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I. XXX POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

25 czerw ca 2015 r. w War sza wie pod prze wod nic twem
Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go od by ło się ostat -
nie w ka den cji 2012–2015, XXX po sie dze nie Kra jo wej
Ra dy PZD. W ob ra dach wzię li udział tak że człon ko wie
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD wraz z Prze wod ni -
czą cą Ma rią Fojt oraz no wo wy bra ni pre ze si okrę go wych
za rzą dów PZD: w El blą gu – An to ni Da lak, Opol skie go
– Bar tło miej Ko ze ra oraz Su dec kie go – Hen ryk Ma lik. 

Na po cząt ku po sie dze nia Rad ca Praw ny KR PZD To -
masz Ter lec ki omó wił ostat nie zmia ny, ja kie po kon sul -
ta cjach z dział kow ca mi z ca łe go kra ju oraz or ga nem
nad zo ru wnie sio no do pro jek tu sta tu tu PZD. Zo sta ły one
za ak cep to wa ne przez Kra jo wą Ra dę, któ ra po sta no wi ła
przed ło żyć pro jekt statutu XII Krajowemu Zjaz do wi
Delegatów PZD z wnio skiem o je go uchwa le nie.

Pre zes PZD omó wił bar dzo ak tu al ny i pil ny do zre ali -
zo wa nia te mat do ty czą cy stwo rze nia w Związ ku sys te mu
po zy ski wa nia środ ków unij nych na po trze by ROD 
i PZD. Pod czas dys ku sji człon ko wie Kra jo wej Ra dy
uzna li za ko niecz ne przy stą pie nie wszyst kich struk tur
PZD do pro gra mów unij nych, w ce lu po zy ski wa nia środ -

ków na bu do wę no wej in fra struk tu ry w ROD i wszech -
stron ne dzia ła nia, któ re przy nio są po ży tek dział kow com,
ich ro dzi nom oraz spo łecz no ści miast. Stwier dzo no rów -
nież, że waż nym źró dłem fi nan so wa nia przed się wzięć
eko lo gicz nych w ROD mo gą być tak że pro gra my ofe ro -
wa ne przez Na ro do wy i Wo je wódz kie Fun du sze Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.

Kra jo wa Ra da PZD, na wnio sek Kra jo wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej PZD, za twier dzi ła spra woz da nie fi nan so we
PZD za rok 2014.

Pod czas te go ostat nie go w ka den cji po sie dze nia Kra jo -
wej Ra dy, Pre zes Związ ku po dzię ko wał człon kom Kra -
jo wej Ra dy i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej za
so li dar ność i jed ność, za rze tel ne wy peł nia nie spo łecz -
nych obo wiąz ków, jak rów nież za za an ga żo wa nie i obro -
nę ogro dów oraz Związ ku. 

Człon ko wie KR rów nież da li wy raz swo je go uzna nia
dla de ter mi na cji w po dej mo wa niu sku tecz nych dzia łań
przez Pre ze sa PZD dzię ku jąc za Je go opty mizm, trwa -
nie w jed no ści oraz peł ną suk ce sów wal kę o do bro dział -
kow ców, ogro dów i Związ ku. 

1. Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin
Prze wod ni czą cy

2. Ma rian Pa siń ski – Zie lo na Gó ra
3. Zdzi sław Śli wa – Po znań

4. Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
5. Jó zef No ski – Ślą ski
6. Iza be la Oże gal ska – Łódz ki
7. Ma rian Pra czyk – Pi ła

3. Komisja Uchwał i Wniosków

2. Porzàdek obrad

1. Otwar cie po sie dze nia
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. Spra woz da nie fi nan so we PZD za 2014
1) Przed sta wie nie spra woz da nia;
2) Oce na spra woz da nia i wnio ski Kra jo wej Ko mi sji   

Re wi zyj nej PZD;
3) Opi nia Ko mi sji Po li ty ki Fi nan so wej KR PZD;
4) Dys ku sja.

6. Pro jekt sta tu tu PZD.

7. Dys ku sja do ty czą ca sta tu tu PZD.
8. In for ma cje i wnio ski z okrę go wych zjaz dów.
9. Pro jekt pro gra mu Związ ku na na stęp ną ka den cję. 
10. Sys tem po zy ski wa nia środ ków unij nych na po trze-  

by ROD i PZD.
11. In for ma cja w spra wie przy go to wań do XII Kra jo-

we go Zjaz du De le ga tów PZD.
12. Dys ku sja.
13. Pod ję cie uchwał.
14. Spra wy róż ne. 
15. Za koń cze nie ob rad.
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Ro dzin ne ogro dy dział ko we speł nia ją sze reg waż nych
funk cji eko lo gicz nych, ochron nych i es te tycz nych nie -
zbęd nych każ de mu czło wie ko wi. Po zwa la ją ob co wać na
co dzień z przy ro dą i od po czy wać na ło nie na tu ry. Ma ją
tak że du ży wpływ na po pra wę wa run ków so cjal nych
spo łecz no ści lo kal nej. Dla te go też słusz ne, a na wet ko -
niecz ne, jest pod ję cie przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD
dzia łań zmie rza ją cych do uzy ska nia po mo cy ze środ ków
unij nych. Bio rąc pod uwa gę po wyż sze, Kra jo wa Ra da
PZD po sta na wia:

§ 1
Uznać za ko niecz ne przy stą pie nie wszyst kich struk tur

PZD do pro gra mów unij nych, w ce lu po zy ski wa nia środ -
ków na bu do wę no wej in fra struk tu ry i roz wój wszech -
stron nych dzia łań, z po żyt kiem dla dział ko wych ro dzin
i spo łecz no ści miast.

§ 2
Stwier dzić, iż nie zbęd ne jest stwo rze nie w PZD wspól -

ne go sys te mu po zy ski wa nia środ ków unij nych po cząw -
szy od Kra jo wej Ra dy PZD, po okrę go we za rzą dy PZD
i za rzą dy ROD. 

§ 3
Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy PZD do przy go to wa -

nia wła snych pro gra mów w za kre sie po zy ski wa nia środ -
ków unij nych, przy ję cie ich przez Pre zy dia OZ PZD oraz
ich wdra ża nia wśród za rzą dów ROD.

§ 4
Zo bo wią zać Pre zy dium KR PZD i okrę go we za rzą dy

PZD do pod ję cia sto sow nych de cy zji w spra wach ka dro -
wych, za pew nia ją cych me ry to rycz ną ob słu gę w za kre -
sie ko rzy sta nia z pro gra mów unij nych, upo wszech nia nia
w tym za kre sie wie dzy w Związ ku, przy go to wa nia od po -
wied nich pro jek tów, w ce lu zło że nia wnio sków, re ali za -
cji ce lów i roz li cze nia za da nia.

§ 5
Zo bo wią zać Pre zy dium KR PZD do opra co wa nia

uchwa ły w spra wie ska na li zo wa nia ko mó rek i sta no wisk
w struk tu rach Związ ku zaj mu ją cych się po zy ski wa niem
środ ków unij nych, w ta ki spo sób, aby każ da jed nost ka
mo gła ko rzy stać z po mo cy i po ra dy kom pe tent nej ko -
mór ki. Przy ję ty sys tem praw ny wi nien po zo sta wać 
w zgo dzie z usta wą o ROD oraz sta tu tem PZD.

§ 6
Uznać po wyż sze dzia ła nia za prio ry te to we dla wszyst -

kich struk tur Związ ku, gdyż po zy ski wa nie środ ków unij -
nych to ogrom na moż li wość za go spo da ro wa nia i mo-
der ni za cji ogro dów dział ko wych, a tak że włą cze nie
ogro dów w sys tem funk cjo no wa nia miast.

§ 7
Przy jąć wy tycz ne do ni niej szej uchwa ły w za kre sie:
pro po no wa nych ob sza rów wspar cia – za łącz nik nr 1;
eta pów dzia ła nia przy po zy ski wa niu fun du szy unij -

nych dla ROD – za łącz nik nr 2.
§ 8

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

4. Uchwały

UCHWAŁA NR 3/XXX/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 25 czerw ca 2015 r.
w spra wie przy ję cia za ło żeń dla struk tur PZD w za kre sie po zy ski wa nia środ ków unij nych 

na po trze by PZD i ROD

War sza wa, dnia 25 czerw ca 2015 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI 

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 

Za łącz nik nr 1 do uchwa ły nr 3/XXX/2015
KR PZD z dnia 25.06.2015 r.

Ogro dy mo gą przy go to wać się do re ali za cji pro jek tów
do fi nan so wa nia ze środ ków unij nych na la ta 2014–
2020. Wspar cie moż na uzy skać w pro gra mach o cha rak -

te rze ogól no kra jo wym i re gio nal nym. Przy nie któ rych
pro jek tach moż na do stać na wet do 80% kosz tów ca łe go
pro jek tu.
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Pro po no wa ne ob sza ry wspar cia:
– do ta cje na roz wój i fi nan so wa nie in fra struk tu ry słu -

żą cej do po zy ski wa nia od na wial nych źró deł ener gii
na po trze by in dy wi du al ne wszyst kich użyt kow ni -
ków da ne go ogro du. In sta la cje wy bu do wa ne na te -
re nach wspól nych lub nie użyt kach po zwo lą pro -
du ko wać ener gię na wła sne po trze by i unie za leż nić
się od do staw ców ze wnętrz nych. Ewen tu al ne nad -
wyż ki ener gii ogro dy mo gły by rów nież sprze da wać.
Środ ki na ten cel moż na uzy skać z Re gio nal nych
Pro gra mów Ope ra cyj nych oraz z Pro gra mu Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich.

– do fi nan so wa nie na roz wój edu ka cyj nej eko lo gicz -
nej. Ce lem jest pod no sze nie po zio mu świa do mo ści
eko lo gicz nej i kształ to wa nie po staw eko lo gicz nych
po przez pro mo wa nie za sad zrów no wa żo ne go roz -
wo ju, upo wszech nia nie wie dzy z za kre su ochro ny
śro do wi ska, kształ to wa nie za cho wań pro śro do wi -
sko wych ogó łu spo łe czeń stwa, w tym dzie ci i mło -
dzie ży; ak ty wi za cja spo łecz na – bu do wa nie spo-
łe czeń stwa oby wa tel skie go w ob sza rze ochro ny śro -
do wi ska. Po le ga on głów nie na pro wa dze niu cy -
klicz nych szko leń dla wszyst kich człon ków PZD, 
a tak że osób spo za Związ ku, w tym dzie ci i mło dzie -
ży szkol nej. Za ję cia do ty czą przede wszyst kim edu -
ka cji eko lo gicz nej, za sad funk cjo no wa nia eko -
sys te mów, wy ko rzy sty wa nia od na wial nych źró deł
ener gii, itp. Fi nan so wa nie dzia łal no ści edu ka cyj nej
po cho dzi z pro gra mu rzą do we go Wie dza Edu ka -
cja Roz wój. Wspar cia na tę dzia łal ność moż na szu -
kać tak że w Na ro do wym Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.

– do fi nan so wa nie roz wo ju in fra struk tu ry te re nów
wspól nych ROD. Do ty czy to głow nie za go spo da ro -
wa nia i upo rząd ko wa nia prze strze ni, bu do wy ale -
jek, ła wek, urzą dzeń tzw. ma łej ar chi tek tu ry,
ple ne ro wych si łow ni, oświe tle nia, pla ców za baw,

sta łych i cza so wych eks po zy cji ob ra zu ją cych spe -
cy fi kę pra cy w ogro dzie. Za ło że niem pro jek tu, któ -
ry po zwo li to sfi nan so wać, jest do ce lo wo otwo-
rze nie czę ści wspól nej ogro dów dla osób za miesz -
ku ją cych ota cza ją ce te re ny, part ner stwo i współ pra -
ca z gmi na mi, or ga ni za cja ma łych im prez in te gra -
cyj nych na te re nach wspól nych przy współ pra cy 
z wła dza mi sa mo rzą do wy mi, a tak że pro wa dze nie
lek cji eko lo gicz nych dla dzie ci i mło dzie ży przy wy -
ko rzy sta niu spe cjal nych eks po zy cji przy go to wa -
nych w ogro dach. Środ ki na ten cel moż na uzy skać
z Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra cyj nych.

– do fi nan so wa nie dzia łań zmie rza ją cych do pod no sze -
nia stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia, ochro ny
śro do wi ska przy rod ni cze go i skład ni ków przy ro dy,
przy wra ca nie spo łecz no ści i przy ro dzie te re nów
zde gra do wa nych. Środ ki na ten cel moż na uzy skać
z Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra cyj nych.

– ak ty wi za cja osób star szych na utwo rze nie dzien nych
do mów i klu bów dla se nio rów, któ ry mógł by jed no -
cze śnie speł niać też funk cję uni wer sy te tu trze cie go
wie ku, bi blio te ki itp. Środ ki na ten cel moż na uzy -
skać z Rzą do we go Pro gram na rzecz Ak tyw no ści
Spo łecz nej Osób Star szych „Se nior -WIGOR”.

– do ta cje unij ne dla pszcze la rzy – na sfi nan so wa nie
pro duk cji mio du. Sta rać się moż na mię dzy in ny mi 
o pie nią dze na urzą dze nia pszcze lar skie i le ki zwal -
cza ją ce cho ro by pszczół. Po nad to do stęp ne są środ -
ki pie nięż ne na za kup sa mych pszczół. Pie nią dze
pszcze la rze otrzy mu ją na za sa dzie re fun da cji. Wy -
stą pić o do ta cję mo gą sto wa rzy sze nia, spół dziel nie
lub związ ki pszcze lar skie, na to miast pie nią dze tra -
fia ją do kon kret nych osób. Wa run kiem jest za re je -
stro wa nie pa sie ki przez pszcze la rza  oraz uzy s-
ki wa nie od po wied nio wy so kich do cho dów rocz -
nych.

Za łącz nik nr 2 do uchwa ły nr 3/XXX/2015
KR PZD z dnia 25.06.2015 r.

1. By móc sko rzy stać z do ta cji na le ży naj pierw prze -
wer to wać opi sy pro gra mów unij nych na stro nach in -
ter ne to wych w ce lu zna le zie nia od po wied nie go
pro jek tu. We wstęp nym okre śle niu od po wied nie go pro -
gra mu po moc na bę dzie Wy szu ki war ka Do ta cji na Por -

ta lu Fun du szy Eu ro pej skich (www.fun du sze eu ro pej -
skie.gov.pl). Od po wia da jąc na kil ka py tań do ty czą cych
pod mio tu, miej sca re ali za cji pro jek tu i je go dzie dzi ny,
moż na usta lić, z któ re go pro gra mu moż na ubie gać się 
o po moc unij ną. Moż na rów nież udać się do Punk tu In -

Wy tycz ne przy po zy ski wa niu fun du szy unij nych dla ROD – eta py dzia ła nia
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for ma cyj ne go Fun du szy Eu ro pej skich któ re miesz czą się
we wszyst kich więk szych mia stach. Naj więk sze szan se
na suk ces ma ją przed się wzię cia wy ni ka ją ce z po trzeb be -
ne fi cjen ta, wpi su ją ce się w je go dzia łal ność, ba zu ją ce na
je go wie dzy i do świad cze niu.

2. In for ma cji na te mat fun du szy moż na szu kać 
w Głów nych Punk tach In for ma cyj nych fun du szy eu ro -
pej skich, któ re ma ją swo ją sie dzi bę we wszyst kich więk -
szych mia stach kra ju, a Cen tral ny Punkt In for ma cyj ny
znaj du je się w War sza wie, przy uli cy Żu ra wiej 3/5; 
w urzę dach mar szał kow skich i wo je wódz kich oraz w
urzę dach miast i gmin, gdzie po mo cy mo że udzie lić od -
po wied nio do te go przy go to wa na ka dra urzęd ni cza.
Obec nie ist nie je rów nież tak że sze reg firm spe cja li zu ją -
cych się w po zy ski wa niu fun du szy eu ro pej skich i pi sa niu
wnio sków, któ re rów nież dys po nu ją od po wied ni mi in -
for ma cja mi. 

3. War to też skon sul to wać swo je po my sły w naj bliż -
szym urzę dzie (gmi ny, w urzę dzie mar szał kow skim lub
wo je wódz kim).

4. Z fun du szy eu ro pej skich nie wspie ra się dzia łal no -
ści bie żą cej, tyl ko kon kret ne pro jek ty. Zgod nie z de fi -
ni cją, pro jekt jest zło żo nym dzia ła niem o cha rak te rze
jed no ra zo wym, po dej mo wa nym dla osią gnię cia z gó ry
okre ślo nych ce lów. Jest for mą pra cy, któ ra jest ogra ni -
czo na w cza sie, tj. ma swój kon kret ny po czą tek i ko niec.
Pro jekt mu si być od po wie dzią na ja kiś kon kret ny pro -
blem i pro po no wać dzia ła nia, któ re zmie rza ją do roz wią -
za nia te go pro ble mu i osią gnię cia po zy tyw nych re zul-
ta tów. Każ dy pro jekt mu si mieć szcze gó ło wo okre ślo ne
ter mi ny re ali za cji nie tyl ko ca ło ści, ale każ de go wy ko ny -
wa ne go w nim za da nia. 

5. Pro jekt to nic in ne go jak spi sa ny w pew nej for -
mie po mysł na dzia ła nie. Nie na le ży my lić go z wnio -
skiem. Wnio sek o do fi nan so wa nie to tak że na zwa, któ ra
czę sto po ja wia się w kon tek ście fun du szy, a ozna cza
nasz pro jekt wpi sa ny w kon kret ny for mu larz kon -
kur so wy. Wnio sek jest wtór ny wo bec pro jek tu, co ozna -
cza, że naj pierw mu si my stwo rzyć i na pi sać pro jekt, 
a do pie ro po tem wy peł niać wnio sek.

6. Każ dy pro jekt po wi nien za wie rać na stę pu ją ce in for -
ma cje:

- ty tuł,
- ter min re ali za cji,
- opis pro ble mu,
- ce le dzia łań,
- szcze gó ło wo opi sa ne dzia ła nia,
- re zul ta ty,
- bu dżet.

7. Uzy ska nie wspar cia fi nan so we go z Fun du szu Unii
Eu ro pej skiej wy ma ga zło że nia kom plet niej do ku men -
ta cji, w tym szcze gó ło we go uza sad nie nia pla no wa ne go
pro jek tu. Przed zło że niem wnio sku o przy zna nie środ -
ków unij nych trze ba spo rzą dzić tzw. stu dium wy ko nal -
no ści, zgod ne z wy mo ga mi pro gra mu do ta cyj ne go. Po
szcze gó ło wym opra co wa niu wnio sku o do fi nan so wa nie i
ze bra niu nie zbęd nych za łącz ni ków, kom plet ny plik do -
ku men tów do star cza ny jest do in sty tu cji po śred ni czą cej -
opi niu ją cej wnio ski i przy zna ją cej środ ki. Przy skła da -
niu po da nia o do fi nan so wa nie na le ży bar dzo uwa żać, by
do sto so wać się do wszyst kich wy mo gów po zy ska nia do -
ta cji. Na wet ma łe nie do pa trze nie mo że spo wo do wać, że
do ta cja nie zo sta nie przy zna na.

8. Wnio ski o wspar cie z Fun du szy Eu ro pej skich skła -
da się w ści śle okre ślo nych ter mi nach, bio rąc udział w
na bo rach wnio sków. Ich har mo no gra my pu bli ko wa ne są
pod ko niec każ de go ro ku. Po ogło sze niu na bo ru na le ży
zwe ry fi ko wać jesz cze raz pro jekt i do sto so wać je go
szcze gó ły do wy ma gań kon kret ne go kon kur su. Po moc -
ne są w tym: re gu la min i kar ta oce ny pro jek tu po ka zu ją -
ca na co bę dzie zwra ca ła uwa gę ko mi sja przy zna ją ca
wspar cie. 

9. Wnio sko wa nie o unij ne gran ty na ogół wy ma ga
wkła du wła sne go, a więc wnio sko daw ca mu si wy ka zać,
że dys po nu je czę ścią środ ków prze zna czo nych na re ali -
za cję pro jek tu. Na le ży rów nież pa mię tać, iż w przy pad -
ku, gdy za da nia wy ma ga ją uzgod nień czy po zwo leń
ad mi ni stra cyj nych, za rzą dy ROD mu szą ta kie do ku men -
ty po sia dać. 

10. For mal nym przy pie czę to wa niem de cy zji o przy -
zna nym wspar ciu jest umo wa. Je że li w wy ni ku oce ny
wnio sek zo sta nie za kwa li fi ko wa ny do ob ję cia wspar -
ciem, zo sta nie za war ta umo wa o do fi nan so wa nie. Okre -
śla ona za sa dy, na ja kich przy zna no środ ki oraz pod-
sta wo we obo wiąz ki zwią za ne z re ali za cją pro jek tu i je -
go roz li cze niem. Pro ce du ra jej pod pi sa nia roz po czy na
się w mo men cie otrzy ma nia ofi cjal ne go pi sma po twier -
dza ją ce go przy zna nie wspar cia na re ali za cję pro jek tu.
Za wie ra ono rów nież in for ma cję o do ku men tach, ja kie
trze ba zgro ma dzić do pod pi sa nia umo wy oraz ter mi nie,
w któ rym trze ba do peł nić nie zbęd nych for mal no ści.

11. Re ali zu jąc pro jekt na le ży pa mię tać, że nie każ dy
wy da tek zwią za ny z pro jek tem mo że zo stać do fi nan so -
wa ny. Po szcze gól ne pro gra my i ro dza je do ta cji ma ją
przy pi sa ny ka ta log tzw. kosz tów kwa li fi ko wa nych. Tyl -
ko wy dat ki z te go ka ta lo gu pod le ga ją do fi nan so wa niu.
Po zo sta łe kosz ty trze ba po nieść ze środ ków wła snych.

12. Do fi nan so wa nie pro jek tu ozna cza, że re ali zu jąc go



5

ko rzy sta się z pie nię dzy pu blicz nych. Ma to swo je kon -
se kwen cje zwią za ne z wy bo rem do staw ców to wa rów 
i usług. Przyj mu jąc do fi nan so wa nie zo bo wią zu je się bo -
wiem po no sić wszyst kie wy dat ki z za cho wa niem za sa dy
uczci wej kon ku ren cji, efek tyw no ści, jaw no ści i przej rzy -
sto ści a tak że do ło żyć wszel kich sta rań w ce lu unik nię -
cia kon flik tu in te re sów. 

13. Re ali za cji każ de go pro jek tu, któ re mu udzie lo ne
zo sta ło wspar cie z fun du szy unij nych to wa rzy szy kon -
tro la. Jest ona obo wiąz ko wym ele men tem w trak cie je -
go trwa nia lub krót ko po za koń cze niu, po prze dza jąc
osta tecz ne roz li cze nie. Mo że też na stą pić tak że po je go

za koń cze niu, czy li w trak cie okre su trwa ło ści pro jek tu.

14. Po za koń cze niu ta kiej kon tro li zo sta je spo rzą dzo -
na in for ma cja po kon trol na. Je że li pod czas kon tro li wy -
kry te zo sta ną nie pra wi dło wo ści, be ne fi cjent otrzy ma
za le ce nia po kon trol ne wraz z ter mi nem ich wy peł nie nia.
Je że li oka że się że pro jekt re ali zo wa ny jest nie zgod nie 
z za ło że nia mi, o któ rych na pi sa no we wnio sku lub nie
osią gnię to za mie rzo ne go ce lu, do ta cja mo że być cof nię -
ta. Ca łość lub część do ta cji bę dzie też trze ba zwró cić, je -
że li nie do cho wa no obo wią zu ją cych pro ce dur zwią -
za nych na przy kład z wy bo rem do staw ców lub usłu go -
daw ców.

