Związku,
do osób zasiadających w komisjach statutowych, do osób.
które w najmniejszy sposób przyczyniali się do tworzenia
odpowiednich zapisów, do Okręgowych Zarządów PZD
i do wszystkich Zarządów ROD za konsultacje i przesy-

łanie swoich propozycji zapisów w statucie. To daje możliwość istnienia uniwersalnych, ogólnych zapisów
uwzględniając potrzeby Rodzinnych Ogrodów Działkowych w całej Polsce.
Szczególne podziękowania kierujemy do Krajowej Rady PZD, która w dniu 2 lipca br. kończyła swoją kadencję. Jaka to była trudna kadencja wiedzą sami członkowie
Krajowej Rady i całego Prezydium z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim na czele. Za tę determinację, stanowczość i wolę ,,podjęcia rękawic” z przeciwnikami
ogrodów w Polsce należą się ogromne słowa podziękowania. Cieszymy się, ze mamy wreszcie ten Statut, czyli
można rzec. że wszystko kończy się jak w bajce. Niestety, to dopiero początek wychodzenia z zakrętów. Ile ich
jeszcze przed nami? Nie wiadomo. Ale wspólne działania
przyczynią się z pewnością do tego, że kiedyś wyjdziemy
na prostą drogę prowadząca, do naszych ogrodów.
Nowym władzom PZD życzymy, aby w dalszym ciągu
kontynuowali politykę zmierzająca do wyjaśnienia
wszystkich roszczeń i innych ważnych spraw. Bądźcie
naszymi przedstawicielami wiedząc i wierząc, że to co
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osiągniecie skutkować będzie spokojem, radością i tą
wielką, satysfakcją., że dla tylu milionów Polaków, dział-

kowców, warto działać dla ich dobra.
A zatem !!! Do dzieła... Powodzenia.
/-/ 15 podpisów

Płock, dnia 09 lipca 2015 r.

ROD„FORMET” Bydgoszcz
Pan
Prezes PZD
Mgr Eugeniusz Kondracki
Zarząd ROD „FORMET” w Bydgoszczy w imieniu
własnym i wszystkich działkowców naszego ogrodu składa Panu gratulacje z ponownego powierzenia Panu tak
ważnej i odpowiedzialnej funkcji Prezesa Związku.
Jesteśmy świadomi, że tylko Pan swoją postawą i cięż-

ką pracą zasługuje na ten zaszczyt.
Działkowcy ROD „FORMET” w Bydgoszczy zawdzięczają Panu przygotowanie ustawy o ROD, statutu PZD
oraz ustawy o altanach, co pozwala w pełni cieszyć się z
możliwości spokojnego wypoczynku na łonie natury.
Życzymy zdrowia i satysfakcji z pełnionej
przez Pana funkcji.
Za Zarząd
Prezes ROD „FORMET” Bydgoszcz
Ewa Grzybowska

Bydgoszcz, 7.07.2015 r.

ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie

Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa
Szanowny Panie Prezesie!

Mamy nadzieję, że ugrupowania polityczne, nie będą
już rzucały kłód pod nogi naszego Związku kierowanego
przez Pana Prezesa, próbując wszelkimi sposobami skierować nasz. statek na mielizno, ponieważ dobrze już wiedzą jak potrzebny i silny jest teraz nasz Polski Związek
Działkowców i na co nas stać gdy jesteśmy razem.
Wiemy, że zwycięstwo to zobowiązuje Pana Prezesa do
mocnego trzymania steru oraz obierania dobrego kursu
dla pożytku i ku uciesze wszystkich działkowców, czego
Panu Prezesowi oraz. współpracownikom Krajowej

Działkowcy, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Leśna Dolina” w Kwidzynie, składają Panu Prezesowi serdeczne gratulacje, za
odniesione zwycięstwo na XII Krajowym zjeździe Delegatów PZD w wyborach na „Kapitana naszego statku”,
który nazywa się Polski Związek Działkowców. Bardzo
cieszy się z tego faktu, ponieważ nie ma drugiego takiego człowieka, który prowadziłby z takim oddaniem nasz
statek po tak dobrze obranym i bezpiecznym kursie.
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Rady Polskiego Związku Działkowców serdecznie
ŻYCZĄ my. /