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

z dnia 25 czerw ca 2015 r.
w spra wie po zy ski wa nia środ ków z Na ro do we go i Wo je wódz kich Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej

Kra jo wa Ra da stwier dza, że Na ro do wy Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz Wo je -
wódz kie Fun du sze Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej są waż nym źró dłem fi nan so wa nia przed się wzięć
eko lo gicz nych o cha rak te rze re gio nal nym i po nadre gio -
nal nym. Ze środ ków Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz 16 Wo je wódz kich
Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
ma ją moż li wość sko rzy sta nia ro dzin ne ogro dy dział ko -
we. Po zy ska ne środ ki mo gą być prze zna czo ne na sze ro -
ko ro zu mia ną ochro nę śro do wi ska, w tym przy wra ca nie
róż no rod no ści bio lo gicz nej oraz edu ka cję eko lo gicz ną. 

W związ ku z tym, Kra jo wa Ra da PZD uzna je za ko -
niecz ne, aby:

1. Okrę go we za rzą dy PZD wraz z za rzą da mi ROD do -
kład nie za po zna ły się z pro gra ma mi do fi nan so wa nia
udzie la ne go z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz Wo je wódz kich Fun du -
szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej 

– w za leż no ści od miej sca po ło że nia ROD.
2. Na pod sta wie do ko na nych usta leń, okrę go we za rzą -

dy PZD wraz z za rzą da mi ROD do ko na ły wy bo ru pro -
gra mu, z któ re go bę dzie moż na po zy skać środ ki fi-
nan so we. 

3. Po do ko na niu wy bo ru pro gra mu, któ ry naj le piej bę -
dzie od po wia dał po trze bom i moż li wo ściom ROD, okrę -
go we za rzą dy wraz z za rzą da mi ROD po przez zło że nie
wnio sku za ini cjo wa ły pro ce du rę uzy ska nia środ ków 
z NFOŚiGW lub WFOŚiGW, a na stęp nie zre ali zo wa ły
przed się wzię cie i je roz li czy ły. 

Ofer ta Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej oraz Wo je wódz kich Fun -
du szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
wraz z opi sem po stę po wa nia przy ubie ga niu się o do -
fi nan so wa nie i wy ka zem da nych kon tak to wych
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW sta no wi za łącz nik do ni -
niej szej uchwa ły.

War sza wa, dnia 25 czerw ca 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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I. In for ma cje ogól ne:
Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -

ki Wod nej jest li de rem sys te mu fi nan so wa nia ochro ny
śro do wi ska i go spo dar ki wod nej w Pol sce na sta wio nym
na EFEKT. Ozna cza to, że NFOŚiGW jest in sty tu cją: 

E – eko lo gicz ną (re spek tu ją cą i pro mu ją cą za sa dy
zrów no wa żo ne go roz wo ju), 

F – fi nan su ją cą (efek tyw nie wspie ra ją cą fi nan so wo
dzia ła nia w za kre sie śro do wi ska i go spo dar ki wod nej), 

E – ela stycz ną (do sto so wu ją cą się do po trzeb od bior -
ców), 

K – kom pe tent ną (w spo sób kom pe tent ny i rze tel ny
wy peł nia ją cą obo wiąz ki in sty tu cji pu blicz nej), 

T – trans pa rent ną (re ali zu ją cą swo je za da nia w spo sób
etycz ny, jaw ny i przej rzy sty).

Pod sta wą dzia ła nia Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej jest usta wa Pra wo
ochro ny śro do wi ska. Na ro do wy Fun dusz speł nia swą
mi sję uczest ni cząc w roz wią zy wa niu pro ble mów zwią -
za nych z ochro ną śro do wi ska. Dzia łal ność NFOŚiGW
skie ro wa na jest na współ fi nan so wa nie przed się wzięć
słu żą cych ochro nie śro do wi ska i po sza no wa niu je go
war to ści.

Dzia łal ność sku pia się głów nie na wspie ra niu przed -
się wzięć w za kre sie:

– ochro ny wód i go spo dar ki wod nej, 
– ochro ny at mos fe ry, 
– ochro ny zie mi, 
– ochro ny przy ro dy, 
– edu ka cji eko lo gicz nej, 

– pro fi lak ty ki zdro wot nej, 
– za po bie ga nia i li kwi da cji po waż nych awa rii i ich

skut ków,
– mo ni to rin gu śro do wi ska. 
Toż sa me ce le ma ją rów nież Wo je wódz kie Fun du sze

Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Każ dy z tych Fun du -
szy ma jed nak przy ję tą swo ją li stę przed się wzięć prio -
ry te to wych pla no wa nych do do fi nan so wa nia ze swo ich
środ ków. 

Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej oraz 16 fun du szy wo je wódz kich łą czą:

– bli ska współ pra ca
– po dob na na zwa
– wspól ny kie ru nek dzia łań
Pod mio ty te, choć wspól nie two rzą sys tem fi nan so wa -

nia ochro ny śro do wi ska w Pol sce i czę sto ze so bą współ -
pra cu ją, są jed nak nie za leż ne, po sia da ją od ręb ne bu dże ty,
wła sne pla ny dzia łań oraz in nych zwierzch ni ków.
NFOŚiGW pod le ga nad zo ro wi Mi ni stra Śro do wi ska, zaś
fun du sze wo je wódz kie – wła ści wym za rzą dom wo je -
wództw. 

Na ro do wy Fun dusz, jest źró dłem fi nan so wa nia przed -
się wzięć eko lo gicz nych o cha rak te rze po nadre gio nal -
nym. Na to miast 16 wo je wódz kich fun du szy od 20 lat
wspie ra fi nan so wa nie ochro ny śro do wi ska na po zio mie
re gio nal nym.

Wy kaz ad re so wy Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz Wo je wódz kich
Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
sta no wi za łącz nik nr 1.

Za łącz nik nr 1 
do uchwa ły nr 4/XXX/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 25 czerw ca 2015 r. 

w spra wie po zy ski wa nia środ ków z Na ro do we go i Wo je wódz kich 
Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej

Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska I Go spo dar ki Wod nej oraz Wo je wódz kie Fun du sze
Ochro ny Śro do wi ska I Go spo dar ki Wod nej

1. Po mysł
Pierw szym kro kiem po win no być prze ana li zo wa nie

swo ich po trzeb i moż li wo ści, a na stęp nie wy bór i za po -
zna nie się z od po wied nim pro gra mem prio ry te to wym
Na ro do we go Fun du szu, lub li stą prio ry te to wych za dań
wła ści we go Wo je wódz kie go Fun du szu. 

2. Wnio sek
Pod mio ty ubie ga ją ce się o do fi nan so wa nie skła da ją do

Na ro do we go Fun du szu bądź Wo je wódz kich Fun du szy

wnio ski o do fi nan so wa nie, któ re pod le ga ją szcze gó ło -
wej oce nie. 

Fi nan so wa nie otrzy mu ją przed się wzię cia speł nia ją ce
kry te ria okre ślo ne w po szcze gól nych pro gra mach prio ry -
te to wych.

Pro gra my prio ry te to we szcze gó ło wo okre śla ją m.in.
ter mi ny i spo sób skła da nia wnio sków, for mę, in ten syw -
ność i wa run ki do fi nan so wa nia, a tak że be ne fi cjen tów 

II. Po stę po wa nie przy ubie ga niu się o do fi nan so wa nie:
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i ro dzaj przed się wzięć, kosz ty kwa li fi ko wa ne oraz pro -
ce du rę wy bo ru przed się wzięć.

3. Roz pa try wa nie
Do fi nan so wa nie przed się wzięć od by wa się przez

udzie la nie:
1. opro cen to wa nych po ży czek,
2. do ta cji, w tym:

a. do pła ty do opro cen to wa nia kre dy tów ban ko wych,
b. do ko ny wa nie czę ścio wych spłat ka pi ta łu kre dy -

tów ban ko wych,
c. do pła ty do opro cen to wa nia lub ce ny wy ku pu ob -

li ga cji,

d. do pła ty do de mon ta żu po jaz dów wy co fa nych 
z eks plo ata cji.

Po nad to, każ dy Wo je wódz ki Fun dusz mo że przy jąć
rów nież in ne for my udzie la nia po mo cy fi nan so wej ze
swo ich środ ków.

De cy zję o do fi nan so wa niu po dej mu je Za rząd Na ro do -
we go Fun du szu, lub od po wied ni Za rząd Wo je wódz kie -
go Fun du szu, a w przy pad kach okre ślo nych w usta wie
Pra wo ochro ny śro do wi ska - Ra da Nad zor cza Fun du szu. 

4. Re ali za cja pro jek tu
Po pod ję ciu uchwa ły przez Za rząd lub Ra dę Nad zor czą

na stę pu je pod pi sa nie umo wy, a na stęp nie jej re ali za cja.

1. ŚRODKI KRAJOWE
a) Ochro na i zrów no wa żo ne go spo da ro wa nie za so ba -

mi wod ny mi:
go spo dar ka wod no -ście ko wa w aglo me ra cjach,
b) Ra cjo nal ne go spo da ro wa nie od pa da mi i ochro na po -

wierzch ni zie mi:
– re gio nal na go spo dar ka od pa da mi,
– ochro na po wierzch ni zie mi,
– geo lo gia i gór nic two,
c) Ochro na at mos fe ry:
– po pra wa ja ko ści po wie trza,
LEMUR – ener go osz częd ne bu dyn ki uży tecz no ści pu -

blicz nej,
– do pła ty do kre dy tów do bu do wy do mów ener go osz -

częd nych,
– in we sty cje ener go osz częd ne w ma łych i śred nich

przed się bior stwach,
BOCIAN – roz pro szo ne, od na wial ne źró dła ener gii,
Pro su ment – li nia do fi nan so wa nia z prze zna cze niem

na za kup i mon taż mi kro in sta la cji od na wial nych źró deł
ener gii,

d) Ochro na róż no rod no ści bio lo gicz nej i funk cji eko -
sys te mów:

– ochro na i przy wra ca nie róż no rod no ści bio lo gicz nej
e) Mię dzy dzie dzi no we:
– wspar cie Mi ni stra Śro do wi ska w za kre sie re ali za cji

po li ty ki ochro ny śro do wi ska,
– wspie ra nie dzia łal no ści mo ni to rin gu śro do wi ska,
– prze ciw dzia ła nie za gro że niom śro do wi ska z li kwi -

da cją ich skut ków,
– edu ka cja eko lo gicz na,
– współ fi nan so wa nie pro gra mu LIFE,
SYSTEM – Wspar cie dzia łań ochro ny śro do wi ska i

go spo dar ki wod nej re ali zo wa nych przez WFOŚiGW
E -KUMULATOR - Eko lo gicz ny Aku mu la tor dla Prze -

my słu
2. ŚRODKI UNIJNE
a) Pro gram In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2014-2020

3. ŚRODKI NORWESKIE I EOG
a) Me cha nizm Fi nan so wy EOG 
b) Nor we ski Me cha nizm Fi nan so wy

4. SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI GIS
5. PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
6. POMOC PUBLICZNA

III Ofer ty fi nan so wa nia:

Ogro dy dział ko we mo gą sta rać się o do ta cję ze środ -
ków kra jo wych z:

1. Ochro na róż no rod no ści bio lo gicz nej i funk cji
eko sys te mów – ochro na i przy wra ca nie róż no rod no -
ści bio lo gicz nej. Ce lem pro gra mu jest po wstrzy ma nie
pro ce su utra ty róż no rod no ści bio lo gicz nej i kra jo bra zo -
wej, od two rze nie i wzbo ga ce nie za so bów przy ro dy oraz
sku tecz ne za rzą dza nie ga tun ka mi i sie dli ska mi (w tym
roz po zna nie po ja wia ją cych się za gro żeń). Ter mi ny i spo -
sób skła da nia wnio sków: kon kur so wy i cią gły. Ter mi ny,
spo sób skła da nia i roz pa try wa nia wnio sków okre ślo ne

zo sta ną od po wied nio w ogło sze niu o na bo rze lub w re -
gu la mi nie na bo ru, któ re za miesz cza ne bę dą na stro nie
in ter ne to wej NFOŚiGW. For my do fi nan so wa nia: do ta -
cja i po życz ka.

2. Mię dzy dzie dzi no we – edu ka cja eko lo gicz na. Ce -
lem pro gra mu jest pod no sze nie po zio mu świa do mo ści
eko lo gicz nej i kształ to wa nie po staw eko lo gicz nych spo -
łe czeń stwa po przez pro mo wa nie za sad zrów no wa żo ne -
go roz wo ju, upo wszech nia nie wie dzy z za kre su ochro ny
śro do wi ska i zrów no wa żo ne go roz wo ju; kształ to wa nie
za cho wań pro śro do wi sko wych ogó łu spo łe czeń stwa, 

IV. Ja kie do ta cje mo gą otrzy mać ogro dy dział ko we?
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w tym dzie ci i mło dzie ży; ak ty wi za cja spo łecz na – bu do -
wa nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go w ob sza rze ochro -
ny śro do wi ska i zrów no wa żo ne go roz wo ju. Na bór
wnio sków od by wa się w try bie: kon kur so wym – dla
wnio sków o do fi nan so wa nie w for mie do ta cji, co naj -
mniej raz w ro ku i cią głym – dla wnio sków o do fi nan so -
wa nie w for mie po życz ki. For my do fi nan so wa nia 

– do ta cja, po życz ka.

1 dolnośląskie Wrocław 53-148 Wrocław, tel: (71) 333-09-30, http://www.wfosigw.wroclaw.pl 
ul. Jastrzębia 24 (71) 333-09-40 poczta@fos.wroc.pl
fax: (71) 332-37-76

2 kujawsko- Toruń 87-100 Toruń, tel: (56) 621-23-00 http://www.wfosigw.torun.pl 
-pomorskie ul. Fredry 8 fax: (56) 621-23-02 wfosigw@wfosigw.torun.pl

3 lubelskie Lublin 20-074 Lublin, tel: (81) 532-17-64, (81) http://www.wfos.lublin.pl 
ul. Spokojna 7 742-46-48, (81) 742-46-49 sekretariat@wfos.lublin.pl

fax: (81) 532-17-64

4 lubuskie Zielona Góra 65-602 Zielona Góra, tel: (68) 419-69-00 http://www.wfosigw.zgora.pl
ul. Miodowa 11 fax: (68) 454-82-52 sekretariat@wfosigw.zgora.pl

5 łódzkie Łódź 90-562 Łódź, tel: (42) 663-41-01 http://www.wfosigw.lodz.pl
ul. Łąkowa 11 fax: (42) 639-51-21 fundusz@wfosigw.lodz.pl

WYKAZ WOJEWÓDZKICH FUNDUSZY 
OCHRONY ŚRODKOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

l.p woj. siedziba adres telefon/ fax strona internetowa
adres e-mail

Warszawa 02-673 Warszawa 22 45 90 100 (odnawialne źródła energii, http://www.nfosigw.gov.pl 
ul. Konstruktorska 3a edukacja ekologiczna) fundusz@nfosigw.gov.pl

22 45 90 370 (efektywność energetyczna, 
gospodarka odpadami i ochrona ziemi)

22 45 90 109 (gospodarka wodno-ściekowa, 
zagrożenia i monitoring środowiska)

22 45 90 124 (ochrona przyrody)

fax: 22 45 90 101

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODKOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

siedziba adres telefon/ fax strona internetowa 
adres e-mail 

Po nad to za rzą dy ROD we współ pra cy z okrę go wy mi
za rzą da mi PZD win ny prze ana li zo wać po szcze gól ne
pro gra my i li sty prio ry te to wych za dań usta lo nych przez
od po wied nie Wo je wódz kie Fun du sze Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej, gdyż mi mo, iż głów ny cel
wszyst kich Fun du szy jest jed na ko wy, to każ dy z tych
Fun du szy ma swo je stra te gicz ne przed się wzię cia, któ re
do fi nan so wu je. 



6 małopolskie Kraków 31-002 Kraków, tel: (12) 422-94-90, http://www.wfos.krakow.pl
ul. Kanonicza 12 (12) 422-30-46 biuro@wfos.krakow.pl

fax: (12) 422-30-46

7 mazowieckie Warszawa 00-893 Warszawa, tel: (22) 853-53-21 http://www.wfosigw.pl
ul. Ogrodowa 5/7 fax: (22) 853-53-02 poczta@wfosigw.pl

8 opolskie Opole 45-018 Opole, tel: (77) 453-76-11 www.wfosigw.opole.pl 
ul. Krakowska 53 fax: (77) 453-76-11w119 sekretariat@wfosigw.opole.pl

9 podkarpackie Rzeszów 35-025 Rzeszów, tel: (17) 85-22-344, http://www.wfosigw.rzeszow.pl
ul. Zygmuntowska 9 85-36-361 biuro@wfosigw.rzeszow.pl

fax: (17) 85-22-344

10 podlaskie Białystok 15-879 Białystok, tel: (85) 74-60-241 http://www.wfosigw.bialystok.pl
ul. Św. Rocha 5 fax: (85) 74-60-166 biuro@wfosigw.bialystok.pl 

11 pomorskie Gdańsk 80-837 Gdańsk, tel: (58) 305-56-31, http://www.wfosigw-gda.pl
ul. Straganiarska 24-27 (58) 301-91-92 fundusz@wfosigw-gda.pl

fax: (58) 301-91-92

12 śląskie Katowice 40-035 Katowice, tel: (32) 60-32-200, http://www.wfosigw.katowice.pl
ul. Plebiscytowa 19 (32) 60-32-300 biuro@wfosigw.katowice.pl, 

fax: (32) 251-04-06 fundusze.europejskie@wfosigw.
katowice.pl

13 świętokrzyskie Kielce 25-155 Kielce, tel: (41) 366-15-12 http://www.wfos.com.pl
al. ks. J.Popiełuszki 41 fax: (41) 366-09-05 biuro@wfos.com.pl

14 warmińsko- Olsztyn 10-026 Olsztyn, tel: (89) 522-02-00, http://www.wfosigw.olsztyn.pl
mazurskie ul. Świętej Barbary 9 (89) 522-02-01 info@wfosigw.olsztyn.pl

fax: (89) 522-02-09

15 wielkopolskie Poznań 60-541 Poznań, tel: (61) 845-62-00, http://www.wfosgw.poznan.pl
ul. Szczepanow- (61) 845-62-01 biuro@wfosgw.poznan.pl
skiego 15a fax: (61) 841-10-09

16 zachodnio- Szczecin 71-323 Szczecin, tel: (91) 48-615-56 http://www.wfos.szczecin.pl
pomorskie ul. Solskiego 3 fax: (91) 48-615-57 sekretariat@wfos.szczecin.pl

9
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Uwa ga dział kow cy! W ca łym kra ju od no to wu je się
przy pad ki po pa rzeń przez barszcz So snow skie go. To im -
po nu ją cych roz mia rów, pięk na ro śli na –jed nak nie zwy -
kle groź na dla zdro wia, a na wet ży cia lu dzi i zwie rząt,
już po mi nu to wym kon tak cie w nie wiel kiej od le gło ści.
Barszcz wkra cza na te re ny ogro dów dział ko wych, 
o czym in for mu ją okrę go we za rzą dy PZD m.in. w Zie -
lo nej Gó rze (ROD „Me ta lo wiec” w Ja sie niu) i Gdań sku.
Wo bec tak du że go za gro że nia ze stro ny tej ro śli ny oraz
za ka zu sa mo dziel ne go jej zwal cza nia, ko niecz ne jest in -

for mo wa nie dział kow ców o za gro że niu, spo so bach roz -
po zna nia ro śli ny, ko niecz no ści za cho wa nia ostroż no ści
po jej roz po zna niu i po trze bie zgła sza nia jej wy stę po wa -
nia od po wied nim służ bom. Kra jo wa Ra da PZD zwra ca
się do wszyst kich za rzą dów ogro dów o szcze gól ne za in -
te re so wa nie się czy ro śli na ta nie wy stę pu je już na te re -
nach ogól nych ogro dów lub na dział kach i szyb kie
pod ję cie od po wied nich dzia łań, zgod nie z in struk cją po -
da ną na ulot kach wy da nych przez KR PZD, do stęp nych
w za rzą dach ROD i na stro nie pzd.pl

Kra jo wa Ra da PZD

1. Specjalny komunikat Krajowej Rady PZD: uwaga na barszcz
Sosnowskiego

II . KOMUNIKATY KR PZD

2. Komunikat KR PZD dla Zarzàdów ROD: Nowelizacja prawa
budowlanego – jakie zmiany dla rodzinnych ogrodów działkowych?

Z dniem 28 czerw ca 2015 r. we szła w ży cie usta wa 
z dnia 20 lu te go 2015 r. o zmia nie usta wy Pra wo bu dow -
la ne oraz nie któ rych in nych ustaw, któ ra wpro wa dzi ła
wie le ko rzyst nych zmian w pra wie bu dow la nym. Przede
wszyst kim zna czą co upro ści ła i skró ci ła ca ły pro ces bu -
dow la ny.

Zmia ny w pra wie bu dow la nym przede wszyst kim od -
czu ją in we sto rzy jed no ro dzin nych bu dyn ków miesz kal -
nych, któ rzy bu do wę do mu bę dą mo gli roz po cząć na
pod sta wie zgło sze nia (za miast po zwo le nia na bu do wę).
Ale zmia ny wy ni ka ją ce z no we li za cji usta wy obej mą
rów nież ro dzin ne ogro dy dział ko we, co jest bar dzo do -
brą wia do mo ścią dla ROD, gdzie in we sty cje i re mon ty to
bar dzo waż ny te mat. War to tyl ko przy po mnieć, że 
w 2014 ro ku, pla na mi in we sty cji i re mon tów zo sta ło ob -
ję tych 1 380 ogro dów. Łącz nie za pla no wa no 2 007 za dań
in we sty cyj no – re mon to wych, któ re by ły zwią za ne z bu -
do wą lub re mon tem do mów dział kow ca, ogro dzeń, sie -
ci wo do cią go wych i ener ge tycz nych czy też dróg i alei
ogro do wych. Oczy wi ście, po trze by są znacz nie więk sze.

Dla ogro dów dział ko wych zna cze nie bę dą mia ły
przede wszyst kim no we zwol nie nia z obo wiąz ku uzy -
ska nia po zwo le nia na bu do wę/ zgło sze nia bu do wy. Do
tej po ry wie le za dań in we sty cyj no -re mon to wych re ali -
zo wa nych w ROD wy ma ga ło uzy ska nia al bo po zwo le nia
na bu do wę al bo do ko na nia zgło sze nia bu do wy, co się
wią za ło z licz ny mi for mal no ścia mi. Po wej ściu w ży cie
no we li za cji usta wy Pra wo bu dow la ne, ogro dy bę dą mo -

gły tro chę „ode tchnąć”.
Nie bę dzie już ko niecz ne uzy ska nie po zwo le nia na bu -

do wę m.in. sie ci elek tro ener ge tycz nych (do 1 kV), sie ci
wo do cią go wych oraz in sta la cji elek tro ener ge tycz nych 
i wo do cią go wych we wnątrz bu dyn ków, a tak że zbior ni -
ków bez od pły wo wych na nie czy sto ści cie kłe (szamb) 
o po jem no ści do 10 m3 (na dal po zwo le nia na bu do wę
nie wy ma ga bu do wa przy do mo wej oczysz czal ni ście ków
o wy daj no ści do 7,50 m3 na do bę).

Zmie nią się rów nież za sa dy do ty czą ce zgła sza nia bu -
do wy ogro dzeń. Do tej po ry każ de ogro dze nie o wy so ko -
ści po wy żej 2,20 m oraz każ de ogro dze nie sta wia ne od
stro ny dróg pu blicz nych, ulic, par kin gów, pla ców, to rów
ko le jo wych i in nych miejsc pu blicz nych wy ma ga ło zgło -
sze nia bu do wy. Po zmia nach, zgło sze nia wy ma gać bę -
dzie wy łącz nie bu do wa ogro dze nia o wy so ko ści po wy żej
2,20 m czy li ogro dze nia zlo ka li zo wa ne przy miej scu pu -
blicz nym nie bę dzie już wy ma ga ło zgło sze nia. Nie ozna -
cza to jed nak peł nej do wol no ści w ro dza ju ogro dze nia.
Mu si my bo wiem pa mię tać o za pi sach miej sco we go pla -
nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, je śli ta ki obo wią -
zu je i upew nić się, czy miej sco wy plan za go spo-
da ro wa nia prze strzen ne go nie za bra nia lub nie na rzu ca
kon kret nych ro dza jów ogro dzeń. W ta kim przy pad ku,
mi mo bra ku ko niecz no ści zgła sza nia bu do wy, mu si my
prze strze gać te go za pi su, gdyż je go zła ma nie mo że, 
w ra zie kon tro li, skoń czyć się na ka zem roz biór ki ogro -
dze nia.
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W no we li za cji usta wy Pra wo bu dow la ne zwięk szo no
rów nież za kres ro bót bu dow la nych, któ re nie bę dą wy -
ma ga ły po zwo le nia na bu do wę i do da no prze bu do wę
obiek tów bu dow la nych, re mont i prze bu do wę urzą dzeń
bu dow la nych, a tak że do cie ple nie bu dyn ków o wy so ko -
ści do 25 m.

Bez zmian po zo sta ła bu do wa al ta ny dział ko wej 
i obiek tów go spo dar czych, o któ rych mo wa w usta wie 
o ROD (o po wierzch ni za bu do wy nie prze kra cza ją cej 
35 m2 oraz wy so ko ści nie prze kra cza ją cej 5 m przy da -
chach stro mych i 4 m przy da chach ostrych), któ ra w dal -
szym cią gu nie bę dzie wy ma ga ła ani po zwo le nia na
bu do wę ani zgło sze nia.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we obej mą rów nież zmia ny
pro ce du ral ne, w tym uprosz czo na i szyb sza pro ce du ra
uzy ski wa nia po zwo le nia na bu do wę oraz do ko ny wa nia
zgło sze nia bu do wy.

Tak jak do tych czas, zgod nie z za sa dą okre ślo ną w art.
28 ust. 1 usta wy − Pra wo bu dow la ne, ro bo ty bu dow la ne
moż na roz po cząć je dy nie na pod sta wie de cy zji o po zwo -
le niu na bu do wę. Od tej za sa dy ist nie ją wy jąt ki wy mie -
nio ne w art. 29-31 usta wy. W myśl tych prze pi sów na
bu do wę nie któ rych obiek tów wy ma ga ne jest zgło sze nie
(art. 30 usta wy − Pra wo bu dow la ne), a nie któ re in we sty -
cje nie wy ma ga ją ani po zwo le nia ani zgło sze nia. W przy -
pad ku wąt pli wo ści, czy pla no wa ny obiekt bu dow la ny
wy ma ga po zwo le nia na bu do wę czy też zgło sze nia, na -
le ży zwró cić się do wła ści we go or ga nu bu dow la ne go,
któ ry udzie li in for ma cji w tej spra wie.

Prze bieg po stę po wań zwią za nych z uzy ska niem po -
zwo le nia na bu do wę i do ko na niem zgło sze nia bu do wy
nie uległ zna czą cym zmia nom. Na dal po zwo le nie na bu -
do wę bę dzie po zy ski wa ło się na pod sta wie de cy zji ad mi -
ni stra cyj nej, po zło że niu sze re gu do ku men tów. Na to-
miast zgło sze nia bu do wy bę dzie do ko ny wa ło się na pod -
sta wie ogra ni czo nej licz by do ku men tów, nie cze ka jąc na
de cy zję ad mi ni stra cyj ną tj. upływ 30 dni (li cząc od dnia
do rę cze nia zgło sze nia do or ga nu bu dow la ne go) na wnie -
sie nie sprze ci wu w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej po -
czy tu je się za „mil czą cą” zgo dę na in we sty cję.

Dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych zna cze nie bę dą
mia ły na stę pu ją ce zmia ny wy ni ka ją ce z no we li za cji Pra -
wa bu dow la ne go:

1. w przy pad ku uzy ski wa nia po zwo le nia na 
bu do wę:

– do pro jek tu bu dow la ne go, któ ry na le ży zło żyć przy
ubie ga niu się o po zwo le nie na bu do wę nie trze ba bę dzie
do łą czać oświad czeń do staw ców me diów o za pew nie niu
do staw ener gii, wo dy, cie pła i ga zu, o wa run kach przy -
łą cze nia do sie ci wo do cią go wych, ka na li za cyj nych,
ciepl nych, ga zo wych, elek tro ener ge tycz nych, te le ko mu -
ni ka cyj nych oraz o moż li wo ści do stę pu do dro gi pu blicz -
nej. Speł nie nie przez bu dy nek wa run ków w za kre sie

pod łą cze nia do me diów bę dzie we ry fi ko wa ne na eta pie
zgło sze nia ter mi nu roz po czę cia ro bót bu dow la nych

– zli kwi do wa no obo wią zek zgło sze nia do or ga nu bu -
dow la ne go za mie rzo ne go ter mi nu roz po czę cia ro bót bu -
dow la nych na co naj mniej 7 dni przed pla no wa nym
ter mi nem ich roz po czę cia. Po zmia nach in we stor nie bę -
dzie zwią za ny żad nym ter mi nem, ale w dal szym cią gu
bę dzie mu siał do ko ny wać zgło sze nia na pod sta wie od po -
wied nich do ku men tów.

– w przy pad ku stwier dze nia bra ków for mal nych we
wnio sku o po zwo le nie na bu do wę, ter min dla or ga nu
wzy wa ją ce go wno szą ce go do usu nię cia bra ków bę dzie
wy no sił 14 dni. Do tej po ry or gan ad mi ni stra cji nie miał
wy zna czo ne go ter mi nu na we zwa nie do uzu peł nie nia
bra ków. W prak ty ce no wy prze pis przy spie szy dzia ła nia
or ga nów wy da ją cych po zwo le nia na bu do wę. Z wy jąt -
kiem bra ków ma te rial nych, okre ślo nych w art. 35 ust. 1
usta wy Pra wo bu dow la ne np. nie zgod ność pro jek tu bu -
dow la ne go z usta le nia mi miej sco we go pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go, gdzie or gan nie bę dzie
zwią za ny żad nym ter mi nem.

2. w przy pad ku do ko ny wa nia zgło sze nia bu do wy:
– zmie nio no spo sób ob li cze nia ter mi nu na wnie sie nie

sprze ci wu od zgło sze nia za mia ru re ali za cji ro bót bu dow -
la nych. Bę dzie on ob li cza ny w ten spo sób, że za dzień
wnie sie nia sprze ci wu uzna je się dzień nada nia de cy zji 
w pla ców ce pocz to wej ope ra to ra pocz to we go, a nie da -
ty de cy zji ad mi ni stra cyj nej o sprze ci wie.

– po wsta nie obo wią zek ostem plo wa nia pro jek tu bu -
dow la ne go, gdy or gan nie wnie sie sprze ci wu do zgło sze -
nia. Ostem plo wa nie do ko ny wa ne bę dzie nie zwłocz nie
po upły wie ter mi nu na wnie sie nie sprze ci wu

– wy dłu żo no czas, w ja kim in we stor mo że roz po cząć
ro bo ty zgło szo ne we wnio sku z dwóch (obec nie) do
trzech lat. Do pie ro, je śli w cią gu trzech lat nie roz pocz -
nie my bu do wy, ko niecz ne bę dzie po now ne wy stą pie nie
ze zgło sze niem. Czas ten li czy się od pla no wa nej da ty
roz po czę cia prac wska za nych we wnio sku, a nie od da -
ty fak tycz ne go zło że nia wnio sku

– skró co no tak że czas ocze ki wa nia na tzw. mil czą cą
zgo dę na użyt ko wa nie (brak sprze ci wu ad mi ni stra cji) 
– z 21 do 14 dni – w przy pad ku obiek tów od da wa nych
do użyt ko wa nia na pod sta wie zgło sze nia np. w przy pad -
ku sie ci wo do cią go wych.

No we li za cja usta wy Pra wo bu dow la ne przy nie sie dla
ogro dów wie le ko rzyst nych roz wią zań. Re ali za cja 
w ROD ta kich in we sty cji jak bu do wa do mu dział kow ca,
wy ko na nie sie ci, ener ge tycz nej, wo do cią go wej czy też
ogro dze nia bę dzie bar dziej od for ma li zo wa ne i tym sa -
mym ła twiej sze do wy ko na nia przez za rzą dy ROD, nie -
bę dą ce czę sto fa chow ca mi w spra wach bu dow la nych.
Miej my na dzie je, że zmia ny Pra wa bu dow la ne go, któ re
we szły w ży cie w nie dzie lę (28.06.2015 r.) rów nież
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uspraw nią pro ce sy in we sty cyj no -re mon to we w ROD 
i przy czy nią się do te go, że ogro dy bę dą chęt niej wy ko -
ny wać in we sty cje w ROD, któ re są nie zmier nie istot ne
dla funk cjo nal no ści i wi ze run ku ogro dów.

No we prze pi sy praw ne bę dą mia ły za sto so wa nie dla
no wych in we sty cji i re mon tów ROD. Ozna cza to, że dla

spraw (bu dów, prze bu dów, re mon tów, zgło szo nych 
i trwa ją cych po stę po wań o wy da nie de cy zji po zwo le nia
czy zgło sze nia itp.) roz po czę tych i nie za koń czo nych do
dnia wej ścia w ży cie no we go pra wa bu dow la ne go (czy li
do 28 czerw ca 2015 r. ) bę dą obo wią zy wać prze pi sy do -
tych cza so we.

KRAJOWA RADA PZD 

Pre zy dium KR po dzie la po gląd wy ra żo ny w pro po zy -
cjach rzą do we go pro jek tu do ty czą ce go zmia ny usta wy 
o ochro nie przy ro dy, po nie waż obo wią zu ją ce prze pi sy
zbyt re stryk cyj nie chro nią stan za drze wie nia i krze wów
w Pol sce, przez co są szcze gól nie uciąż li we dla dział -
kow ców. Dział ki w ROD ma ją słu żyć w głów nej mie rze
ro dzi nom do pro duk cji wa rzyw i owo ców, jak rów nież
do wy po czyn ku i re kre acji. Dla te go, aby je uatrak cyj nić
w wie lu ogro dach sa dzo ne są drze wa i krze wy ozdob ne.
PZD za le ca oczy wi ście sa dze nie drzew i krze wów sła bo
ro sną cych . Jest to jed nak tyl ko za le ce nie, a nie wy móg
for mal ny. Szcze gól nie krze wy ozdob ne, któ re chęt nie są
sa dzo ne w ogro dach po wie lu la tach tra cą na atrak cyj -
no ści i zaj mu ją zbyt du żo miej sca na ma łych po wierzch -
nio wo dział kach. 

Obec nie obo wią zu ją ca usta wa nie da je dział kow com
żad nej moż li wo ści in ter wen cji w opi sa nych wy żej przy -
pad kach. Po trze ba zgo dy na usu nię cie każ de go drze wa i
krze wu ozdob ne go jest nie ra cjo nal na i po win na zo stać
znie sio na. Sam wnio sek o wy da nie ze zwo le nia wy ma ga
speł nie nia zbyt wie lu wy mo gów for mal nych, któ re są
zbęd ne do wy da nia ze zwo le nia. Tak moc na in ge ren cja
usta wo daw cy nie jest uza sad nio na. Oprócz bar dzo wy so -
kich, opłat za wy cin kę, obo wią zu ją trzy krot nie wyż sze
ka ry za usu nię cie drzew bez ze zwo le nia. Ka ry są nie pro -
por cjo nal nie wy so kie do pod ję te go dzia ła nia i na le ży je
zmie nić.

W ra mach obec nie obo wią zu ją ce go pra wa rów nież
wła dze sa mo rzą do we nie ma ją żad nej moż li wo ści do ko -
na nia oce ny ce lo wo ści i za sad no ści wy mie rze nia ka ry w
sy tu acjach spo łecz nie uza sad nio nych. Pre zy dium KR
uwa ża, że pro po no wa ne zła go dze nie prze pi sów jest ko -
niecz ne i nie osła bi ochro ny za gro żo nych ga tun ków
drzew i krze wów.

Z uwa gi na po wyż sze, Pre zy dium KR uzna ło, że sze -
reg pro po zy cji zmian oma wia nej usta wy za słu gu je na
uwa gę i po par cie, po nie waż ce lem no we li za cji jest
uspraw nie nie funk cjo no wa nia i or ga ni zo wa nia za dań,
któ re gmi ny i po wia ty wy ko nu ją na rzecz oby wa te li, 
w tym tak że dział kow ców.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD ja ko re pre zen tant
dział kow ców po pie ra pro po zy cje rzą do we go pro jek tu
usta wy o zmia nie usta wy o ochro nie przy ro dy, któ ry
wpły nął do sej mu, po nie waż głów nym ce lem no we li za -
cji prze pi sów ma być wła śnie ob ni że nie wy so ko ści opłat
za usu nię cie drzew lub krze wów i kar ad mi ni stra cyj nych
z tym zwią za nych, roz róż nie nie wy so ko ści kar w za leż -
no ści od cha rak te ru de lik tu ad mi ni stra cyj ne go, ure gu lo -
wa nie kwe stii usu wa nia drzew w sta nie wyż szej ko -
niecz no ści oraz uspraw nie nie pro ce dur zwią za nych 
z wy da wa niem ze zwo leń na usu nię cie drzew lub krze -
wów. Na apro ba tę za słu gu je rów nież pro po zy cja od stą -
pie nia od uzy ski wa nia zgo dy na wy cin kę drzew ob cych
i in wa zyj nych, czy li ta kich, któ re na tu ral nie nie wy stę pu -
ją na ob sza rze Pol ski. Słusz nie wnio sko wa no rów nież,
by w za ło że niach do no we li za cji usta wy o ochro nie przy -
ro dy zna la zły się za pi sy ze zwa la ją ce wła ści wym służ -
bom na usu nię cie drze wa bez ze zwo le nia w sta nach
wyż szej ko niecz no ści. Wy móg ze zwo le nia zo sta ła by za -
stą pio ny zgło sze niem do od po wied nich służb np. stra ży
po żar nej. Pre zy dium KR pod kre śla, że naj ko rzyst niej szą
z ini cjo wa nych zmian dla dział kow ców jest pro po zy cja
zwol nie nia z obo wiąz ku uzy ska nia ze zwo le nia na usu -
nię cie krze wów ozdob nych.

Pre zy dium KR uzna je, że za pro po no wa ne zmia ny 
w usta wie o ochro nie przy ro dy za słu gu ją na apro ba tę,
po nie waż wy cho dzą na prze ciw ocze ki wa niom dział kow -
ców.

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

3. Stanowisko Prezydium KR PZD z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie
nowelizacji przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

War sza wa, dnia 25 ma ja 2015 r.

War sza wa, dnia 30 czerwca 2015 r.
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Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
we Wro cła wiu stwier dza, że XII Kra jo wy Zjazd De le ga -
tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry miał miej -
sce w War sza wie w dniach 2 i 3 lip ca 2015 r. był wiel kim
wy da rze niem, któ re bę dzie rzu to wać na dzia łal ność
Związ ku i wszyst kich je go or ga nów w ca łej ka den cji
2015-2019.

Okrę go wy Za rząd stwier dza, że przy ję cie przez Zjazd
Sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców w wer sji
uwzględ nia ją cej za strze że nia są du re je stro we go i or ga nu
nad zo ru – sta ro sty war szaw skie go koń czy dys ku sję 
o spo sób je go uchwa le nia oraz je go sto so wa nie.

Okrę go wy Za rząd pod kre śla, że w wy ni ku uchwa le nia
w dniu 2 lip ca 2015 r. Sta tu tu PZD speł nio ne zo sta ły wy -
mo gi za war te w art. 68 ust. 1 usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 roku tj.
ko niecz ność uchwa le nia Sta tu tu w ter mi nie 18 mie się cy
od dnia wej ścia w ży cie usta wy.

Okrę go wy Za rząd z uzna niem od no si się do przy ję te -
go przez Zjazd Pro gra mu Związ ku, któ ry roz sze rza za -
kres za dań w ka den cji 2015-2019 zo bo wią zu jąc do ich
re ali za cji wszyst kie or ga ny Związ ku.

Okrę go wy Za rząd zwra ca uwa gę na pod ję te przez XII
Zjazd sta no wi ska, z któ rych prze bi ja tro ska o obro nę
praw dział kow ców i ogro dów za war tych usta wie o ROD,
o sta bil ność ogro dów, o ure gu lo wa nie ich sta nu praw ne -
go oraz o za cho wa nie jed no ści ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go, bę dą cej gwa ran cją dal sze go ist nie nia i roz wo ju
ogro dów. Zjazd pod kre ślił zna cze nie ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych i ich funk cji w za spo ka ja niu po trzeb
spo łecz no ści lo kal nych oraz zna cze nie sa mo rząd no ści,
nie za leż no ści i apo li tycz no ści ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go dla przy szło ści ogro dów, zwra ca jąc jed no cze -

śnie uwa gę na ko niecz ność uchwa le nia usta wy re pry wa -
ty za cyj nej dla za cho wa nia te re nów ROD.

Bar dzo waż ny mi do ku men ta mi są przy ję ty przez Zjazd
Apel do władz pu blicz nych o współ pra cę ze Związ kiem,
ze wszyst ki mi je go or ga na mi oraz Apel do Rzą du RP i do
sa mo rzą dów te ry to rial nych o uwzględ nie nie ogro dów w
pla nach stra te gicz nych, w pla nach roz wo ju miast i gmin.

Po dzię ko wa nie XII Kra jo we go Zjaz du dla dział kow -
ców jest pod kre śle niem ogrom ne go za an ga żo wa nia pra -
cy i dzia łal no ści ty się cy dzia ła czy i dział kow ców w ka -
den cji 2011–2015, któ ra by ła wy bit nie wy czer pu ją ca
rów nież z ra cji udzie la ne go po par cia oby wa tel skim pro -
jek tom ustaw.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
we Wro cła wiu zwra ca uwa gę na przy by łych na XII Kra -
jo wy Zjazd przed sta wi cie li władz Pań stwa, a zwłasz cza
na udział w Zjeź dzie Pre mie ra i Wi ce pre mie ra Rzą du RP,
na licz ny udział po słów na Sejm RP z ra mie nia PSL, PiS
i SLD, któ rzy jed no znacz nie pod kre śla li za słu gi Pol skie -
go Za wiąz ku Dział kow ców w wal ce o no wą usta wę o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, w roz wo ju ogro dów
dział ko wych oraz na rzecz ich obro ny, de kla ru jąc wspar -
cie dla po dej mo wa nych dzia łań dla ogro dów i dal szą
współ pra cę ze Związ kiem. Tak licz ny udział w Zjeź dzie
przed sta wi cie li władz sta no wi uzna nie dla Związ ku i je -
go do ko nań.

Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu stwier dza, że
przy ję te przez Zjazd do ku men ty, a zwłasz cza uchwa lo ny
Sta tut PZD, Pro gram, a tak że wy bór no wych władz kra -
jo wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców, otwie ra no wy
roz dział w dzia łal no ści Związ ku na rzecz ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, na rzecz dział kow ców, na rzecz
spo łe czeń stwa miast i gmin.

1. OZ PZD we Wrocławiu w sprawie znaczenia XII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZD dla przyszłoÊci Zwiàzku i rodzinnego ogrodnictwa
działkowego

III. PO XII KRAJOWYM ZJEèDZIE DELEGATÓW PZD

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
Po zna niu stwier dza, że XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ob ra du ją cy w dniach
2 i 3 lip ca 2015 r. w War sza wie był waż nym wy da rze -
niem, któ re bę dzie rzu to wać na dal szy roz wój ogrod nic -
twa dział ko we go w kra ju i w na szym re gio nie.

Uchwa le nie przez Zjazd sta tu tu PZD koń czy za wi ro -
wa nia wo kół pro ce du ry je go uchwa la nia oraz przy no si
roz wią za nia skon sul to wa ne z or ga nem nad zo ru i zgod ne
z li nią orzecz ni czą KRS. Okrę go wy Za rząd pod kre śla,
że w wy ni ku uchwa le nia w dniu 2 lip ca 2015 r. sta tu tu
PZD speł nio ne zo sta ły wy mo gi za war te w art. 68 ust. 1

2. OZ PZD w Poznaniu w sprawie znaczenia obrad XII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZD dla przyszłoÊci polskiego ogrodnictwa działkowego
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usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
13 grud nia 2013 r. na kła da ją ce obo wią zek uchwa le nia
przez sto wa rzy sze nie ogro do we PZD sta tu tu w ter mi nie
18 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy. Tym sa -
mym ocze ku jąc na re je stra cję sta tu tu wy ra ża my prze ko -
na nie, że je go osta tecz na po stać, za ak cep to wa na w cza sie
kon sul ta cji przez dział kow ców tak że z na sze go re gio nu,
po zwo li na spraw ne dzia ła nie wszyst kim or ga nom
Związ ku we wszyst kich je go jed nost kach or ga ni za cyj -
nych. Na szym za da niem bę dzie te raz jak naj szyb sze
wdro że nie wszyst kich po sta no wień sta tu tu do prak ty ki
dzia łal no ści za rzą dów i ko mi sji re wi zyj nych ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Te mu ce lo wi słu żyć bę dą szko le -
nia ak ty wu ogro dów prze pro wa dza ne we wrze śniu br. 
w ko le giach pre ze sów Okrę gu.

Okrę go wy Za rząd z uzna niem od no si się do przy ję te -
go przez Zjazd Pro gra mu Związ ku, któ ry roz sze rza za -
kres za dań w ka den cji 2015–2019 zo bo wią zu jąc do ich
re ali za cji wszyst kie struk tu ry Związ ku. Sze ro ki wa chlarz
za dań, w tym za da nia cał ko wi cie no we, two rzą pod sta -
wę dla dal sze go roz wo ju ogro dów dział ko wych w wa -
run kach na rzu co nych przez usta wę o ro dzin nych ogro-
dach dział ko wych oraz usta wę Pra wo o sto wa rzy sze -
niach. Re ali za cja przy ję te go pro gra mu wy ma gać bę dzie
kon so li da cji na sze go ak ty wu oraz pod ję cia zde cy do wa -
nych dzia łań w ce lu wy ko rzy sta nia no wych moż li wo ści
i szans uno wo cze śnia nia na szych ogro dów, prze ciw dzia -
ła nia po ja wia ją cym się w nie któ rych śro do wi skach pa to -
lo giach, otwie ra nia ogro dów dla lo kal nych spo łecz no ści,
roz sze rze nia dzia łal no ści edu ka cyj nej i oświa to wej 
i wresz cie po pra wy ja ko ści ży cia w na szych ogro dach.
Przy ję ty przez Zjazd Pro gram od no si się do naj waż niej -
szych pro ble mów, z któ ry mi zma ga się dzi siaj PZD, jak

rów nież do tych, któ re mo gą wy stą pić w przy szło ści.
Do strze ga my i z sa tys fak cją od bie ra my przy ję te przez

XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD sta no wi ska i ape le,
któ re okre śla ją po li ty kę Związ ku na naj bliż szą przy -
szłość. Prze bi ja z nich tro ska o obro nę praw dział kow -
ców i ogro dów za war tych usta wie o ROD, o ure gu-
lo wa nie ich sta nu praw ne go oraz o za cho wa nie jed no ści
ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Z sa tys fak cją przy ję li -
śmy obec ność na Zjeź dzie Pre mier Rzą du RP Ewę Ko -
pacz i Wi ce pre mie ra Ja nu sza Pie cho ciń skie go oraz
przed sta wi cie li prak tycz nie wszyst kich ugru po wań po -
li tycz nych. Od bie ra my ich obec ność ja ko świa dec two
do strze ga nia zna cze nia Związ ku i ogrod nic twa dział ko -
we go w kra ju. Jest to tak że wy raz uzna nia dla upo rczy -
wej ba ta lii o do brą usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych i o bez pie czeń stwo na szych al tan, ja ką 
z suk ce sem to czy li śmy w mi nio nej trud nej ka den cji.
Suk ces był moż li wy przy wspar ciu na szych dzia łań
przez pol skich dział kow ców. Po dzię ko wa nie XII Kra jo -
we go Zjaz du dla dział kow ców jest pod kre śle niem ich
ogrom ne go za an ga żo wa nia i udzie la ne go po par cia ini -
cja ty wom oby wa tel skim in spi ro wa nym i wy wo ła nym
przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu z sa tys fak cją obie -
ra tak że wy bór no wych władz Związ ku pod kie row nic -
twem Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go oraz po wo ła nie do
struk tur kie row ni czych Związ ku na szych przed sta wi cie li
w oso bach Zdzi sła wa Śli wy, Do ro ty Ze rby i Ro ber ta Kli -
ma szew skie go. Po wie rze nie im kie row ni czych funk cji
w or ga nach Związ ku, w tym funk cji wi ce pre ze sa PZD 
i za stęp cy prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej od bie ra my ja ko do wód uzna nia dla ca łe go śro do wi -
ska po znań skich dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki Pol skie go Związ ku
Dział kow ców wy ra ża upraw nio ną opi nię, że XII Kra jo -
wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
któ ry od był się w dniach 2 i 3 lip ca 2015 r. w War sza wie
i je go po sta no wie nia bę dą mia ły ogrom ny wpływ na kie -
run ki dzia ła nia Związ ku i wszyst kich je go or ga nów sta -
tu to wych w ca łej ka den cji 2015–2019.