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami z pięknego
Kwidzyna:
Działkowcy, Zarząd oraz Komisja rewizyjna ROD
„Lesna Dolina” w Kwidzynie
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Jancz

Kwidzyn, 12 lipca 2015

XIII. NA ZAKO¡CZENIE
Wystąpienie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego zamykające XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD
Po tym wszytkim co się działo na tej sali przez 2 dni,
cóż można powiedzieć, serdecznie dziękuję Wam wszystkim za udział w Zjeździe, za trudną drogę jaką przeszliście jako delegaci od ogrodów, poprzez okręgi, aż na
Zjazd Krajowy. Drogę, nie tylko związaną z wyborami,
ale również z pracą na rzecz ogrodów oraz doznawanie
nowych doświadczeń, jeśli chodzi o ogrody działkowe.
Serdecznie dziękuję.
Wracajcie do swoich ogrodów, wracajcie do swoich
okręgów i przekażcie wszytko to co było dobrego na
Zjeździe, powiedzcie jak pracowaliśmy, powiedzcie co
uchwaliliśmy i powiedzcie czego oczekujemy od okręgów, zarządów ogrodów i działkowców. Dlatego, że tylko jeśli będziemy nadal razem, jesteśmy w stanie
zrealizować ten bogaty program, który został dzisiaj
uchwalony, ale również odpowiedzieć na wszelkie zakusy, które mogą się zdarzyć. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ w okresie ostatnich 25 lat nie było
roku, żebyśmy nie byli atakowani i żebyśmy nie musieli
się bronić i walczyć. Oby ta kadencja była zupełnie inna.
Przyjmuję z pełną powagą słowa Pana Posła Bartosza
Kownackiego, że ta kadencja będzie lepsza i oby taka była. W Waszym imieniu chciałbym podziękować naszym
wszystkim gościom. W tej chwili jest tylko poseł Kownacki i proszę, żeby przekazał te podziękowania wszystkim, którzy byli na naszym Zjeździe. Niezależnie z jakiej
opcji byli nasi goście, prezentowali bardzo pozytywny
stosunek do naszego Związku, do ogrodów, a ponadto doceniali również nasze doświadczenia. Takie podziękowania przekażemy na łamach naszych mediów.
Żebyśmy przez te dwa dni sprawnie pracowali ktoś mu-

siał pracować trochę dłużej. Dlatego też, chciałbym serdecznie podziękować Krajowej Radzie, Prezydium Krajowej Rady, Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu, ale
przede wszystkim pracownikom Krajowej Rady za pracę
nad dokumentami, poczynając od statutu, poprzez uchwały, stanowiska, podziękowania, apele, no i wreszcie organizacja samego Zjazdu. Nie wiem jak Państwo, ale ja
wynoszę z tego Zjazdu poczucie, że było wszystko dobrze zrobione, że pracowaliśmy w dobrym systemie, ale
również w dobrych warunkach estetycznych i że te wrażenia pozostaną w Was. Jak patrzycie na naszą scenę i
dekorację można sobie wyobrazić, że obradowaliśmy na
własnej działce.
Nasz Zjazd zbliża się do końca. Nie wiem czy wymieniłem wszystkich, którym należą się podziękowania. Sądzę, że nie. Dlatego wszystkim serdecznie dziękuję, bo
ten Zjazd był wynikiem naszej wspólnej pracy. Oby
wszystkie zjazdy tak przebiegały jak ten. Jestem nie tylko zadowolony, ale i zbudowany postawą delegatów
w najważniejszych sprawach. Jeśli tacy będziemy zawsze, to zawsze sobie damy radę. Dziękuję bardzo.
Chciałbym podziękować również naszym mediom,
przed którymi jeszcze duże zadanie przekazania tego co
się działo na Zjeździe.
Jednocześnie chciałbym Państwu przekazać, że na bieżąco informowaliśmy prezesów zarządów ogrodów
w Polsce o poszczególnych wydarzeniach, które wczoraj
działy się na zjeździe w smsach.
Serdecznie wszystkim dziękuję i XII Krajowy Zjazd
Delegatów uważam za zakończony.
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