Pod kre ślić pra gnie my, że klu czo wym wy da rze niem w
trak cie Zjaz du by ło nie wąt pli wie przy ję cie Sta tu tu Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry uwzględ nia za strze -
że nia za rów no są du re je stro we go jak i or ga nu nad zo ru,
co da je na dzie ję, iż roz wia ne zo sta ły zgła sza ne wcze śniej
wąt pli wo ści od no śnie try bu je go uchwa le nia, i że zo sta -

nie on szyb ko za re je stro wa ny. Uchwa lo ny 2 lip ca br. Sta -
tut PZD speł nia wy mo gi art. 68 ust. 1 usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 r. tj.
ko niecz ność uchwa le nia Sta tu tu w ter mi nie 18 mie się cy
od dnia wej ścia w ży cie usta wy.

God ny szcze gól ne go pod kre śle nia i uzna nia jest rów -
nież przy ję ty przez XII Zjazd „Pro gram Dzia ła nia
Związ ku” na czas no wej ka den cji, któ ry przy no si no we
za da nia dla wszyst kich człon ków i or ga nów PZD,
uwzględ nia jąc ak tu al ne po trze by i za gro że nia dla ROD,
a tak że dal szą moż li wo ści ich roz wo ju.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki stwier dza, iż bar dzo
waż ne po sta no wie nia XII Zjaz du, ma ją ce wpływ na

3. OZ PZD Mazowiecki w sprawie XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD 
i jego postanowieƒ
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przy szłość ogro dów, nio są ze so bą wszyst kie pod ję te sta -
no wi ska, któ rych głów nym prze sła niem jest tro ska o za -
cho wa nie praw dział kow ców, a tak że dba łość o jed ność
człon ków ogól no pol skie go sto wa rzy sze nia ogro do we go
PZD oraz o cią gły roz wój ogro dów. Wy mie nić tu na le ży
m.in. „Apel do władz pu blicz nych o współ pra cę ze
Związ kiem i wszyst ki mi je go or ga na mi” oraz „Apel do
Rzą du RP i do sa mo rzą dów te ry to rial nych o uwzględ -
nie nie ogro dów w miej sco wych pla nach za go spo da ro -
wa nia miast i gmin”.

Pra gnie my też za uwa żyć, że Zjazd wy raź nie pod kre -
ślił zna cze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ich
funk cji w za spo ka ja niu po trzeb spo łecz no ści lo kal nych
oraz ogrom ną wa gę sa mo rząd no ści, nie za leż no ści i apo -
li tycz no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go dla przy szło -
ści ogro dów. W do ku men tach Zjaz du Zwró co no tak że
uwa gę na ko niecz ność pil ne go uchwa le nia usta wy re pry -
wa ty za cyj nej dla ure gu lo wa nia sy tu acji praw nej ROD,
co po zwo li my śleć o spo koj nej przy szło ści dział kow ców.

Na dzie ję na bez piecz ną przy szłość dział kow ców da ją
wy po wie dzi i de kla ra cje licz nie przy by łych na XII Kra -
jo wy Zjazd przed sta wi cie li władz pań stwa, w tym przede
wszyst kim Pre mie ra i Wi ce pre mie ra Rzą du RP oraz po -
słów na Sejm RP z ra mie nia PSL, PiS i SLD, któ rzy
wska zy wa li za słu gi Pol skie go Za wiąz ku Dział kow ców

w wal ce o no wą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych oraz o zmia ny w pra wie bu dow la nym, a tak że dzia -
ła nia na rzecz obro ny ogro dów. Wszy scy za pro sze ni
go ście de kla ro wa li wspar cie i dal szą współ pra cę z dział -
kow ca mi, co nie wąt pli wie moż na uznać za uzna nie dla
Związ ku i je go do ko nań.

W na szej zgod nej opi nii przy ję te przez Zjazd do ku -
men ty, a zwłasz cza uchwa lo ny Sta tut PZD i „Pro gram
Dzia ła nia Związ ku” oraz wy bór no wych władz kra jo -
wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców po zwo lą na pod -
ję cie trud nych wy zwań sto ją cych przed Związ kiem, 
i in ten syw nej pra cy na rzecz ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych, dział kow ców i ca łe go spo łe czeń stwa.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD pra gnie ser decz -
nie po dzię ko wać Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu –
Pre ze so wi Pol skie go Związ ku Dział kow ców, praw ni kom
oraz pra cow ni kom Kra jo wej Ra dy PZD za bar dzo do -
bre, spraw ne i na wy so kim po zio mie zor ga ni zo wa nie 
XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD oraz pra cę na
rzecz dział kow ców i obro ny ogro dów, w tak trud nej, mi -
nio nej ka den cji, a tak że wy dat ny udział w opra co wa niu
pro gra mu dzia ła nia PZD na ka den cję 2015–2019 do sto -
so wa ne go do po trzeb dział kow ców, ogro dów i zmie nia -
ją cej się rze czy wi sto ści. 

4. OZ PZD w Cz´stochowie w sprawie znaczenia XII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZD

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Czę sto cho wie uzna je, że XII Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD, któ ry ob ra do wał w War sza wie w
dniach 2 i 3 lip ca 2015 r. był wy da rze niem, któ re wska -
za ło kie run ki dzia ła nia sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD
na naj bliż szą przy szłość.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du uzna je, że uchwa le -
nie no we go Sta tu tu PZD za koń czy pro ces przy sto so wa -
nia pra wa związ ko we go do wy mo gów no wej usta wy.
Je go re je stra cja win na obec nie prze bie gać spraw nie i bez
zbęd nych za kłó ceń.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du uzna je, że przy ję te
pod czas XII Zjaz du De le ga tów do ku men ty otwie ra ją no -
wy roz dział w dzia łal no ści i roz wo ju ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, a wy bra ne no we wła dze gwa ran -
tu ją dal szy roz wój na sze go sto wa rzy sze nia.

W imie niu uczest ni ków Zjaz du oraz Pre zy dium Okrę -
go we go Za rzą du skła da my na rę ce Pa na Pre ze sa E. Kon -
drac kie go po dzię ko wa nia za do tych cza so wą pra cę na
rzecz ogro dów i ży czy my wie lu suk ce sów w trans for ma -
cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce z po żyt -
kiem da sa mych dział kow ców i lo kal nej spo łecz no ści.

5. OZ PZD w Szczecinie w sprawie znaczenia XII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZD dla przyszłoÊci Zwiàzku i ogrodów

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Szcze ci nie, uwa ża, że XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry ob ra do wał 
w War sza wie w dniach 2 i 3 lip ca 2015 r., jest nie za prze -
czal nie zna czą cym wy da rze niem. Zjazd wy ty czył kie -

run ki dzia łal no ści Związ ku i wszyst kich je go or ga nów
na no wą ka den cję 2015–2019.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie, uzna je że przy -
ję cie przez Zjazd Sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, oraz opra co wa nie pro gra mu dzia ła nia PZD na
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ka den cję 2015 - 2019 do sto so wa ne go do po trzeb dział -
kow ców i ogro dów za jed no z waż niej szych osią gnięć
Zjaz du. Wy bra ne no we wła dze gwa ran tu ją dal szy roz -
wój na sze go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd pod kre śla, że w wy ni ku uchwa le nia
w dniu 2 lip ca 2015 r. Sta tu tu PZD, speł nio ne zo sta ły
wy mo gi za war te w art. 68 ust. 1 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 r. tj. ko -
niecz ność uchwa le nia Sta tu tu w ter mi nie 18 mie się cy od
dnia wej ścia w ży cie usta wy.

Ser decz nie dzię ku je my Pa nu Pre ze so wi E. Kon drac kie -
mu, praw ni kom KR PZD i pra cow ni kom Kra jo wej Ra dy
PZD za wzo ro we zor ga ni zo wa nie XII Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów PZD. Zjazd, któ ry od był się w ro dzin nej 
i wspa nia łej at mos fe rze, uwa ża my za po waż ny suk ces.

W imie niu Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du, oraz
uczest ni ków Zjaz du, skła da my na rę ce Pa na Pre ze sa E.
Kon drac kie go po dzię ko wa nia za do tych cza so wą pra cę
na rzecz ogro dów. Ży czy my wie lu suk ce sów w prze bu -

do wie ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce z po -
żyt kiem dla dział kow ców i ich ro dzin oraz lo kal nej spo -
łecz no ści.

Do strze ga my i z sa tys fak cją od bie ra my przy ję te przez
XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD sta no wi ska i ape le,
któ re okre śla ją po li ty kę Związ ku na naj bliż szą przy -
szłość. Wy mie nić tu na le ży m.in. „Apel do władz pu -
blicz nych o współ pra cę ze Związ kiem i wszyst ki mi je go
or ga na mi” oraz „Apel do Rzą du RP i do sa mo rzą dów te -
ry to rial nych o uwzględ nie nie ogro dów w miej sco wych
pla nach za go spo da ro wa nia miast i gmin”.

Na dzie ję na bez piecz ną przy szłość dział kow ców da ją
wy po wie dzi i de kla ra cje licz nie przy by łych na XII Kra -
jo wy Zjazd przed sta wi cie li władz pań stwa, w tym przede
wszyst kim Pre mie ra i Wi ce pre mie ra Rzą du RP, oraz po -
słów na Sejm RP z ra mie nia PSL, PiS i SLD. Wszy scy
za pro sze ni go ście de kla ro wa li wspar cie i dal szą współ -
pra cę z dział kow ca mi, co nie wąt pli wie moż na uznać za
uzna nie dla Związ ku i je go do tych cza so wych do ko nań.

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku wraz z Prze wod -
ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD, wy-
ko nu ją cy spo łecz nie swo je obo wiąz ki, re pre zen tu jąc 227
ROD funk cjo nu ją cych w na szym Okrę gu stwier dza ją, że
ob ra du ją cy w dniach 2–3 lip ca 2015 ro ku XII Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD speł nił po kła da ne w nim na dzie -
je wszyst kich człon ków PZD w na szym Okrę gu Gdań -
skim. To wiel kie wy da rze nie w do tych cza so wej hi sto rii
na sze go Związ ku bę dzie mia ło ka pi tal ne zna cze nie dla
dzia łal no ści na szej spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji
i wszyst kich or ga nów w ka den cji 2015–2019.

Uchwa lo ny przez de le ga tów jed no myśl nie Sta tut PZD
w dniu 2 lip ca 2015 ro ku speł nił wy mo gi art.68 ust. l
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 13
grud nia 2013 ro ku, któ ry na kła dał obo wią zek uchwa le -
nia przez Sto wa rzy sze nie Ogro do we PZD sta tu tu w ter -
mi nie 18 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie tej usta wy.
Ocze ku jąc na bez pro ble mo wą re je stra cję te go sta tu tu je -
ste śmy prze ko na ni, że do brze bę dzie on słu żył wszyst -
kim or ga nom Związ ku w wy peł nia niu ich obo wiąz ków
dla do bra dział kow ców.

Z uzna niem od no si my się rów nież do uchwa lo ne go
Pro gra mu PZD, w któ rym za war to sze ro ki wa chlarz za -
dań two rzą cych pod sta wę dla dal sze go roz wo ju i umac -
nia nia zna cze nia ogro dów dział ko wych dla spo łe-
czeń stwa. Przy ję ty przez de le ga tów Pro gram za wie ra w
so bie te ma ty kę na dziś i na przy szłość, któ ra bę dzie wy -

ma ga ła od dział kow ców i ich struk tur po dej mo wa nia
zde cy do wa nych dzia łań ce lem wy ko rzy sta nia wszyst -
kich moż li wo ści słu żą cych ca łe mu ru cho wi ogrod nic twa
dział ko we go zrze szo ne go w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców.

Z za do wo le niem przyj mu je my przy ję te przez XII Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów PZD sta no wi ska i ape le, któ rych
głów nym prze sła niem jest tro ska o za cho wa nia praw
dział kow ców oraz dba łość o jed ność na szej spo łecz nej,
po za rzą do wej or ga ni za cji. Zjazd od niósł się tak że do pil -
nej po trze by uchwa le nia usta wy re pry wa ty za cyj nej ce -
lem jed no znacz ne go ure gu lo wa nia sy tu acji praw nej
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. W tej sy tu acji Pre -
zy dium OZ PZD w Gdań sku stwier dza, że je dy nie oby -
wa tel ski pro jekt usta wy re pry wa ty za cyj nej, któ ry
po wi nien zo stać przy go to wa ny przez nasz Zwią zek jest
w sta nie za gwa ran to wać spo koj ną przy szłość dział kow -
ców i ich ogro dów tak by nie do cho dzi ło do po wszech -
nej „dzi kiej” re pry wa ty za cji.

Z ogrom ną sa tys fak cją przy ję li śmy obec ność na Zjeź -
dzie Pre mie ra Rzą du RP Pa ni Ewy Ko pacz i Wi ce pre -
mie ra Pa na Ja nu sza Pie cho ciń skie go przy udzia le
licz nych Po słów na Sejm RP. Tak licz ny udział przed sta -
wi cie li wła dzy pu blicz nej świad czy o do strze ga niu zna -
cze nia na sze go Związ ku w spo łe czeń stwie oby wa tel -
skim, któ ry współ two rzy my od wie lu lat.

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku tą dro gą skła da ser -
decz ne sło wa po dzię ko wa nia Pa nu Eu ge niu szo wi Kon -

6. OZ PZD w Gdaƒsku w sprawie znaczenia XII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZD dla przyszłoÊci polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego
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drac kie mu, Pre ze so wi Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
praw ni kom i pra cow ni kom Kra jo wej Ra dy PZD oraz
Wy daw nic twa „Dział ko wiec” za wręcz per fek cyj ne
przy go to wa nie i prze pro wa dze nie te go Zjaz du.

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku z ogrom ną sa tys -
fak cją od bie ra tak że wy bór no wych władz na sze go
Związ ku z Pre ze sem Eu ge niu szem Kon drac kim na cze -
le oraz wy bór do struk tur kie row ni czych na szych przed -

sta wi cie li w oso bach Cze sła wa Smo czyń skie go, Bo gu -
sła wa Dą brow skie go, Jó ze fa Pi sar skie go i Le onar da Nie -
wiń skie go. Po wie rze nie im kie row ni czych funk cji w
or ga nach PZD, w tym funk cji człon ka Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy i Za stęp cy Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji
Re wi zyj nej PZD od bie ra my, ja ko do wód uzna nia dla ca -
łe go śro do wi ska na sze go Okrę gu Gdań skie go.

Pre zy dium Okrę go we go PZD w Ko sza li nie po ana li zie
prze bie gu i wy ni ków XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
PZD stwier dza, że Zjazd był wy da rze niem, któ re w spo -
sób zna czą cy wpły wać bę dzie na dal szy roz wój i funk -
cjo no wa nie ogrod nic twa dział ko we go w kra ju i na
te re nie na sze go okrę gu.

Uchwa le nie przez Zjazd sze ro ko kon sul to wa ne go 
w struk tu rach związ ko wych Sta tu tu PZD po win no za -
koń czyć wszel kie per tur ba cje or ga ni za cyj no -praw ne
zwią za ne z je go uchwa le niem i wdra ża niem do prak ty ki
funk cjo no wa nia Związ ku. Tym sa mym wszyst kie wy -
ma ga nia art. 68 ust. 1 usta wy o ro dzin nych ogro dach 
z 13 grud nia 2013 ro ku zo sta ły speł nio ne.

Nie za prze czal nym osią gnię ciem Zjaz du jest przy ję ty

Pro gram Związ ku, któ re go re ali za cja za pew ni kon so li -
da cję ogro dów wo kół Związ ku, moż li wość wy ko rzy sta -
nia no wych moż li wo ści roz wo ju i uno wo cze śnie nia
ogro dów w za kre sie ich szer sze go otwar cia na po trze by
spo łecz no ści lo kal nych. Wy pra co wa ne przez Zjazd sta -
no wi ska i ape le są moc nym gło sem za rów no w obro nie
praw dział kow ców i ogro dów oraz w naj istot niej szych
spra wach spo łecz no -go spo dar czych. Udział w Zjeź dzie
Pre mier Rzą du RP Ewy Ko pacz oraz sze re gu par la men -
ta rzy stów tyl ko nasz głos po tę gu je.

Pre zy dium OZ PZD w Ko sza li nie wy ra ża na dzie ję, że
no wo wy bra ne wła dze Związ ku na cze le z Pre ze sem Eu -
ge niu szem Kon drac kim bę dą gwa ran tem re ali za cji przy -
ję te go pro gra mu dzia ła nia.

7. OZ PZD w Koszalinie w sprawie znaczenia obrad XII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZD dla przyszłoÊci ogrodnictwa działkowego

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie Sta tu tu PZD oraz
uchwa ły nr 99/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 31 mar -
ca 2015 r. w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go
„Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2015” po sta na wia co
na stę pu je:

§ 1
1. Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2015 

I miej sce: ROD im. K. Świer czew skie go No wy To -
myśl – OZ Po znań

2. Lau re aci kon kur su Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro -
ku 2015

ROD „Ko le jarz” Ino wro cław 
– OZ Byd goszcz,
ROD „Sło necz ko” So ko łów Pod la ski 
– OZ Ma zo wiec ki,

1. Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015

IV. KONKURSY KRAJOWE PZD

UCHWAŁA NR 166/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 lip ca 2015 ro ku
w spra wie roz strzy gnię cia kon kur su kra jo we go

„Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2015”
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ROD „Mie dzian ka” Po lko wi ce 
– OZ Le gni ca,
ROD „Fa dom” Iła wa 
– OZ War miń sko – Ma zur ski,
ROD „Gó ra Za be łec ka” No wy Sącz 
– OZ Ma ło pol ski.

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

ty tuł: „Naj lep szy Ogród Dział ko wy Ro ku 2015” i przy -
zna je się pu char Pre ze sa PZD, dy plom, ta bli cę oko licz -
no ścio wą oraz na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści 5.000 zł.

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

Ro ku 2015” i przy zna je się pu cha ry, dy plo my, ta bli ce
oko licz no ścio we oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści
4.000 zł.

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

po szcze gól nych dzie dzi nach:
ROD „Mal wa” Pi ła, OZ Pi ła 
– za dzia łal ność sta tu to wą,
ROD „Le śna Do li na” Kwi dzyn, OZ Gdańsk 
– za ak tyw ność ROD w obro nie Związ ku, ogro dów

i usta wy,
ROD „Doj li dy” Bia ły stok, OZ Pod la ski 
– za dzia łal ność oświa to wą,
ROD „Ko le jarz” Sie dl ce, OZ Ma zo wiec ki 

– za in we sty cje i re mon ty,
ROD „Pod Dę ba mi” Mi licz, OZ Wro cław 
– za za go spo da ro wa nie ROD,
ROD „Re laks” Ja ro cin, OZ Ka lisz 
– za za go spo da ro wa nie dzia łek,
ROD „ Ra dość” Dusz ni ki Zdrój, OZ Su dec ki 
– za ochro nę śro do wi ska,
ROD „No wy Sad” Star gard Szcze ciń ski, OZ Szcze -

cin – za bez pie czeń stwo w ROD,
ROD „Re laks” Obor ni ki, OZ Po znań 
– za pro mo cję ROD i Związ ku.

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

§ 5
Po zo sta łe zgło szo ne ogro dy otrzy mu ją dy plo my:
ROD „Hu zar” Ko strzyn nad Od rą - OZ Go rzów Wlkp.,
ROD „Pod La sem” Bia ła Pod la ska - OZ Lu blin,
ROD „Syn te za” Kę dzie rzyn Koź le - OZ Opo le,
ROD „1-Ma ja” Gli wi ce - OZ Ślą ski,
ROD „Ró ża” Za brze - OZ Ślą ski,
ROD „100 - le cia Za kła dów Mię snych” To ruń, OZ To -

ruń sko-Wło cław ski.
§ 6

Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we bio rą ce udział
w kon kur sie otrzy ma ją ze staw wy daw nictw związ ko -
wych na wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych.

War sza wa, dnia 15 lip ca 2015 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI 

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie Sta tu tu PZD oraz
uchwa ły nr 100/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 31 mar -
ca 2015 r. w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go
„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2015” po sta na wia co na stę pu -
je:

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

tuł „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2015”:

Łu cja i Wie sław Il kie wicz dz. nr 83 
– ROD „Ju trzen ka” Gli wi ce – OZ Ślą ski,
Ja ni na i Mie czy sław Ma rek dz. nr G33 
– ROD im. 2 Ar mii WP  Po znań – OZ Po znań,
Ali na i Sta ni sław Kon ce wicz dz. nr 44 
– ROD „Pod La sem” Bia ła Pod la ska – OZ Lu blin,
Do ro ta i Krzysz tof Ka raś kie wicz dz. nr 12/Wł 
– ROD „Piast” Szcze cin – OZ Szcze cin,

2. Wzorowa Działka Roku 2015

UCHWAŁA NR 167/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 lip ca 2015 ro ku
w spra wie roz strzy gnię cia kon kur su kra jo we go „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2015”
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Bar ba ra i Ja cek Ty pro wicz dz. nr 107 
– ROD „Re laks” Go rzów Wlkp. – OZ Go rzów Wlkp.,
Do ro ta i Jan Gło wacz dz. nr 67 
– ROD „Pod Dę ba mi” Mi licz – OZ Wro cław,
Ber nar dy na i Hen ryk Sas dz. nr 138 A 
– ROD „Sło necz nik” Trzcian ka – OZ Pi ła,
An na Mar ci nek dz. nr 208 
– ROD „Gó ra Za be łec ka” No wy Sącz – OZ Ma ło pol -

ski,
§ 2

Lau re aci kon kur su, któ rych dział ki otrzy ma ły ty tuł
„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2015” otrzy mu ją dy plo my, na -
gro dy rze czo we o war to ści 1.000 zł oraz wy daw nic twa
związ ko we i rocz ną pre nu me ra tę mie sięcz ni ka „dział ko -
wiec”.

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

ma ły wy róż nie nia:
Do ro ta i Jó zef Śmi giel dz. nr 129 
– ROD „Ire na” Ino wro cław – OZ Byd goszcz,
Re gi na i Woj ciech Ko stenc ki dz. nr 47 
– ROD „Ja no wo” Ru mia – OZ Gdańsk,
Re gi na i Ste fan Ko len da dz. nr 4 
– ROD „Aster” Opo le – OZ Opo le,
Jo an na i Mi ro sław Ku czyń ski dz. nr 109 
– ROD „Fa dom” Iła wa – OZ War miń sko-Ma zur ski,
Ger tru da i Jan Woj cie chow ski dz. nr 112 
– ROD „100-le cia Za kła dów Mię snych” To ruń 
– OZ To ruń sko-Wło cław ski.

i przy zna je dy plo my, na gro dy rze czo we o war to ści 500
zł oraz wy daw nic twa związ ko we i rocz ną pre nu me ra tę
mie sięcz ni ka „dział ko wiec”.

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

w kon kur sie:
Zbi gniew Bie nik dz. nr 91 – ROD „Ró ża” Za brze 
– OZ Ślą ski,
Ma ria i Pa weł Ma rek dz. nr 128 
– ROD „Źró deł ko” Tu rek – OZ Ka lisz, 
Do ro ta i Hen ryk Ja błoń ski dz. nr 135 
– ROD „Po kój” Lu boń – OZ Po znań,
Alek san dra i Wie sław Ja ni szew ski dz. nr A 11 
– ROD „Ra dość” Dusz ni ki – Zdrój – OZ Su dec ki, 
Jó ze fa Dy bow ska dz. nr 180 
– ROD „Si kor skie go” Lę bork – OZ Słupsk,
Jo an na Pod gór ska dz. nr 203 
– ROD „Bar ba ra” Ję drze jów – OZ Świę to krzy ski,
Krzysz tof Łuc ki dz. nr 52 
– ROD „Nad Wierz bia kiem” Bar to szów 
– OZ Le gni ca,
Han na Gieł żec ka dz. nr 268 
– ROD „XXXV Le cia” Ra dom – OZ Ma zo wiec ki, 
Ma ria i Cze sław Mie rze jew ski dz.nr 228
– ROD „Wir nik” War sza wa – OZ Ma zo wiec ki.
otrzy mu ją dy plo my uczest nic twa w Kra jo wym Kon -

kur sie „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2015”, wy daw nic twa
związ ko we oraz rocz ną pre nu me ra tę mie sięcz ni ka
„dział ko wiec”. 

War sza wa, dnia 15 lip ca 2015 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI 

WICEPREZES 
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 

25 czerw ca Sejm uchwa lił tzw. ma łą usta wę re pry -
wa ty za cyj ną. To jed nak za le d wie ma ły krok w kie -
run ku ure gu lo wa nia pro ble mu rosz czeń w Pol sce,
któ rych li sta jest co raz dłuż sza. Uchwa lo na usta wa
re gu lu je bo wiem wy łącz nie kwe stię rosz czeń na te re -
nie War sza wy, a to za le d wie kro pla w mo rzu po trzeb.
Nie ste ty eks per ci już wska zu ją, że część jej za pi sów

mo że być nie kon sty tu cyj na. Czy po li ty cy za ser wo wa li
nam ko lej ny bu bel praw ny?

Tzw. ma ła usta wa re pry wa ty za cyj na, czy li no we li za -
cja usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi oraz Ko dek -
su ro dzin ne go i opie kuń cze go, ma zmi ni ma li zo wać
obec nie od czu wa ne ne ga tyw ne skut ki De kre tu Bie ru ta,
któ re prze ja wia ją się w dzi kiej re pry wa ty za cji. Akt ten

1. Polska tonie w roszczeniach 

V. PUBLICYSTYKA
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re gu lu je spra wy na te re nie ob ję tym De kre tem, czy li War -
sza wy. Je go au to ra mi są se na to ro wie Plat for my Oby wa -
tel skiej i nie za leż ny se na tor Ma rek Bo row ski. Usta wa
szum nie re kla mo wa na jest ja ko je den z suk ce sów par tii
rzą dzą cej. Ra dość mo że być jed nak przed wcze sna.

Spra wa, czy usta wa w ta kim kształ cie to do bry akt
praw ny po dzie li ła na wet sa mych po słów. Świad czy o
tym gło so wa nie, w któ rym po par ło ją 283 po słów, ale aż
153 wstrzy ma ło się od gło su, a 1 po seł był prze ciw ko.
Dziś usta wa cze ka na pod pis Pre zy den ta RP.

Dla władz prio ry te tem sta ło się „ra to wa nie” bu dyn ków
uży tecz no ści pu blicz nej, bo to je głów nie za bez pie cza
przed zwro tem ma ła usta wa re pry wa ty za cyj na. Nie moż -
na jed nak igno ro wać fak tu, że pla ga rosz czeń do ty czy
tak że m.in. ka mie nic i ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Ich nie obej mu je ten akt. Co w ta kim ra zie sta nie
się z ludź mi, któ rzy je użyt ku ją, gdy spad ko bier cy upo -
mną się o nie ru cho mość?

Po li ty cy mie li aż 25 lat na ure gu lo wa nie kwe stii re pry -
wa ty za cji, ale do tej po ry Po la cy nie do cze ka li się usta -
wy re pry wa ty za cyj nej, któ ra nor mo wa ła by te kwe stie na
te re nie ca łe go kra ju. Wszyst kie do tych cza so we pro jek ty
prze pa da ły, a set ki ty się cy lu dzi wciąż cze ka na ten akt. 

Skąd jed nak wzię ły się kło po ty z rosz cze nia mi? Jest to
efekt na cjo na li za cji prze pro wa dzo nej na sze ro ką ska lę
po II woj nie świa to wej na mo cy ak tów nor ma tyw nych
PKWN i Kra jo wej Ra dy Na ro do wej (KRN), a na stęp nie
na pod sta wie sej mo wych ustaw PRL. W rę ce pań stwa
tra fi ły wte dy pry wat ne ka mie ni ce, do my, te re ny rol ne
itp. Od mo men tu ich na cjo na li za cji zo sta ły one za go spo -
da ro wa ne. Ka mie ni ce ma ją no wych lo ka to rów, a na nie -
użyt kach rol nych po wsta ły m.in. ro dzin ne ogro dy
dział ko we, któ re wła dze pań stwo we od da ły w użyt ko -
wa nie Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców.

Bez wąt pie nia na stą pi ło wie le nie od wra cal nych zmian,

a dziś roz pacz li wie pró bu je się wszyst ko przy wró cić do
daw ne go sta nu je do cze śnie krzyw dząc nie win nych lu -
dzi, choć by dział kow ców, któ rzy nie mie li po ję cia o ob -
cią że niach praw nych te re nu i użyt ko wa li go w do brej
wie rze w peł nym za ufa niu do pań stwa. Ta kie bez re flek -
syj ne dzia ła nie - re kom pen sa ty spad ko bier com za wszel -
ką ce nę, ma opła ka ne skut ki. Naj wyż szy czas zro zu mieć,
że nie ma moż li wo ści przy wró ce nia daw ne go po rząd ku.
Cza sy się zmie ni ły.

Ak tem na cjo na li za cji, któ re go efek ty ma ni we lo wać
ma ła usta wa re pry wa ty za cyj na, jest De kret Bie ru ta. Je go
wej ście w ży cie w 1945 ro ku spo wo do wa ło prze ję cie
wszyst kich grun tów w gra ni cach sto li cy przez gmi nę
mia sta sto łecz ne go War sza wy, a w 1950 r. - w związ ku
ze znie sie niem sa mo rzą du te ry to rial ne go - przez Skarb
Pań stwa. De kret Bie ru ta miał na ce lu uła twie nie od bu do -
wy kom plet nie znisz czo nej po woj nie War sza wy. Ob jął
on ok. 12 tys. ha grun tów, w tym ok. 20-24 tys. nie ru -
cho mo ści. W za ło że niu miał on na cjo na li zo wać tyl ko
grun ty, a pra wa do bu dyn ków mia ły po zo stać w rę kach
ich wła ści cie li w ra mach wie czy stej dzier ża wy. Nie ste ty
dziś wy cho dzą na świa tło dzien ne licz ne for mal ne błę dy
i za nie dba nia ów cze snych urzęd ni ków co otwo rzy ło
pusz kę Pan do ry.

Rosz cze nia – źró dło pro ble mu

Ma ła usta wa re pry wa ty za cyj na ma dwa za sad ni cze ce -
le: za trzy mać zwrot nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez
in sty tu cje pu blicz ne i han del rosz cze nia mi – czy li sku po -
wa nie rosz czeń przez oso by pry wat ne bądź wy spe cja li -
zo wa ne w tym kan ce la rie, któ re za ma łe pie nią dze
sku pu ją je od pra wo wi tych spad ko bier ców, a na stęp nie
zbi ja ją na nich ma ją tek. W wy eli mi no wa niu te go zja wi -
ska ma po móc obo wią zek spo rzą dza nia ta kich umów u
no ta riu sza. Da to tak że moż li wość ujaw nie nia kwot, za
któ re ku pio ne zo sta ły pra wa do nie ru cho mo ści.

Usta wa wpro wa dza tak że przy wi le je dla War sza wy,
któ ra bę dzie mia ła pierw szeń stwo kup na rosz czeń po ce -
nie usta lo nej in dy wi du al nie z ich wła ści cie lem. Ma to
od nie sie nie do bu dyn ków obar czo nych rosz cze nia mi, w
któ rych znaj du ją się in sty tu cje pu blicz ne. W ten spo sób
wła dze sto li cy mo gły by oto czyć ochro ną in te re sy miesz -
kań ców War sza wy i za po biec li kwi da cji ta kich pla có wek
jak szko ły czy szpi ta le.

Co wię cej, usta wa ma roz wią zy wać tak że in ny pro -
blem zwią za ny z re pry wa ty za cją – usta na wia nia tzw. ku -
ra to rów. Bar dzo czę sto sta ją się ni mi oso by, któ re
wy szu ku ją w księ gach wie czy stych daw nych wła ści cie -
li, któ rych obec ne miej sce po by tu jest nie zna ne. Ta ka
oso ba wy stę pu je na stęp nie z wnio skiem o usta no wie nie
go ku ra to rem daw ne go wła ści cie la. Sąd, mi mo że jest
zo bo wią za ny do za cho wa nia peł nej rze tel no ści, nie ba da
szcze gó ło wo ta kich wnio sków, a szko da. Zda rza się bo -
wiem, że daw ny wła ści ciel mu siał by mieć dzi siaj gru bo
po nad sto lat, więc oczy wi stym jest, że nie ży je, a usta -
no wie nie dla nie go ku ra to ra jest bez za sad ne. Wła śnie
przez nie spraw dza nie ta kich in for ma cji przez są dy wnio -
sko daw ca zo sta je ku ra to rem zgod nie z li te rą pra wa. Na -
stęp nie do ma ga się zwro tu nie ru cho mo ści, aby po tem
prze jąć nad nią opie kę i czer pać wy ni ka ją ce z te go pro -
fi ty. Oczy wi ście, że jest to pró ba wy łu dze nia i są na to
od po wied nie pa ra gra fy, jed nak kto jest w sta nie to zwe -

ABC ma łej usta wy re pry wa ty za cyj nej
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ry fi ko wać je że li już na eta pie są do wym nikt te go nie
spraw dza. Ma ła usta wa re pry wa ty za cyj na wpro wa dza
za kaz usta na wia nia ku ra to ra, je śli ist nie ją prze słan ki, że
pra wo wi ty wła ści cie le nie ży je. 

Co wię cej, je że li wła ści ciel nie ru cho mo ści od kil ku dzie -
się ciu lat nie da je zna ku ży cia i przez pół ro ku nie od po wie
na we zwa nie władz mia sta do zgło sze nia się, nie ru cho mość
ta ka bę dzie mo gła zo stać prze ję ta przez mia sto.

Kon tro wer syj ny za pis

Naj więk sze kon tro wer sje wo kół usta wy bu dzi za pis,
któ ry ma za blo ko wać zwrot w na tu rze nie ru cho mo ści
zaj mo wa nych przez in sty tu cje pu blicz ne, m. in. szko ły,
par ki, mu zea, szpi ta le czy gma chy ad mi ni stra cji pu blicz -
nej. To istot ne, bo za gro żo nych zwro tem jest po nad 100
pla có wek oświa to wych oraz ok. 30 par ków i skwe rów.
Nie ste ty za pis ten nie do ty czy te re nów zaj mo wa nych
przez ro dzin ne ogro dy dział ko we w sto li cy. To du ży
błąd, po nie waż tak że i z nich ko rzy sta ją miesz kań cy
War sza wy i to nie tyl ko ci, któ rzy upra wia ją w nich
dział ki. Szko da, że po li ty cy dba ją tyl ko o wy bra nych
oby wa te li kra ju, a nie o wszyst kich.

Nie ma jed nak nic za dar mo. Po li ty cy zna leź li ko zła
ofiar ne go, któ ry po nie sie kosz ty za bez pie cze nia bu dyn -
ków in sty tu cji pu blicz nych, a są nim wła ści cie le nie ru cho -
mo ści bądź ich spad ko bier cy. We dług no wych prze pi sów
daw ni wła ści cie le mie li by tra cić ca ły swój ma ją tek i nie
przy słu gi wa ło by im żad ne od szko do wa nie (!), co wzbu -
dza sprze ciw kon sty tu cjo na li stów. PO za pew nia jed nak,
że mo gą oni wal czyć o nie na dro dze są do wej. 

"Ogra ni cze nie moż li wo ści uzy ska nia użyt ko wa nia
wie czy ste go przez by łych wła ści cie li wy własz czo nych
nie ru cho mo ści, któ rym usta wo daw ca przy znał pra wo do

żą da nia usta no wie nia użyt ko wa nia wie czy ste go na wy -
własz czo nej nie ru cho mo ści, te go pra wa bez przy zna nia
sto sow nej re kom pen sa ty, sta no wi na ru sze nie kon sty tu -
cyj nej za sa dy ochro ny wła sno ści i in nych praw ma jąt ko -
wych de ko do wa nej na pod sta wie art. 64 Kon sty tu cji”
– pi sa li w swo jej eks per ty zie pra cow ni cy Biu ra Opi nii
Sej mo wych. Ten ar gu ment o sprzecz no ści usta wy z Kon -
sty tu cją RP nie prze ko nał jed nak po li ty ków PO, PSL i
SLD, któ rzy pro jekt po par li. 

Je den z au to rów usta wy – nie za leż ny se na tor Ma rek
Bor kow ski, stoi na sta no wi sku, że na le ży „do pro wa dzić
wresz cie spra wę do koń ca”. Uwa ża, ze je śli fak tycz nie
Try bu nał Kon sty tu cyj ny znaj dzie błę dy w usta wie, to po
pro stu wró ci ona do po praw ki do sej mu, a ten sce na riusz
wy da je się bar dzo praw do po dob ny.

Za dba o to z pew no ścią Zrze sze nie De kre to wiec – sku -
pia ją ce oso by po krzyw dzo ne skut ka mi De kre tu Bie ru ta,
któ re go pro po zy cje do tej usta wy se nat od rzu cił na eta -
pie opra co wy wa nia pro jek tu. – Je śli tak się ma wy ku wać
pra wo w Pol sce, to mo gę za pro po no wać kil ka in nych
nie kon sty tu cyj nych ustaw, niech przyj mie je par la ment,
bo tak się po li tycz nie ktoś umó wił – po wie dział dla jed -
nej z ga zet wi ce pre zes Zrze sze nia Ry szard Grze siu ła. 

Co pro po no wa li De kre tow cy? 

Roz wią za nie „ide al ne”, czy li cał ko wi te za ła twie nie
pro ble mu rosz czeń w sto li cy. Co stoi za tem na prze szko -
dzie re ali za cji tak ge nial nych po my słów, któ re uwol ni ły -
by War sza wę od klą twy rosz czeń? Dział kow cy. Bo wiem
Zrze sze nie De kre to wiec za pro po no wa ło bez po śred nie
prze ka za nie te re nów ogro dów, do któ rych są rosz cze nia,
by łym wła ści cie lom. Mo wa o oko ło 69 war szaw skich
ogro dów o łącz nej po wierzch ni oko ło 411 ha, z któ rych
na co dzień ko rzy sta aż 18 ty się cy dział kow ców i ich ro -
dzin. De kre tow cy idą jed nak o krok da lej. Pro po nu ją tak -
że prze nie sie nie po za sto li cę po zo sta łych war szaw skich
ROD, do któ rych nie ma rosz czeń. Zrze sze nie uwa ża, że
po zy ska ne dzię ki te mu 700 ha na le ży prze kla sy fi ko wać
na bu dow la ne i sprze dać de we lo pe rom. 

Po mysł Zrze sze nia De kre tow ciec jest szcze gól nie do -
tkli wy dla dział kow ców. Nie prze wi du je on bo wiem od -

szko do wa nia za na nie sie nia i na sa dze nia na dział kach,
po mi mo że gwa ran tu je to usta wa o ROD z 13 grud nia
2013 ro ku. Nie ma w nim tak że mo wy o re kom pen sa cie
na rzecz sto wa rzy sze nia ogro do we go – Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, za in fra struk tu rę w ROD.

Po li ty cy do strze gli jak bar dzo abs trak cyj ne są te ra dy -
kal ne po stu la ty. Se nat nie uwzględ nił pro po zy cji Zrze -
sze nia De kre to wiec. I jak moż na się by ło spo dzie wać 
– z roz wią zań za pre zen to wa nych w ma łej usta wie re pry -
wa ty za cyj nej Zrze sze nie jest bar dzo nie za do wo lo ne, dla -
te go za mie rza za skar żyć usta wę do Try bu na łu Kon sty-
tu cyj ne go. Tu za cho dzi jed nak oba wa, że znów pro po -
zy cje li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych mo -
gą być przed mio tem dys ku sji, a co gor sze… zo stać
uwzględ nio ne.
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Bez od po wie dzi po zo sta je py ta nie jak dłu go mu si my
jesz cze cze kać na usta wę re pry wa ty za cyj ną, któ ra kom -
plek so wo roz wią że pro blem rosz czeń w ca łej Pol sce.
Ma ła usta wa re pry wa ty za cyj na jest świa teł kiem w tu ne -
lu, jed nak to wciąż za ma ło, tym bar dziej, że jesz cze Pre -
zy dent RP nie zdą żył jej pod pi sać, a już jest pod wa ża na
jej kon sty tu cyj ność.

Przy kre jest tak że, że po li ty cy nie tyl ko sku pi li się na
sa mej War sza wie, ale tak że po dzie li li oby wa te li na tych
rów nych i rów niej szych. Usta wa ochro ną obej mie m.in.
szko ły i szpi ta le, ale co z po zo sta ły mi oby wa te la mi? Nie -
mal co dzien nie me dia do no szą o ludz kich dra ma tach,
kie dy do drzwi pu ka ją tzw. czy ści cie le ka mie nic, a lu -
dzie mu szą opu ścić swo je do my, w któ rych spę dzi li ca -
łe ży cie i wy cho wa li dzie ci. Ich do my tra fia ją w rę ce
spad ko bier ców w ża den spo sób emo cjo nal nie nie zwią -
za nych z nie ru cho mo ścią, a jesz cze czę ściej do zu peł nie
ob cych osób, któ re na by ły pra wa do rosz czeń. W efek cie
lu dzie tra fia ją na bruk lub ich czynsz z dnia na dzień zo -
sta je pod nie sio ny na wet kil ku krot nie.

W po dob nej sy tu acji są ro dzin ne ogro dy dział ko we,
któ rych nie za bez pie cza ma ła usta wa re pry wa ty za cyj na
(na wet tych po ło żo nych w War sza wie). Zna cze nie prze -
sta ło mieć, że set ki lu dzi przez dzie się cio le cia wkła da ło
ser ce i cięż ką pra cę w te skraw ki zie mi. Ci dział kow cy są
prze cież rów no cze śnie miesz kań ca mi War sza wy, ale ich
po trze by oka za ły się mniej waż ne.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry pro wa dzi 4.707
ogro dów w ca łej Pol sce, z cze go aż 338 ogro dów jest
obar czo nych rosz cze nia mi, za brał głos w spra wie usta wy
re pry wa ty za cyj nej. Kra jo wa Ra da PZD ape lu je do po li -
ty ków o pod ję cie prac nad usta wą re pry wa ty za cyj ną.
Zwią zek tak że sam pro po nu je opty mal ne roz wią za nia. 
– Usta wa mu si wpro wa dzić rów no wa gę po mię dzy dzia -
ła niem na rzecz na pra wie nia krzywd wy rzą dzo nych w
po przed nim ustro ju, a moż li wo ścia mi współ cze sne go
Pań stwa oraz ko niecz no ścią po sza no wa nia praw obec -
nych miesz kań ców Pol ski. […] Usta wa, któ ra ma słu żyć
przy wra ca niu spra wie dli wo ści, mu si być opar ta o za sa -
dę so li dar no ści. Je że li ca łe współ cze sne spo łe czeń stwo
ma po no sić kosz ty na pra wia nia krzywd z lat ubie głych,
to rów nież oso by po krzyw dzo ne win ny uczest ni czyć w
tym pro ce sie po przez ogra ni cza nie na leż nych im świad -
czeń – czy ta my w sta no wi sku KR PZD. 

W po dob nym to nie wy po wie dział się XII Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD – naj wyż szy or gan Związ ku, któ -
ry ob ra do wał 2-3 lip ca br. w War sza wie. „Okres po wo -
jen ny w Pol sce niósł za so bą wie le krzywd. W róż ny

spo sób do świad czy ło ich prak tycz nie ca łe spo łe czeń -
stwo, nie tyl ko oso by ob ję te ak ta mi na cjo na li za cji. 
Z przy czyn oczy wi stych ich cał ko wi te na pra wie nie przez
współ cze sne Pań stwo Pol skie nie jest moż li we. Stąd też
za ło że nie, że nie za leż nie od kosz tów, re pry wa ty za cja ma
być je dy nym ob sza rem cał ko wi tej re kom pen sa ty strat,
by ło by ko lej nym ak tem nie spra wie dli wo ści. Za wy klu -
cze niem re sty tu cji w na tu rze prze ma wia rów nież fakt, iż
dzia ła nie to pra wie za wsze wią że się z na ru sze niem praw
ko lej nych osób, cze go naj lep szym przy kła dem są dział -
kow cy. Je że li Pań stwo chce za dość uczy nić daw nym
krzyw dom, nie mo że się to od by wać kosz tem praw
współ cze snych oby wa te li. Nie spo sób tak że nie pod -
nieść, iż oce nia jąc wy da rze nia z okre su, gdy Pol ska był
pod no szo na ze zgliszcz po wo jen nych, nie moż na przy -
sta wiać do nich mia ry z cza sów współ cze snych. Dla te go
też, usta wo daw ca wi nien uchwa lić usta wę re pry wa ty za -
cyj ną opar tą na za sa dzie miar ko wa nia pra wa do od szko -
do wa nia. Prze ma wia za tym za rów no aspekt hi sto rycz ny
te go ak tu, jak i idea so li dar no ści, któ ra przy wo ła na 
w Kon sty tu cji RP, sta no wi fun da ment po rząd ku praw ne -
go współ cze snej Pol ski”

I ten głos wy da je się naj bar dziej roz sąd ny. Nie o to bo -
wiem cho dzi, aby po zba wić wszyst kie go spad ko bier ców,
jak czy ni to ma ła usta wa re pry wa ty za cyj na, ale aby do -
ko nać te go współ mier nie do moż li wo ści pań stwa i po -
nie sio nych przez nie go na tym te re nie na kła dów, 
z uwzględ nie niem so li dar no ści spo łecz nej. Grun ty po -
win ny zo stać w rę kach pań stwa, ale spad ko bier com na -
le ży się sym bo licz ne od szko do wa nie wy pła ca ne z je go
bu dże tu.

O po trze bie uchwa le nia usta wy re pry wa ty za cyj nej
wie lo krot nie przy po mi na ła tak że Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich prof. Ire na Li po wicz. „Wy ho do wa li śmy swo -
isty prze mysł re pry wa ty za cyj ny, któ re go głów ny mi
be ne fi cjen ta mi są wiel kie kan ce la rie i wiel kie pod mio ty
go spo dar cze, któ re sku pu ją rosz cze nia. Oba wiam się, że -
by star sze oso by, ma ją ce rosz cze nia do cen nych te re nów
i cen nych nie ru cho mo ści np. w War sza wie nie sta wa ły
się obiek tem pre sji lub szan ta żu, po nie waż, miesz ka jąc
bar dzo skrom nie, ma jąc bar dzo ni ski do chód, ma ją w rę -
ku klucz do ol brzy mie go ma jąt ku, od da ją go czę sto za
bez cen” – mó wi ła w Se na cie pod ko niec czerw ca prof.
Li po wicz.

Z ko lei pro ku ra tor ge ne ral ny An drzej Se re met zwra cał
uwa gę na mno gość pa to lo gii wy stę pu ją cych przy pro ce -
sie re pry wa ty za cyj nym i za chę cał pro ku ra to rów do re -
ago wa nia w ta kich sy tu acjach.

Oby wa te le rów ni i rów niej si
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Każ dy dzień ujaw nia no we rosz cze nia. Dzi siej sza re -
pry wa ty za cja to wol na ame ry kan ka. Jed nak la ta mi ja ją,
a usta wy re pry wa ty za cyj nej wciąż nie ma. 25 lat oka za -
ło się zbyt krót kim cza sem dla po li ty ków, aby roz wią zać
tę spra wę raz na za wsze. Zbli ża ją ce się wy bo ry par la -

men tar ne nio są jed nak na dzie ję, że po li ty cy wró cą do te -
go te ma tu i wy pra cu ją kom pro mi so we roz wią za nie, któ -
re nie na pra wi sta rych krzywd wy rzą dza jąc no we. Po nad
1 mln 100 tys. dział kow ców i PZD cze ka na ten akt 
z nie cier pli wo ścią.

AD

Efekt ku li śnież nej

Pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski w jed nej ze swo -
ich ostat nich de cy zji skie ro wał do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go se nac ki pro jekt „ma łej usta wy re pry-
wa ty za cyj nej”. Ko men ta to rzy twier dzą, że to ozna -
cza od ro cze nie na dłu go ure gu lo wa nia pro ble mu re -
pry wa ty za cji.

Pro jekt no we li za cji przy go to wa li se na to ro wie PO i se -
na tor nie za leż ny Ma rek Bo row ski. By ła to od po wiedź na
ini cja ty wę pre zy dent War sza wy Han ny Gron kie wicz -
-Waltz, uzgod nio ną z pre mier Ewą Ko pacz. Usta wa mia -
ła ukró cić m.in. tzw. dzi ką re pry wa ty za cję nie ru cho-
mo ści w sto li cy, ode bra nych wła ści cie lom na mo cy de -
kre tu Bie ru ta z 1945 r. W za my śle je go au to rów miał on
po nie kąd być pierw szym kro kiem w da le kiej dro dze do
ure gu lo wa nia skom pli ko wa ne go sta nu praw ne go nie ru -
cho mo ści w War sza wie. Je go głów nym ce lem by ło ogra -
ni cze nie zwro tu nie ru cho mo ści w na tu rze, ode bra nych
po 1945 r. de kre tem pre zy den ta Bo le sła wa Bie ru ta. Nie -
ste ty za pi sy te w ża den spo sób nie roz wią zu ją licz nych
pro ble mów z rosz cze nia mi, ja kie do ty ka ją ro dzin ne
ogro dy dział ko we. Pol skie pań stwo na pra wia jąc swo je
błę dy z prze szło ści nie mo że lek ce wa żyć po trze by ochro -
ny tak że obec nych użyt kow ni ków dzia łek w ROD.

W me diach roi się od przy kła dów bez pra wia dzie ją ce -
go się przy oka zji na pra wia nia krzywd z mi nio nej epo -
ki. Los dział kow ców jest iden tycz ny z lo sem lo ka to rów
z „od zy ska nych” ka mie nic, ale roz wią za nie sy tu acji
dział kow ców zo sta ło nie ste ty przy ma łej usta wie re pry -
wa ty za cyj nej po mi nię te. Tym cza sem dział kow cy, jak lo -
ka to rzy, trak to wa ni są przez no wych wła ści cie li jak
rze czy. Bez par do no wo usu wa ni, bez oglą da nia się na
pra wa gwa ran to wa ne w usta wie przy li kwi da cji ogro -
dów. PZD stał i stoi na sta no wi sku, któ re by ło wie lo krot -
nie wy po wia da ne za rów no przez KR PZD, Zjazd, jak 
i okrę gi, że to brak usta wy re pry wa ty za cyj nej stwo rzył
grunt dla tych nad użyć, dla te go nie zbęd ne jest jej uchwa -
le nie, co po ło ży kres tym wszyst kim sy tu acjom, do ja -
kich do cho dzi wła śnie z po wo du bra ku sto sow nych
re gu la cji.

We dług Pre zy den ta Ko mo row skie go ma ła usta wa re -
pry wa ty za cyj na jest nie ko rzyst na dla by łych wła ści cie li,
bo roz sze rza pod sta wy praw ne umoż li wia ją ce od mo wę re -
ali za cji ich praw. – Nie któ re re gu la cje po gar sza ją sy tu ację
by łych wła ści cie li, a ich skut kiem mo że być po zba wie nie
ich rosz czeń i po zo sta wie nie bez re kom pen sa ty – po wie -
dzia ła PAP sze fo wa pre zy denc kie go biu ra pra so we go Jo -
an na Trza ska -Wie czo rek. Osta tecz nie na te mat zgod no ści
z usta wą za sad ni czą wy po wie się Try bu nał Kon sty tu cyj -
ny. Ko men ta to rzy twier dzą, że to ozna cza od ro cze nie na
dłu go ure gu lo wa nia pro ble mu re pry wa ty za cji.

Tym cza sem rosz cze nia by łych wła ści cie li to te mat,
któ re go nie moż na za mieść pod dy wan, co wie lo krot nie
pod kre ślał w licz nych sta no wi skach i wy stą pie niach
PZD. Obec na sy tu acja nie jest ko rzyst na, ale wy ma ga
du żej roz wa gi przy pro jek to wa niu wy wa żo nych prze pi -
sów mak sy mal nie kom plek so wej usta wy re pry wa ty za -
cyj nej. „Ma ła usta wa re pry wa ty za cyj na” nie roz wią zy-
wa ła pro ble mu ca ło ścio wo, a je dy nie w wy bra nym frag -
men cie. Być mo że jej skie ro wa nie do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go spra wi, że zo sta nie po pra wio na i obej mie
swo im za się giem tak że te re ny ROD. Wy da je się oczy -
wi ste, że ko niecz ne jest w tej spra wie praw ne zrów no wa -
że nie kon ku ru ją cych in te re sów in dy wi du al nych i po w-
szech nych, bez po mi ja nia ko go kol wiek, tak jak ma to
miej sce w ma łej usta wie re pry wa ty za cyj nej. W chwi li
obec nej ta rów no wa ga jest wy so ce za bu rzo na, a orze cze -
nia są dów po zo sta wia ją wie le do ży cze nia. W opi nii
PZD je dy nie szyb kie ure gu lo wa nie kwe stii re pry wa ty -
za cji po zwo li unik nąć kosz tow nych po zwów, wie lo let -
nich spraw są do wych, a przede wszyst kim krzyw dy, ja ka
wy rzą dza na jest oby wa te lom przez brak tej że usta wy.

Ma my na dzie ję, że skie ro wa nie usta wy do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go nie bę dzie odło że niem jej na pół kę na
ko lej ne la ta, a pro ble my zwią za ne z rosz cze nia mi zo sta -
ną w koń cu po wie lu la tach od gór nie ure gu lo wa nie, co
po zwo li zmi ni ma li zo wać krzyw dę i szko dę, ja kie przez
brak tej usta wy po no szą od wie lu lat oby wa te le, a tak że
dział kow cy.

AH

2. „Mała ustawa reprywatyzacyjna” skierowana do Trybunału
Konstytucyjnego
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W związ ku z otrzy my wa ny mi za po śred nic twem Se -
kre ta ria tu Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, licz ny mi wy stą pie -
nia mi kie ro wa ny mi do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów przez
jed nost ki te re no we Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
w spra wie ro dzin nych ogro dów dział ko wych znaj du ją -
cych się na te re nie m.st, War sza wy, uprzej mie przed sta -
wiam in for ma cję w od nie sie niu do za gad nie nia po ru -
sza ne go w ww. wy stą pie niach.

Od no sząc się do sy gna li zo wa ne go w wy stą pie niach za -
gro że nia li kwi da cji war szaw skich ogro dów dział ko wych
w związ ku z wy stą pie niem Sto wa rzy sze nia „De kre to -
wiec”, uprzej mie in for mu ję, iż ak tem praw nym prze wi -
du ją cym utwo rze nie ogro dów dział ko wych był de kret 
z dnia 25 czerw ca 1946 roku o ogro dach dział ko wych
(Dz. U. z 1946 r. Nr 34, poz. 208). Prze wi dy wał on, że
dla każ de go osie dla, w któ rym co naj mniej 20% lud no -
ści za miesz ku je do my zbio ro we, po zba wio ne ogro dów,
utwo rzo ne bę dą sta łe ogro dy dział ko we. De kret prze wi -
dy wał rów nież, że obo wią zek za kła da nia ogro dów cią ży
na gmi nach lub na pra co daw cach za trud nia ją cych wię cej
niż 200 osób Na ce le ogro dów dział ko wych prze zna czo -
ne zo sta ły grun ty, któ re sta no wi ły wła sność gmi ny lub
mia ły być na by te, bądź wy dzier ża wio ne przez gmi nę na
te ce le oraz grun ty prze ka za ne gmi nie na pod sta wie de -
kre tu Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go 
z dnia 6 wrze śnia 1944 r. o prze pro wa dze niu re for my rol -
nej (Dz. U. R, P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13), W ra zie bra ku
ta kich te re nów gmi nie słu ży ło pra wo na by cia od po wied -
nich grun tów w dro dze wy własz cze nia. Ogro dy dział ko -
we za kła da ne przez pra co daw ców mia ły być lo ka -
li zo wa ne na grun tach sta no wią cych wła sność za kła du
pra cy, a w ra zie bra ku ta kich grun tów – na te re nach,
prze ka za nych na ten cel przez gmi nę. De kret ten zo stał
uchy lo ny przez art. 16 usta wy z dnia 9 mar ca 1949 roku 
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 1949 r.
Nr 18, poz. 117). Po wyż sza usta wa na kła da ła obo wią zek
za kła da nia ogro dów na te sa me pod mio ty, tj. gmi ny oraz
pra co daw ców. Ko lej ne ak ty praw ne do ty czą ce ogro dów
dział ko wych, tj. usta wa z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow -

ni czych ogro dach dział ko wych (Dz. U, z 1996 r. Nr 85,
poz, 390, z późn. zm.) oraz usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1419, z późn zm.) rów nież wspie ra ły po zy tyw ną ro -
lę ogrod nic twa dział ko we go, uzna jąc ro dzin ne ogro dy
dział ko we za waż ną dzie dzi nę ży cia spo łecz ne go

Ak tu al nie ak tem praw nym obo wią zu ją cym w oma wia -
nym za kre sie jest usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r, poz. 40
z późn, zm.), któ ra we szła w ży cie z dniem 19 stycz nia
2014 r. W pre am bu le te go ak tu praw ne go usta wo daw ca
uznał za ko niecz ne za pew nie nie dal sze go ist nie nia i roz -
wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych, ja ko sta łych ele -
men tów in fra struk tu ry gmin, któ re po win ny być uwzględ-
nia ne w pro ce sie ich roz wo ju dla do bra obec ne go i przy -
szłych po ko leń. Na le ży za tem pod kre ślić, że bez wzglę du
na re alia po li tycz ne Pań stwo Pol skie przez la ta wspie ra ło
ogrod nic two dział ko we, a za kła da nie ogro dów dział ko -
wych pod le ga ło re gu la cjom usta wo wym

Wo bec po wyż sze go re sort in fra struk tu ry i roz wo ju uwa -
ża za wska za ne, aby w obec nej sy tu acji ła go dze nia na -
stępstw tzw. „de kre tu Bie ru ta” nie do ko ny wać kosz tem
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Trud no by ło by bo -
wiem po go dzić kon cep cję za pre zen to wa ną przez Sto wa -
rzy sze nie „De kre to wiec”, po le ga ją cą na po zy ska niu przez
Gmi nę m. st. War sza wy grun tów zaj mo wa nych obec nie
przez ro dzin ne ogro dy dział ko we, a na stęp nie ich zby ciu
oraz prze zna cze nie uzy ska nych ze zby cia środ ków na za -
spo ko je nie rosz czeń by łych wła ści cie li nie ru cho mo ści
prze ję tych na rzecz Skar bu Pań stwa na pod sta wie de kre -
tu war szaw skie go, z re ali zo wa ną przez Pań stwo po li ty ką
wspie ra nia roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go. 

Re asu mu jąc po wyż sze wy ra żam na dzie ję, że przed sta -
wio ne in for ma cje po zwo lą na wy ja śnie nie za sy gna li zo -
wa nych w wy stą pie niach wąt pli wo ści w za kre sie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych znaj du ją cych się na te -
re nie m.st. War sza wy. Rów no cze śnie uprzej mie pro szę
Pa na Pre ze sa o prze ka za nie ni niej szej in for ma cji jed nost -
kom te re no wym Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z up. Mi ni stra In fra struk tu ry i Roz wo ju

Pa weł Or łow ski
Pod se kre tarz Sta nu

3. List Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Prezesa PZD 
Eugeniusza Kondrackiego 

War sza wa, 24 czerw ca 2015 r.

Mi ni ster In fra struk tu ry i Roz wo ju

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
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Przed są da mi lub na dro dze ad mi ni stra cyj nej w ca -
łej Pol sce to czą się już spra wy zwią za ne z rosz cze nia -
mi do ok. 605 ha grun tów ogro dów dział ko wych, na
któ rych znaj du je się bli sko 15 ty się cy dzia łek. Jest to
wierz cho łek gó ry lo do wej. Ist nie ją bo wiem jesz cze
tzw. „rosz cze nia uśpio ne”, któ re choć zgło szo ne, nie
tra fi ły jesz cze na wo kan dę są do wą czy ścież kę ad mi -
ni stra cyj ną. Jak wy ka za ło ba da nie KR PZD w su mie
zja wi sko obej mu je już 338 ROD, o po wierzch ni prze -
kra cza ją cej 1211 ha, użyt ko wa nych przez bli sko 
30 ty się cy ro dzin. Po ten cjal nie za gro żo ny jest każ dy
z tych ROD.

PZD nie mal że każ de go ro ku zmu szo ny jest do za pła -
ty idą cych już w mi lio ny zło tych od szko do wań za błę dy
po peł nio ne przez urzęd ni ków. W wie lu spra wach bo -
wiem cho dzi nie tyl ko o pod wa że nie prze ję cia grun tów
przez wła dze i li kwi da cję ROD, ale rów nież o od szko do -
wa nie za bez u mow ne ko rzy sta nie z te re nu przez dział -
kow ców. Ra chun ka mi ty mi ob cią ża ny jest PZD i
dział kow cy. Pań stwo umy wa rę ce. Tym cza sem dla każ -
de go po stron ne go czło wie ka ja sne jest, że to nie PZD

ode brał wła ści cie lom nie ru cho mo ści, ale pań stwo i je go
urzęd ni cy. Wszak ogro dy za kła da ły wła dze miast i to one
ewen tu al nie nie do peł ni ły swe go cza su wszyst kich for -
mal no ści, co jest obec nie wy ko rzy sty wa ne przed są da -
mi. Urzęd ni cze uchy bie nia i błę dy da ją dziś nie ste ty du że
po le do po pi su. Nie ste ty jesz cze czę ściej spo ty kać moż -
na sy tu ację, gdy po mi mo wy własz cze nia, wła ści ciel nie
zo stał wy kre ślo ny z ksiąg wie czy stych i wid nie je tam po
dziś dzień. I wła śnie z te go po wo du to pań stwo win no
za spo ko ić w od po wied ni spo sób rosz cze nia tej gru py
spo łecz nej. Tym cza sem pań stwo ko lej ny raz umy wa rę -
ce od swo ich oby wa te li i aby wy na gro dzić krzyw dę by -
łym wła ści cie lom i ich spad ko bier com po zba wia mie nia
dział kow ców, któ rzy dzia ła li w do brej wie rze i nie mie li
żad ne go wpły wu na de cy zje po dej mo wa ne w prze szło ści
przez or ga ny ów cze sne go pań stwa. Ża den dział ko wiec
na wet nie po dej rze wał, że kie dyś za rzu cą mu, że nie le -
gal nie zaj mu je zie mię, któ ra nie jest je go wła sno ścią. Że
ze chcą mu ją ode brać, a za pra cę wło żo ną w nią przez
la ta… za żą da ją idą ce go w mi lio ny zło tych od szko do wa -
nia.

4. Działkowcy słono płacà za urz´dnicze b∏´dy

Mia sto za ło ży ło ogród na cu dzej zie mi

Nie ma łe pie nią dze zmu szo ny był za pła cić PZD spad ko -
bier com wy własz czo nych wła ści cie li za bez u mow ne ko -
rzy sta nie z zie mi za czę ści ROD Zło tow ska 2 w Po zna niu.
Stra ty po nie śli też dział kow cy, bo sły ną ca ze spraw rosz -
cze nio wych po znań ska Te mi da na ka za ła im za pła tę na
rzecz wła ści cie li z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia 
z dzia łek. Dziś dział kow cy pła czą i … pła cą – nie jed no -
krot nie w ra tach, bo ina czej nie by li by w sta nie prze żyć,
czy ku pić so bie le ków. Kto jest od po wie dzial ny za ta ki
stan rze czy, któ ry zgod nie z pra wem zmu sza ni cze mu win -
nych dział kow ców do za pła ty ogrom nych kosz tów od -
szko do wa nia za cu dze błę dy? W koń cu ktoś za wi nił, ty le
że po 30 czy 50 la tach nikt nie chce gło śno te go przy znać.

ROD Zło tow ska 2 po wstał zgod nie z ów cze sną kon -
cep cją pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go z ini cja -
ty wy lo kal nych władz w ro ku 1977 r. przy uli cy Owczej
32. To ogrom ny kom pleks, któ ry zaj mu je po wierzch nię
po nad 49 ha, i któ ry za sie dli ło pra wie ty siąc ro dzin dział -
ko wych. Nie ste ty, jak oka za ło się kil ka lat póź niej wła -
dze Po zna nia za ło ży ły go nie uzy skaw szy wcze śniej
zgo dy wła ści cie li czę ści tej nie ru cho mo ści. W 1980r.
mia sto pró bo wa ło zre flek to wać się i uwzględ nia jąc sto -
sow ne od szko do wa nie wy da no de cy zję o wy własz cze -
niu dział ki. De cy zję tę na stęp nie unie waż nił Mi ni ster
Ad mi ni stra cji i Go spo dar ki Te re na mi i Ochro ny Śro do -
wi ska. Rosz cze nie po ja wi ło się już w 1985r. lecz z uwa -
gi na śmierć jed nej z po wó dek zo sta ło za wie szo ne 

i wzno wio ne do pie ro po usta le niu osób dzie dzi czą cych
spa dek, co na stą pi ło w 1995r. Spad ko bier cy daw nej wła -
ści ciel ki po zmia nie ustro ju wkro czy li na dro gę są do wą.
Spra wa do ty czy za le d wie czę ści nie ru cho mo ści, na któ -
rej znaj du ją się 34 dział ki. Choć po tom ko wie wła ści cie li
gło si li wszem i wo bec, że chcą ugo dy z mia stem i chcą,
by Po znań od ku pił od nich te ren lub dał w za mian te ren
za mien ny, to w rze czy wi sto ści każ dą pro po zy cję od rzu -
ca li. Już w 2007 r. Po znań zło żył pro po zy cję wy ku pu te -
re nu za kwo tę orze czo ną przez rze czo znaw cę po
wy ce nie dział ki. Nie ste ty bli sko 600 tys. nie za do wo li ło
spad ko bier ców li czą cych na mi lio no we zy ski. Pro po zy -
cję po na wia no kil ku krot nie, a w 2014 r. Po znań za pro po -
no wał tak że kil ka te re nów za mien nych, któ re rzecz ja sna
nie spodo ba ły się wła ści cie lom. Mi mo szcze rych chę ci
władz Po zna nia do kom pro mi su nie do szło, a tym cza -
sem kosz ty tej spra wy da ją po kie sze niach naj mniej win -
nym – dział kow com. Przed sta wi cie le po znań skie go Wy -
dzia łu Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi uwa ża ją, że wła -
ści cie le te re nu chcą za nie go zbyt wy so ką ce nę. Tym cza -
sem we dług pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
te re ny te nie są prze zna czo ne na za bu do wę, a co za tym
idzie - ich ce na jest znacz nie niż sza niż chcie li by do stać
wła ści cie le. Im pas w spra wie dzia ła na nie ko rzyść dział -
kow ców i PZD. Czy jed nak to użyt kow ni cy te re nu w do -
brej wie rze po win ni po no sić kosz ty błę dów, ja kie
po peł ni li po znań scy urzęd ni cy w la tach 70-tych?
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Pod ko niec lat 70-tych XX wie ku na te re nie nie ru cho -
mo ści usy tu owa nych przy uli cy Ryb nej w Kra ko wie po -
wstał kom pleks pra cow ni czych ogro dów dział ko wych.
Te ren ten zo stał przy dzie lo ny po szcze gól nym za kła dom
na pod sta wie de cy zji ad mi ni stra cyj nej, a na stęp nie na
pod sta wie przy dzia łu dzia łek do ko na ne go przez Urząd
Dziel ni cy Kra ków. Dział ki roz dy spo no wa no po mię dzy
dział kow ców i za go spo da ro wa no. Wy bu do wa no al ta ny,
ogro dze nia, po wsta ła nie zbęd na in fra struk tu ra ogro do -
wa. Utwo rzo ne wów czas ogro dy – obec nie ro dzin ne
ogro dy dział ko we „Wrzos” i „Ka li na” prze ka za no zgod -
nie z tre ścią art. 32 usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. Pol skie -
mu Związ ko wi Dział kow ców i sta ły się ogro da mi
sta ły mi. De cy zje te nie zo sta ły do tąd uchy lo ne. 

Nie ste ty, po dob nie jak w wie lu te go ty pu spra wach, zo -
sta ła stwier dzo na nie waż ność de cy zji wy własz cze nio wej
do ty czą ca czę ści nie ru cho mo ści znaj du ją cej się w rę kach
jed nej ze spad ko bier czyń Ja dwi gi W. Po la tach oka za ło
się bo wiem, że de cy zja wy własz cze nio wa by ła wa dli wa,
gdyż pod ję to ją w opar ciu o plan re ali za cyj ny zwią za ny
z de cy zją lo ka li za cyj ną, któ ry to utra cił swo ją moc nie -
speł na dwa mie sią ce przed wy da niem de cy zji wy własz -
cze nio wej. I tak oto ko lej ny ROD, a wraz z nim PZD 
i dział kow cy – de fac to w wy ni ku błę dów urzęd ni -
czych – sta nę li w ogniu rosz czeń, żą dań wy da nia te re nu
i za pła ty za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tu. Błąd
urzęd ni czy to je den aspekt tej spra wy, ale pod kre ślić na -
le ży tak że nie zro zu mia ły błąd pra wa, bo wiem to ist nie -
ją ce prze pi sy praw ne umoż li wia ją po po nad 20 la tach od

de cy zji wy stę po wa nie i ich unie waż nia nie. Ja dwi ga W.
sko rzy sta ła tyl ko z furt ki, ja ką otwo rzy ło jej upo śle dzo -
ne pra wo. Z ko lei ujaw nie nie się wła ści cie la w księ dze
wie czy stej zro dzi ło ne ga tyw ne skut ki fi nan so we dla sa -
mych dział kow ców, któ rzy zo sta li na lo dzie. Mia sto Kra -
ków, któ re ogro dy za kła da ło, w spra wie nie po czu wa się
do ja kiej kol wiek wi ny. W mnie ma niu ma ło pol skich
urzęd ni ków nikt nie po no si za to od po wie dzial no ści.
Choć to Urząd Dziel ni cy Kra ków za kła dał ogro dy po -
słu gu jąc się by le ja ką do ku men ta cją (zie mię prze ka zy -
wa ną ogro dom opi sy wa no w za dzi wia ją cy i nie zro zu-
mia ły spo sób, sto su jąc ozna cze nia i sy gna tu ry, któ re ni -
jak ma ją się do za pi sów wid nie ją cych w ewi den cji grun -
tu i księ gach wie czy stych), dziś umy wa rę ce mó wiąc, że
mia sto żad nych de cy zji nie wy da ło. Za dzi wia ją ce za tem
skąd na tym te re nie po ja wi ły się pra cow ni cze ogro dy
dział ko we, któ re do 1981r. by ły we wła da niu pań stwo -
wych za kła dów znaj du ją cych się na te re nie Kra ko wa?
Zwią zek, któ ry zmu szo ny był do za pła ty po nad pół mi -
lio na od szko do wa nia z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta -
nia z grun tu, miał obo wią zek prze ję cia urzą dzo ne go
ogro du z mo cy usta wy z 1981r., a więc jest w tym
wszyst kim nie win ną ofia rą. Nie ste ty mia sto nie kwa pi
się do przy zna nia się do błę dów urzęd ni czych, któ re le -
żą u pod nó ża wszyst kich kło po tów kra kow skich dział -
kow ców i ogrom nych pro ble mów fi nan so wych, z ja ki mi
mu szą się bo ry kać spła ca jąc żą da nia i rosz cze nia Ja dwi -
gi W.

Kra ków na wa żył „pi wa”, a dział kow cy mu szą go wy pić

Spór o wła ści cie la w księ dze wie czy stej

Hi sto ria urzęd ni czych błę dów – ciąg dal szy. Po nad 2 mi -
lio ny zło tych żą da ją od PZD ty tu łem bez u mow ne go ko -
rzy sta nia z nie ru cho mo ści po ło żo nej we Wrze śni spad-
ko bier cy by łe go wła ści cie la An to nie go K., któ re mu w
1946 r. nada no nie ru cho mość roz par ce lo wa ne go ma jąt ku
na mo cy de kre tu o prze pro wa dze niu re for my rol nej. Nie -
speł na 4 la ta póź niej Wo je wódz ka Ko mi sja Ziem ska przy
Wo je wo dzie Po znań skim uchy li ła akt nada nia zie mi. Sąd
Re jo no wy we Wrze śni w 1947 ro ku ujaw nił w księ dze
wie czy stej dla tej nie ru cho mo ści An to nie go K. i mi mo
uchy le nia ak tu, wpi su nie sko ry go wa no.

Na te re nach tych w 1954 r. po wsta ły trzy ogro dy dział -
ko we: im. Dzie ci Wrze siń skich, im. 22 Lip ca oraz „Pod
Li pa mi”. Nie ru cho mość tę Pre zy dium Po wia to wej Ra dy
Na ro do wej we Wrze śni prze ję ło od An to nie go K. pro to -
ko łem zdaw czo -od bior czym w 1953 r. prze ka zu jąc jed -
no cze śnie Wy dzia ło wi Go spo dar ki Ko mu nal nej ja ko
dział kę z prze zna cze niem na urzą dze nie za kła do wych
ogro dów dział ko wych. Do dnia dzi siej sze go na tym te -
re nie nie prze rwa nie go spo da rzą dział kow cy i PZD.

Pod sta wą rosz cze nia jest obec nie wa dli wy wpis 
w księ dze wie czy stej, gdzie ja ko wła ści cie le wid nie ją
po tom ko wie chwi lo we go wła ści cie la, a nie fak tycz ny 
i praw ny wła ści ciel grun tu, któ rym jest Skarb Pań stwa.
Od 2004 ro dzi na by łe go wła ści cie la bez sku tecz nie pró -
bu je pod wa żyć de cy zję uchy la ją cą akt nada nia zie mi.
Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi od mó wił stwier dze -
nia nie waż no ści te go orze cze nia aż czte ro krot nie. Osta -
tecz nie NSA od da lił skar gę ka sa cyj ną po tom ków, co
spra wi ło, że orze cze nie o uchy le niu ak tu nada nia zie mi
An to nie mu K. jest osta tecz ne i wy ko nal ne. Sta ro stwo
Po wia to we Wrze śni zy ska ło pod sta wę do pod ję cia dzia -
łań ma ją cych na ce lu wy kre śle nie Pań stwa K. – spad ko -
bier ców An to nie go K. – z księ gi wie czy stej i ujaw nie nie
praw wła ści ciel skich Skar bu Pań stwa. Ta ki wpis w księ -
dze zni we czył by żą da nia Pań stwa K. skie ro wa ne do
PZD. Nie ste ty, choć sta ro stwo po na wia pi sma o zmia nę
w księ dze wie czy stej, moż na od nieść wra że nie, że pa nu -
je tu wy jąt ko wa opie sza łość, któ ra to ro dzi za gro że nie
dla dział kow ców i PZD. Po tom ko wie An to nie go K. żą -
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da ją bo wiem wy da nia te re nu o po wierzch ni 6,93 ha na
pod sta wie wła śnie wa dli we go wpi su do księ gi wie czy -
stej, po wo łu jąc się przy tym na to, że są współ wła ści cie -
la mi tej nie ru cho mo ści. Po tom ko wie wła ści cie la da li
dział kow com czas do 31 mar ca 2016 r. na opusz cze nie
te re nu. Czy sąd idzie w tym wy pad ku na re kord ocze ki -
wa nia na wpis w Księ dze Wie czy stej, czy też uda się ure -
gu lo wać spra wę za nim dział kow cy zo sta ną zmu sze ni do
za pła ty mi lio no wych od szko do wań za to, że ko muś się
po pro stu nie chce za koń czyć spra wy?

Ro dzin ne ogro dy dział ko we sta no wią urzą dze nia uży -
tecz no ści pu blicz nej, gdyż słu żą naj uboż szym ro dzi nom
oraz ca łym spo łecz no ściom lo kal nym. Z te go wzglę du
ogro dy funk cjo nu ją na grun tach pu blicz nych – głów nie
gmin nych – któ re or ga ny pu blicz ne for mal nie prze ka zy -
wa ły or ga ni za cji dział kow ców przez la ta. By ły to naj -
czę ściej te re ny zde gra do wa ne i nie użyt ki, któ re zo sta ły
przy wró co ne spo łe czeń stwu i przy ro dzie dzię ki pra cy
dział kow ców, któ rzy prze kształ ci li je w oa zy zie le ni. 
W re zul ta cie two rzo no ko lej ne ogro dy dział ko we, za go -
spo da ro wy wa no co raz wię cej dzia łek, na któ rych set ki
ty się cy ro dzin in we sto wa ło swój czas i ma ją tek. Dział -
kow cy dzia ła li w do brej wie rze w peł nym za ufa niu do
władz, któ re usta na wia ły na ich rzecz pra wa do grun tów.
Wraz ze zmia ną sys te mu po li tycz ne go po ja wił się pro -
blem rosz czeń do grun tów. Ko mu nizm uzna no za zły 
i nie do bry, a są dy po sta no wi ły wy na gro dzić każ de go, kto
ucier piał w mi nio nym sys te mie, na wet je śli to cier pie nie
fak tycz nie miej sca nie mia ło, a wnio sko daw ca jest dziś
w naj lep szym wy pad ku spad ko bier cą, któ ry pró bu je zbić
ma ją tek na fa li mod nych rosz czeń. Od po cząt ku lat 90.
za czę to ma so wo pod wa żać prze ję cie grun tów przez wła -
dze pu blicz ne i za żą da no, aby dział kow cy na tych miast 
i bez wa run ko wo opu ści li swe dział ki i oczy ści li je ze
wszyst kie go, co się na nich znaj du je. W ta kich przy pad -
kach dział kow cy po zba wia ni są grun tu za stęp cze go na
od two rze nie ogro du oraz od szko do wa nia za utra co ne
mie nie. Do dat ko wo żą da się za pła ty wie lo mi lio no wych
od szko do wań za tzw. bez u mow ne ko rzy sta nie z cu dzej

wła sno ści. Ta kie sy tu acje po wta rza ją się od po nad dwu -
dzie stu lat, sta no wiąc po waż ne za gro że nie dla słusz nych
praw dział kow ców. Dla te go też usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych wpro wa dzi ła roz wią za nie te go
pro ble mu. Nie spo sób to le ro wać wy stę pu ją cych przy -
pad ków, kie dy re ali za cja rosz cze nia po wo du je cał ko wi -
te igno ro wa nie praw nada nych usta wo wo dział kow com,
w tym rów nież ich wła sno ści. Nie ste ty to wciąż za ma -
ło, by ochro nić dział kow ców i PZD przez po zwa mi o za -
pła tę za bez u mow ne ko rzy sta nie z zie mi.

Spra wa rosz czeń do grun tów za ję tych przez dział kow -
ców jest nie zwy kle skom pli ko wa na i trud na do roz wią -
za nia. Wy ma ga do kład ne go wy wa że nia in te re sów stron,
a przede wszyst kim – kon se kwen cji roz strzy gnię cia spo -
ru. In ny mi sło wy, nie moż na na pra wiać prze szłych
krzywd po je dyn czych osób po przez mno że nie krzywd
wy rzą dza nych w ma je sta cie pra wa dzie siąt kom ty się cy
ro dzin. Kłó ci się to z fun da men tal nym po czu ciem spra -
wie dli wo ści. Art. 25 i art. 26 usta wy o ROD ma chro nić
dział kow ców przed skut ka mi błę dów, któ rych nie spo -
wo do wa li. Od po wie dzial ność wi nien po no sić ten, kto za -
wi nił – to fun da men tal na za sa da pra wa. I choć po śred nio
ta ka od po wie dzial ność władz pu blicz nych wy ni ka z in -
nych prze pi sów, to są one tak skon stru owa ne, że naj -
pierw dział kow cy i Zwią zek mu szą po nieść szko dę 
– czy li opu ścić grunt, za pła cić od szko do wa nie – a do -
pie ro po tem moż na są dow nie do cho dzić od tych władz
od szko do wa nia za po nie sio ne szko dy. Tyl ko czy dział -
kow cy i Zwią zek są w sta nie pro wa dzić przez wie le lat
nie zli czo ną ilość kosz tow nych pro ce sów są do wych? 
I z cze go dział kow cy ma ją wy pła cać te wie lo mi lio no we
od szko do wa nia? Prze cież dział ki użyt ku ją naj uboż sze
ro dzi ny i w za my śle jest to for ma po mo cy so cjal nej dla
tych ro dzin. Nie moż na prze rzu cać rze czy wi stej od po -
wie dzial no ści za błę dy urzęd ni cze na oby wa te li dzia ła ją -
cych w za ufa niu do władz pu blicz nych. Nie ste ty dziś
wła śnie tak się dzie je – za błę dy urzęd ni ków po przed -
nie go sys te mu pła cą nie za moż ni dział kow cy. Wi wat de -
mo kra cja.

AH

5. Polski Zwiàzek Działkowców ocalił Êlàskie ogrody

Pa to lo giom re pry wa ty za cji nie ma koń ca. Urzęd ni -
cy od da li Ja strzęb skiej Spół ce Wę glo wej 950 dział -
kow ców ra zem z grun ta mi ośmiu ślą skich ogro dów.
JSW do strze gła nada rza ją ca się oka zję i po sta no wi ła
sprze dać ogro dy. Nie po rad ność, a wła ści wie zła wo la
urzęd ni ków do pro wa dzi ła do ab sur dal nej sy tu acji,
kie dy to Pol ski Zwią zek Dział kow ców był zmu szo ny
wy ku pić grun ty ogro dów użyt ko wa ne przez dział -
kow ców od po nad 40 lat, i któ rych utwo rze nie sa mi

nie gdyś sfi nan so wa li. Za dzi wia ją ce jest, że w zgod nej
ko mi ty wie lo kal ne wła dze i JSW – daw ny pra co daw -
ca dział kow ców, zro bił wszyst ko, aby na grun tach
ogro dów jak naj wię cej ugrać.

Ja strzęb ska Spół ka Wę glo wa to nie w dłu gach. W cią -
gu czte rech ostat nich lat wy ce na spół ki spa dła o po nad
90%. Przy czy ni ło się do te go nie tyl ko za ła ma nie ce ny
wę gla, ale rów nież fa tal ny spo sób za rzą dza nia fir mą.
Efek tem bez myśl ne go go spo da ro wa nia JSW jest aż 
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200 mln zł stra ty w pierw szym kwar ta le 2015 ro ku. 
Z ko lei na wal kę z wła sny mi pro ble ma mi JSW wy da ła 
1,5 mld zł, czy li wię cej niż wy no si jej obec na wy ce na gieł -
do wa (!). 

Dziś eu ro pej ski gi gant w pro duk cji wę gla kok su ją ce go
chy li się ku upad ko wi, dla te go ła pie się każ dej de ski ra -

tun ku, któ ra mo gła by choć by w naj mniej szym stop niu
po pra wić je go bez na dziej ną sy tu ację. To mo że być 
z pew no ścią po wo dem dla cze go spół ka zde cy do wa ła się
ob ró cić prze ciw ko wła snym obec nym i by łym pra cow ni -
kom, któ rzy ma ją swo je dział ki w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

A mia ło być tak pięk nie

By zro zu mieć dla cze go JSW wy cią gnę ła swo je rę ce po
pie nią dze do Pol skie go Związ ku Dział kow ców na le ży
się cof nąć do lat 70. XX wie ku, kie dy to po wsta wa ły
ogro dy, któ re są przed mio tem spo ru (7 w Ja strzę biu
Zdro ju -„Sto krot ka”, „Sło necz nik”, „Ga jów ka”, „Ma -
jów ka”, „Bra tek”, „No wa lij ka”, „Za ci sze” oraz 
1 w Msza nie - „Stor czyk”). 

Ogro dy te zo sta ły utwo rzo ne na pod sta wie usta wy o
pra cow ni czych ogro dach dział ko wych z 1949 ro ku. By -
ły one two rzo ne przez ko pal nie dla gór ni ków (czę sto
oso by przy jeż dza ją ce z te re nów wiej skich za pra cą) z
fun du szy so cjal nych, na któ re de fac to skła da li się sa mi
gór ni cy. Ogro dy mia ły za pew nić im miej sce do od po -
czyn ku, ale tak że po pra wić do mo wy bu dżet po przez
upra wę wa rzyw i owo ców na wła sne po trze by. Co waż -

ne, po sta wa ły one w spo sób le gal ny – dział kow cy nie
zaj mo wa li sa mo wol nie tych te re nów.

Nie ma jed nak nic za dar mo. Każ dy gór nik, któ ry
otrzy mał dział kę mu siał zre zy gno wać z wcza sów ro dzin -
nych. - Te ogro dy na le żą do nas 40 lat. Kie dyś każ dy pra -
cow nik ko pal ni Mosz cze ni ca do stał dział kę za to, że
zrzekł się m. in. wcza sów ro dzin nych. To by ło na prze -
ło mie lat 60. i 70. – mó wi Ze non Mącz ka, eme ry to wa ny
pra cow nik ko pal ni i pre zes ROD „Sło necz nik” w Ja -
strzę biu Zdro ju - jed ne go z za gro żo nych ogro dów.

Dziś z tych ogro dów ko rzy sta ją za rów no obec ni pra -
cow ni cy JSW, eme ry to wa ni gór ni cy, jak rów nież i ich
ro dzi ny, dzie ci oraz wnu ki. Przez la ta wro sły one w kra -
jo bra zach mia sta i sta ły się nie od łącz nym ele men tem ży -
cia bli sko ty sią ca ślą skich ro dzin.

Przez wie le lat ogro dy funk cjo no wa ły bez za rzu tu, a
dział kow cy użyt ko wa li je w do brej wie rze. Ogro dy znaj -
do wa ły się na te re nie Skar bu Pań stwa, a dys po no wa ły ni -
mi ko pal nie, któ re tak że był pań stwo we. Od 1981 ro ku
ogro dy za czął pro wa dzić Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

Po zmia nach ustro jo wych w zde cy do wa nej więk szo -
ści pra wa do ogro dów w ca łej Pol sce, ja ko że by ły to
urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej, przej mo wa ły jed -
nost ki pań stwo we. Dział kow cy ze ślą ska nie mie li jed -
nak ty le szczę ścia. Na pod sta wie usta wy z dnia

29.09.1990 ro ku o zmia nie usta wy o go spo dar ce i wy -
własz cze niu nie ru cho mo ści ogro dy te po zo sta ły w ma jąt -
kach za kła dów pra cy. Nikt jed nak nie wy obra żał so bie
wte dy jak bar dzo nie ko rzyst ny dla dział kow ców i PZD
spra wy przy bio rą ob rót. 

Wszyst ko zmie ni ło się w 2007 ro ku (ze skut kiem na
dzień 5 grud nia 1990 r.), kie dy to Ja strzęb ska Spóła Wę -
glo wa, w wy ni ku re pry wa ty za cji prze my słu ko pal nia ne go,
na by ła pra wa nie tyl ko do ko palń, ale rów nież do te re nów
zaj mo wa nych przez ogro dy, czy li ok. 35 ha zie mi. 

Bied ne mu wiatr w oczy wie je

Ci sza przed bu rzą

Pol ski Zwią zek Dział kow ców wie dział, że na by cie
przez JSW praw do te re nów ogro dów w sku tek re pry wa -
ty za cji to tyl ko wierz cho łek gó ry lo do wej. Praw dzi wym
pro blem zaś sta nie się nie to, że ogro dy bę dą w po sia da -
niu spół ki, ale to, co bę dzie chcia ła z nim zro bić póź niej.
Wi dząc dzi siej sze kon se kwen cje, nie ste ty PZD traf nie
zdia gno zo wał sy tu ację i za sad ne by ło, że już na sa mym
po cząt ku roz po czął in ten syw ne dzia ła nia, aby pra wo użyt -
ko wa nia wie czy ste go zo sta ło przy zna ne Związ ko wi.

Wi docz nie ogro dy by ły dla ko goś zbyt ła ko mym ką -
skiem, aby moż na by ło je tak po pro stu po wie rzyć PZD.

O tym jak utrud nia no za bie gi Związ ku o oca le nie ogro -
dów moż na na pi sać książ kę. Już w 2007 ro ku, kie dy w są -
dzie to czy ła się spra wa o przy zna nie pra wa wie czy ste go
użyt ko wa nia JSW, PZD wy stą pił z wnio skiem o do pusz -
cze nie go do udzia łu w po stę po wa niu ja ko stro ny. To był
pierw szy krok w kie run ku blo ka dy re pry wa ty za cji ogro -
dów na rzecz JSW i prze ję ciu do nie go praw przez Zwią -
zek. Sąd od rzu cił jed nak wnio sek PZD i stwier dził, ku
roz pa czy dział kow ców, że wie lo let nie funk cjo no wa nie
ogro dów nie jest wy star cza ją cym po wo dem, aby nie prze -
ka zy wać tych grun tów pry wat nej spół ce.
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Wy rok na mo cy, któ re go ogro dy od da no JSW moż na
za li czyć do gru py tych ab sur dal nych, któ re są zu peł nie
nie zro zu mia łe dla zwy kłych oby wa te li. To orze cze nie
zwią za ło bo wiem rę ce PZD, a dział kow cy po zo sta li bez
ochro ny.

JSW bar dzo szyb ko zo rien to wa ła się ja kie pro fi ty mo -
że uzy skać z tych 35 ha ogro dów. W pierw szej ko lej no -
ści w 2008 r. zde cy do wa ła się po zwać PZD o za pła tę ok.
50 tys. zł za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tów. Szko da
tyl ko, że jed no cze śnie za po mnia ła, że sąd już w pro ce sie
w 2007 r. stwier dził, że Zwią zek nie mo że być stro ną 
w po stę po wa niu do ty czą cym ślą skich ogro dów, co oczy -
wi stym czy ni, że tak sa mo jest w tym przy pad ku. JSW
prze gra ła ten pro ces, co nie prze szko dzi ło jej po zwać 
w tej sa mej spra wie PZD w 2011 r. i prze grać po now nie.

Spół ka by ła jed nak nie stru dzo na w po szu ki wa niu za -
rob ku. W 2013 ro ku pod pre tek stem za war cia ugo dy 

z dział kow ca mi, za po śred nic twem lo kal nych me diów i
skie ro wa nych li stów do każ de go ogro du ,we zwa ła ich
do prze ka za nia swo ich da nych oso bo wych. JSW za pew -
nia ła, że za mie rza przy go to wać dla nich spe cjal ne ofer -
ty sprze da ży dzia łek. Jed no cze śnie nie omiesz ka ła
na sta wiać dział kow ców prze ciw ko Związ ko wi pi sząc, że
PZD „kon se kwent nie od ma wia ure gu lo wa nia ww. spra -
wy, wska zu jąc jed no cze śnie, że nie jest ad re sa tem zgła -
sza nych przez nas rosz czeń”. W tym sa mym pi śmie nie
wspo mi na ła jed nak, że to sąd zde cy do wał o tym, że
Zwią zek nie jest stro ną w tej spra wie.

PZD nie udo stęp nił spół ce da nych oso bo wych dział -
kow ców. Jak się póź niej oka za ło by ła to słusz na de cy -
zja. Bo wiem z nie ofi cjal nych in for ma cji wy ni ka, że 
w rze czy wi sto ści da ne te by ły zbie ra ne, aby JSW mo gła
po zwać kon kret nych dział kow ców o bez u mow ne ko rzy -
sta nie z zaj mo wa nych grun tów.

Jak za ro bić że by się nie na ro bić?

Po li ty cy ta cy „po moc ni”

Po li ty cy uak tyw nia ją się co wy bo ry, kar miąc lu dzi
obiet ni ca mi. Kie dy przy cho dzi mo ment, gdy trze ba
zmie rzyć się z rze czy wi sto ścią i re al ny mi pro ble ma mi,
szyb ko o nich za po mi na ją. Tak sta ło się i w przy pad ku
ślą skich ogro dów. Dział kow com w opre sji chcia ły po -
móc wła dze Ja strzę bia Zdro ju, co po pie ra ła w swo im
cza sie na wet Ja strzęb ska Spół ka Wę glo wa (!). Jed nak tę
po moc sku tecz nie za blo ko wał Wo je wo da Ślą ski. Po nad
do bro dział kow ców po sta wił co rocz ny do chód uzy ski -
wa ny z ty tu łu czyn szu po bie ra ne go od użyt kow ni ka wie -
czy ste go, czy li JSW. Ra chu nek jest pro sty: gdy by pra wo
wie czy ste go użyt ko wa nia by ło w rę kach mia sta lub sta -
ro stwa to nie by ło by pod sta wy do je go na li cza nia.

„W oce nie wo je wo dy, dzia ła nie ta kie nie znaj du je uza -
sad nie nia, po nie waż ist nie je praw na moż li wość prze nie sie -
nia pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go tych nie ru cho mo ści
przez Ja strzęb ską Spół kę Wę glo wą S.A. bez po śred nio na
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, bez po trze by na by wa nia te -
re nów do za so bu Skar bu Pań stwa” – mó wi Ka ta rzy na Woł -
czań ska rzecz nik Urzę du Mia sta Ja strzę bie - Zdrój.

Cięż ko stwier dzić ja ki mi prze pi sa mi kie ro wał się Wo -
je wo da Ślą ski, ale przed sta wio ny przez nie go sce na riusz
jest nie moż li wy do re ali za cji, co wy ni ka z usta wy z 30
sierp nia 1996 ro ku o ko mer cja li za cji i pry wa ty za cji

przed się biorstw pań stwo wych.
Jed no cze śnie uwzględ nia jąc wy so kość opłat z ty tu łu

użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów pła co nych przez JSW
za hi po kry zję moż na uznać sta no wi sko za pre zen to wa ne
Związ ko wi 17 mar ca br. przez Pre zy den ta Ja strzę bia Zdro -
ju. Wska za no w nim, że do tych czas Miej sco wy Plan Za -
go spo da ro wa nia Prze strzen ne go Mia sta nie prze wi du je
dla te re nów, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ogro dy in nej for -
my za go spo da ro wa nia niż je go obec ny spo sób wy ko rzy -
sta nia. W kon se kwen cji ozna cza to, że w tym wy pad ku
nie po wi nien on obar czać JSW z ty tu łu je go użyt ko wa nia
opła ta mi w pod wyż szo nej wy so ko ści, co ro bi.

Tym spo so bem wi zja prze nie sie nia pra wa wie czy ste go
użyt ko wa nia do spor nych te re nów na rzecz Pre zy den ta
Ja strzę bia Zdro ju i na Sta ro stę Wo dzi sław skie go – re pre -
zen tu ją ce go Skarb Pań stwa, od da li ła się od dział kow ców
bez pow rot nie. 

Sy tu acja sied miu ja strzęb skich ogro dów by ła fa tal na.
Zwią zek i dział kow cy li czy li jed nak, że być mo że w
przy pad ku jed ne go ogro du po ło żo ne go w Msza nie moż -
na li czyć na po moc lo kal nych władz. Na dzie je oka za ły
się złud ne. W 2014 ro ku wła dze Msza ny od mó wi ły PZD
prze ję cia grun tów ogro du „Stor czyk”, gdyż nie mie ści -
ło się to w jej „prio ry te tach roz wo jo wych”. 

Kto da wię cej?

Tym spo so bem dział kow ców cze ka ła li cy ta cja, bo -
wiem Ja strzęb ska Spół ka Wę glo wa po sta no wi ła sprze -
dać grun ty ogro dów w prze tar gu. Cięż ko to zro zu mieć,
że w XXI wie ku pań stwo bez re flek syj nie od da ło lu dzi
wraz z zie mią w pry wat ne rę ce, któ rzy mie li być na stęp -

nie wy sta wie ni na sprze daż. Tym bar dziej, że JSW nie
prze ja wia ła zbyt nich skru pu łów. Z za ci ska ją cą się pę tlą
dłu gów na szyi mia ła za miar jak naj wię cej za ro bić na
dział kow cach i ich ogro dach. 

Astro no micz na kwo ta 3 mln 300 tys. zł, któ rą za żą da -
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ła spół ka, przy pra wia o za wrót gło wy. Prze cięt ne mu Po -
la ko wi na wet trud no wy obra zić so bie tak du że pie nią -
dze. Tym bar dziej skąd mie li by je wziąć lu dzie, któ rych
nie stać na wa ka cyj ne za gra nicz ne wcza sy, a je dy ną ich
al ter na ty wą jest urlo po wa nie w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych

Co wię cej, dział kow cy by li zmar twie ni in for ma cja mi ja -
kie prze ka zał PZD 7 kwiet nia br. Wo je wo da Ślą ski. Mia -
no wi cie uznał on, że je śli ogro dy ku pi in ny pod miot niż
PZD, to dział kow com nie bę dą na le ża ły się od szko do wa -
nia za na sa dze nia i na nie sie nia, któ re gwa ran tu je usta wa 

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 13 grud nia 2013 r.
Trze ba by ło dzia łać na tych miast. Na ra tu nek ru szył

Pol ski Zwią zek Dział kow ców, bo wiem bez dusz ność
urzęd ni ków by ła po ra ża ją ca. PZD wziął udział w prze -
tar gach na ogro dy ogło szo ne przez Ja strzęb ską Spół kę
Wę glo wą. Wy grał wszyst kie osiem, ale wią za ło się to 
z po nie sie niem ol brzy mie go cię ża ru fi nan so we go – aż 
3 mln 300 tys. zł na rzecz JSW. Pie nią dze, któ re zo sta ły
prze zna czo ne na za kup tych grun tów po cho dzi ły z od -
szko do wań ja kie Zwią zek otrzy my wał za te re ny ogro -
dów udo stęp nio ne nie gdyś pod bu do wę dróg i au to strad. 

Pol ska pa ra no ja

Wy kup grun tów ogro dów był je dy nym spo so bem, aby
je ura to wać. Pań stwo nie po czu wa ło się bo wiem do
ochro ny swo ich oby wa te li i jak nie po trzeb ne rze czy od -
da ło je ra zem z ogro da mi pry wat nej spół ce, dla któ rej li -
czą się je dy nie ze ra na kon cie, a nie los czło wie ka.
Nie ste ty ten smut ny ob raz do peł nia cał ko wi cie nie zro -
zu mia ła po sta wa władz lo kal nych, któ re nie tyl ko nie
wspie ra ły PZD, aby bez kosz to wo roz wią zać pro blem
ślą skich ogro dów, ale wręcz prze ciw nie – utrud nia ły
dzia ła nia Związ ku i po śred nio zmu si ły PZD do po nie -

sie nia tak ol brzy mich kosz tów. Pie nią dze PZD, za miast
zo stać prze zna czo ne na mo der ni za cję i roz wój ogro dów,
za si li ły pry wat ne kie sze nie. 

Nie moż na jed nak nie do strzec te go błęd ne go ko ła. Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców zo stał zmu szo ny do za ku pie nia
te re nów, za któ re już kie dyś za pła ci li sa mi dział kow cy, ja -
ko pra cow ni cy ko palń. Jed no cze śnie wła dza za miast dzia -
łać na rzecz swo ich oby wa te li, ro bi ła wszyst ko, aby dać
za ro bić pry wat nej fir mie. Py ta nie kto miał w tym wszyst -
kim in te res po zo sta je bez od po wie dzi. 

Nie wszyst ko zło to, co się świe ci

Osiem ślą skich ogro dów dzię ki nie złom nej po sta wie
Pol skie go Związ ku Dział kow ców wciąż bę dzie funk cjo -
no wać. Bli sko 1000 dział kow ców nie utra ci do byt ku
swo je go ży cia i na dal bę dzie cie szyć się z upra wy swo -
ich dzia łek. Wy kup ogro dów to by ła je dy na moż li wość,
aby oca lić ogro dy. Wią że się z tym jed nak przy kra do le -
gli wość. Oprócz za pła ty ko lo sal nej kwo ty 3 mln 300 tys.
zł , co ro ku PZD mu si od pro wa dzać do Skar bu Pań stwa
opła tę w wy so ko ści 3% war to ści te re nu. Jest to aż 300
tys. zł rocz nie, co da je kil ka na ście zło tych mie sięcz nie
do dat ko wej opła ty od każ de go dział kow ca z tych ogro -
dów. Nie ste ty te astro no micz ne su my nie wzru sza ją Wo -
je wo dy Ślą skie go, któ ry miał szan sę na unik nię cie tych

nie ko rzyst nych dla dział kow ców roz wią zań. Naj wy raź -
niej wo lał jed nak „umyć rę ce” i zo sta wić ich na pa stwę
lo su.

To or ga ni za cja spo łecz na – PZD, oka za ła się je dy nym
pod mio tem, któ re mu za le ży za rów no na dział kow cach,
jak i na ogro dach. Ta spra wa po ka zu je jed nak, że na le ży
z więk szą roz wa gą pod cho dzić do kwe stii re pry wa ty za -
cji. Te kwe stie ure gu lo wa ła by z pew no ścią usta wa re pry -
wa ty za cyj na, o któ rą od daw na ape lu je PZD. Tym ra zem
uda ło się ura to wać ogro dy, jed nak nie moż li we jest, aby
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry utrzy mu je się ze
skła dek wła snych człon ków, spro stał wie lo mi lio no wym
żą da niom z ty tu łu rosz czeń w ca łej Pol sce.

AD 

Agen cja Mie nia Woj sko we go to praw dzi wa staj nia Au -
gia sza. W me diach co i rusz po ja wia ją się ar ty ku ły o licz -
nych nad uży ciach przy or ga ni zo wa niu prze tar gów 
i wszel kiej ma ści ma chi na cji, do któ rych do cho dzi w tej
agen dzie pań stwo wej. Tym ra zem po szko do wa ny mi zo -
sta li dział kow cy, któ rych sprze da no pry wat ne mu in we -
sto ro wi wraz z po nad 50-let nim do byt kiem. ROD Na
Wi ra żu to pięk ny ogród w War sza wie, któ ry ist nie je już

od po nad 53 lat. Nie ste ty dział kow cy ży ją tu nie usta ją co
w po czu ciu za gro że nia i nie pew no ści. Po wo dem są to -
czą ce się od wie lu lat pro ble my zwią za ne z nie ja snym 
i zda wa ło by się wy kra cza ją ce po za pra wo dzia ła niem
Agen cji Mie nia Woj sko we go. Spra wa otar ła się o sąd,
gdyż sprze daż zie mi spół ce -cór ce Air port Vil la ge oka za -
ła się spo rym nad uży ciem. In for ma cja o wy ni kach kon -
tro li go spo da ro wa nia przez AMW skład ni ka mi mie nia

6. Paƒstwo sprzedało swoich obywateli
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Skar bu Pa stwa w la tach 2002–2005, któ rą opu bli ko wał
NIK w lip cu 2006 r. by ła dla AMW dru zgo czą ca. Nie
dzi wi więc fakt, iż go spo da ro wa nie mie niem przez
AMW za in te re so wa ły się or ga na ści ga nia i pro ku ra tu ra.
Dziś po la tach są do wych spo rów te ren tra fił … w pry -

wat ne rę ce. Dział kow cy nie ma ją złu dzeń – tu taj z dział -
kow ca mi nikt się nie li czy, dla Agen cji Mie nia Woj sko -
we go zna cze nie mia ło tyl ko to, ile war ta by ła zie mia, 
nie co sta nie się z ist nie ją cym w tym miej scu od prze szło
50. lat ogro dem.

Lu dzie jak złom

Ofi cjal nie AMW zaj mu je się sprze da żą zbęd nych dla
Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej (MON) i Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych (MSW) nie ru cho mo ści lub ich za -
go spo da ro wa niem m.in. w War sza wie, Po zna niu, Gdy nii,
Wro cła wiu czy Kra ko wie. Jak moż na prze czy tać w Biu le -
ty nie In for ma cji Pu blicz nej (BiP) AMW zaj mu je się też
„zbęd nym mie niem ru cho mym, któ re pod le ga sprze da ży
bądź uty li za cji, je śli nie znaj du je na byw cy, bądź mu si zo -
stać uniesz ko dli wio ne ze wzglę du na swo je wła ści wo ści
fi zy ko -che micz ne lub uwa run ko wa nia praw ne”. Pa trząc
na kon tro wer syj ną spra wę sprze da ży war szaw skie go
ogro du ROD „Wi raż” na su wa się py ta nie re to rycz ne, czy
dział kow cy zo sta li po trak to wa ni przez AMW wła śnie ja -
ko zbęd ne ru cho me mie nie, któ re sprze da no te mu, kto dał
wię cej? Czy bę dą ca przed sta wi cie lem pań stwa agen da ma
pra wo tak po stę po wać z oby wa te la mi? 

Sprze daż prze sta rza łe go mo stu pon to no we go z 1972r.,
ku tra ho low ni cze go, cheł mów al bo wy rzut ni ra kiet prze -
ciw lot ni czych, któ re zda niem Mi ni stra Obro ny Na ro do -
wej „nie ze strze lą na wet wró bel ka”, wy da je się po zor nie
zro zu mia ła dla więk szo ści oby wa te li, choć nie za wsze
od by wa się to bez kon tro wer sji. Jed nak sprze daż lu dzi
wraz z ich mie niem bu dzi już nie tyl ko zdzi wie nie, a nie -
do wie rza nie i pro test. Wszyst ko to dzie je się w pań stwie,
w któ rym po dob no ustrój de mo kra tycz ny li czy so bie już
26 lat – „a to Pol ska wła śnie.” Pod tym wzglę dem zro zu -
mia ła sta je się prze gra na w wy bo rach pre zy denc kich
Bro ni sła wa Ko mo row skie go, któ ry gło sił, że „de mo kra -
cja w Pol sce ma się zu peł nie do brze”. Wi dać spo łe czeń -
stwo ma co do tej de mo kra cji zu peł nie in ne od czu cia, 
a pa trząc na dzia ła nia in sty tu cji ta kich jak AMW – nie
ma się co dzi wić.

Ogród swo ją na zwę za wdzię cza ulicz ce znaj du ją cej się
na ty łach ogro du – Wi ra żo wej. Kie dyś ogród na zy wa no
ina czej – by ły to Woj sko we Ogro dy Dział ko we Pa -
luch/Fo sa. Alej ki są tu za dba ne, tra wa wzo ro wo przy -
strzy żo na – moż na by rzec ide al ne wa run ki do
wy po czyn ku.  – Ogród po wstał z my ślą o żoł nier zach 
i ich ro dzi nach – mó wi Pre zes ROD Wi raż Edward Ko -
strze wa. - Wszyst ko zo sta ło tu zro bio ne rę ko ma no wych
użyt kow ni ków. Te ren był pod mo kły, ba gien ny, więc dział -
kow cy na wieź li to ny zie mi, wy dzie li li alej ki, zbu do wa li
hy dro for nie, pod łą czy li elek trycz ność. Głów ne wej ście
do ogro du od uli cy Żwir ki i Wi gu ry znaj du je się prak -
tycz nie na prze ciw ko bra my 36. Spe cjal ne go Puł ku Lot -
nic twa Trans por to we go, któ ry roz wią za no kil ka na ście
mie się cy po ka ta stro fie smo leń skiej. Dziś ogród użyt ku -
ją nie tyl ko oso by, któ re za wo do wo zwią za ne by ły 

z Woj skiej Pol skim, bo w wie lu przy pad kach na stą pi ła
już zmia na po ko le nio wa. 

Dział ko wi czom i ich ro dzi nom nie prze szka dza po ło -
że nie ogro du bli sko lot ni ska, ani zbu do wa na nie daw no
tra sa eks pre so wa S79, któ ra łą czy po łu dnio wą ob wod ni -
cę War sza wy z ul. Ma ry nar ską. To, co nie prze szka dza
dział kow com jest po nie kąd przy czy ną ich pro ble mów.
Grun ty ROD „Na Wi ra żu” ze wzglę du na bli skość Okę -
cia i tra sy eks pre so wej uzna wa ne są za nie zwy kle atrak -
cyj ne  i cen ne te re ny. Li kwi do wa na jed nost ka woj sko wa,
któ ra od da ła w rę ce dział kow ców go spo da ro wa nie w su -
mie bli sko 20 ha zie mi, prze ka za ła pra wa do grun tu
AMW. – Wła śnie wte dy za czę ły się na sze pro ble my
– wspo mi na pre zes Ko strze wa. – Wte dy pa da ły obiet ni -
ce, że ROD bę dzie tam ist niał da lej i że nikt nie za mie rza
wy rzu cać stam tąd dział kow ców. I tak na po cząt ku by ło.

Za ko pa li ba gno

Z rąk do rąk

W 2004 r. Agen cja Mie nia Woj sko we go zgło si ła się do
Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD z pi smem
in for mu ją cym, że ROD „Na Wi ra żu” mu si zo stać zli kwi -
do wa ny pod roz bu do wę lot ni ska. Ma jąc na uwa dze wyż -
szy cel spo łecz ny, zwią zek, któ ry zgod nie z obo wią -
zu ją cą wów czas usta wą mu siał wy ra zić zgo dę na li kwi -
da cję, nie czy nił żad nych trud no ści. AMW za war ła więc
z PZD po ro zu mie nie, na mo cy któ re go dział kow cy mie li

do stać od szko do wa nie, a agen cja zo bo wią za ła się za ku -
pić zie mię w po bli żu Gó ry Kal wa rii i od two rzyć tam zli -
kwi do wa ny ogród. Wy da wa ło by się, że wszyst ko zo sta ło
uzgod nio ne po lu bow nie. Nie ste ty tyl ko po zor nie.

W tym sa mym ro ku AMW te ren ogro du przy Żwir ki 
i Wi gu ry li czą cy po nad 16ha, wy ce nia ny na ok. 38 mln
zł, prze ka za ła pry wat nej spół ce Air port Vil la ge. Spół kę
tę utwo rzył Bog dan Onik, ów cze sny dy rek tor Ze spo łu
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Ini cja tyw Go spo dar czych AMW wraz z pre ze sem Ghe -
lam co Po land - Pau lem Ghey sens oraz dy rek to rem fi nan -
so wym Phi lip pe Pan nier. Na mo cy umo wy z AMW
utwo rzo na spół ka -cór ka Air port Vil la ge prze ję ła 99%
udzia łów w grun tach ROD „Na Wi ra żu”. Wkład in we -
sto ra pry wat ne go - Bel gian Tra ding Com pa ny wy niósł
je dy nie 439 tys. zł. W umo wie przed wstęp nej po ja wi ły
się jed nak – jak oka za ło się po la tach pro ce sów są do -
wych – nie do zwo lo ne za pi sy, że udzia ły AMW w spół -
ce Air pot Vil la ge ma ją być sprze da ne w ca ło ści
bel gij skie mu part ne ro wi. Do re ali za cji umo wy nie do -
szło, gdyż sprze daż zie mi spół ce -cór ce Air port Vil la ge
zna la zła się pod lu pą NIK, któ ry w po stę po wa niu AMW
do pa trzył się dzia ła nia na nie ko rzyść Skar bu Pań stwa.
Ra port z kon tro li, ja ką prze pro wa dził NIK w la tach
2002-2005, wy ka zał licz ne nie pra wi dło wo ści. W spra -
wę za an ga żo wa no na wet or ga ny ści ga nia. Jak na iro nię

sa ma AMW w sierp niu 2006 roku zło ży ła w war szaw -
skiej Pro ku ra tu rze za wia do mie nie o po dej rze niu po peł -
nie nia prze stęp stwa przez po przed nie wła dze AMW.
Bez po śred nim po wo dem do no su by ły po dej rze nia o nie -
pra wi dło wo ści, ja kie za szły pod czas prze ka za nia za bez -
cen te re nu ROD „Na Wi ra żu” in we sto ro wi pry wat ne mu
Air port Vil la ge, któ ry w po kręt ny spo sób po wią za ny  był
z AMW. Są do we spo ry na dłu gie la ta uśpi ły spra wę.
Spół ka Air port Vil la ge w tym cza sie nie pro wa dzi ła dzia -
łal no ści go spo dar czej ge ne ru jąc stra ty. Bel gij ski part ner
na dro dze pro ce su cy wil ne go żą dał re ali za cji umo wy
przed wstęp nej o prze ka za niu ca ło ści zie mi w ich użyt -
ko wa nie. Jed nak Sąd Okrę go wy w War sza wie ape la cję
od da lił ze wzglę du na nie zgod ne z pra wem utwo rze nie
spół ki oraz nie wła ści we prze nie sie nie praw do te go te re -
nu. Rów nież wą tek kar ny nie przy niósł ocze ki wa nych
efek tów. 

W bia łych rę ka wicz kach

W 2010 r. po stę po wa nie kar ne wo bec Air port Vil la ge
umo rzo no, a wą tek nie go spo dar no ści mie niem pań stwo -
wym zo stał prze nie sio ny do in ne go po stę po wa nia. Po -
dob no przed Są dem Okrę go wym w Kra ko wie wciąż
to czy się spra wa prze ciw ko by łe mu pre ze so wi AMW Je -
rze mu R. oraz Bog da no wi O. z ty tu łu tzw. prze stępstw
urzęd ni czych z art. 296 Ko dek su kar ne go. Dla ROD Wi -
raż nie ma to jed nak więk sze go zna cze nia, bo wiem spra -
wa do ty czy de fac to od po wie dzial no ści oso bi stej za
nie do peł nie nie obo wiąz ków służ bo wych, w tym tak że 
w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej i na ra że nie oraz
do pro wa dze nie do po wsta nia szko dy w ma jąt ku Agen -
cji w związ ku z za wie ra niem umów i sprze da ży ak cji po -
sia da nych przez AMW, a nie za sad no ści ist nie nia 
i po wo ła nia Air port Vil la ge. – Jest to dla mnie cał ko wi -
cie nie zro zu mia łe dla cze go pro ku ra tu ra nie do pa trzy ła

się nie pra wi dło wo ści. Od sa me go po cząt ku tej spra wy
wszyst kie fak ty wska zu ją na jed no wiel kie oszu stwo zro -
bio ne w bia łych rę ka wicz kach – mó wi pre zes Edward
Ko strze wa. Jak wska zu je w do ku men tach znaj du ją cych
się w są dzie re je stro wym spół ek nie ma ani sło wa o tym,
że Air port Vil la ge mia ła zaj mo wać się roz bu do wą lot ni -
ska, co je go zda niem wska zu je na świa do me wpro wa -
dze nie dział kow ców i PZD w błąd. – Nic mi o tym nie
wia do mo, by spół ka by ła po wo ła na w tym ce lu. Ra czej
jest to wy so ce wąt pli we – mó wi też Krzysz tof Ja zo wy,
li kwi da tor spół ki Air port Vil la ge, wcze śniej Pre zes Za -
rzą du tej spół ki. Za py ta ny o to czy spół ka po czu wa się
do wy peł nie nia po ro zu mie nia za war te go przez AMW 
z dział kow ca mi od po wia da, że nic mu o tym nie wia do -
mo, a spół ka Air port Vil la ge nie jest stro ną te go po ro zu -
mie nia i nie mu si go re ali zo wać.

L jak lot ni sko i li cy ta cja

Oczy wi ste po zo sta je więc, że o roz bu do wie lot ni ska
ni gdy nie by ło i w dal szym cią gu nie ma mo wy. – Wy da -
je się więc ja sne, że AMW wpro wa dzi ła dział kow ców
świa do mie w błąd po da jąc ja ko po wód li kwi da cji ogro -
du cel spo łecz nie waż ny, sto łecz ne lot ni sko,  słusz nie za -
kła da jąc, że nikt nie od mó wi tak waż nej spra wie.
Tym cza sem za mia ry by ły in ne, niż wy ni ka ło to z pi sma
wy sła ne go do PZD – mó wi Edward Ko strze wa. 

Trwa ją ce po nad 10 lat pro ce sy są do we spo wo do wa ły,
że w spra wie nic się nie dzia ło. Do pie ro ich za koń cze nie
wpra wi ło w ruch try bi ki tej biz ne so wej i nie ludz kiej ma -
szy ny. Spół ka Air port Vil la ge ogło si ła prze targ na prze -
ka za ne jej przez AMW grun ty ogro du „Na Wi ra żu”.
Nie ste ty nikt nie po czuł się do te go, by po in for mo wać 

o tym fak cie PZD i sa mych dział kow ców, któ rzy w cią -
gu pół wie cza nie użyt ki i te re ny za le wo we prze mie ni li w
te re ny atrak cyj ne i po żą da ne przez in we sto rów. W ma ju
te ren wraz z dział kow ca mi i ich do byt kiem sprze da no.
Ko mu? „Ofe ren to wi, któ ry zgod nie z wa run ka mi prze -
tar gu zło żył naj ko rzyst niej szą ofer tę” – pi sze w pi śmie
od po wia da ją cym na za py ta nie PZD li kwi da tor Air pot
Vil la ge Krzysz tof Ja zo wy. Za sła nia się ta jem ni cą han -
dlo wą. - Dział kow cy do wie dzą się w swo im cza sie – mó -
wi Ja zo wy ga ze cie. Kie dy? – Jak no wy wła ści ciel
zo sta nie wpi sa ny do księ gi wie czy stej i za koń czy się pro -
ce du ra prze tar go wa – wy ja śnia. Li kwi da tor spół ki po -
twier dza je dy nie to, że za in te re so wa nie grun tem by ło
bar dzo du że. Na py ta nie, czy nie uwa ża, iż dział kow cy
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po win ni być po in for mo wa ni o pla nach spół ki od po wia -
da, że Air port Vil la ge nie jest spół ką skar bu pań stwa, 
a nad rzęd nym ce lem, ja kim się kie ru je jest do bro spół ki,
a nie in te re sy dział kow ców. Ja ko wła ści ciel grun tu spół -
ka ma pra wo ro bić ze swo im grun tem co uwa ża za słusz -
ne, a ogra ni cza ją w tym wzglę dzie je dy nie Ko deks

Spół ek Han dlo wych, uchwa ły udzia łow ców spół ki i obo -
wią zu ją ce pra wo, któ re no ta be ne ni gdzie nie wska zu je,
że wła ści ciel grun tu mu si kon sul to wać się w spra wie
sprze da ży grun tu ze swo imi dzier żaw ca mi. Krzysz tof Ja -
zo wy uwa ża, że dział kow cy sa mi są so bie win ni, bo nie
od po wia da li na je go pi sma. 

Wbrew pra wu

Za rząd ROD otrzy mał dwa pi sma od li kwi da to ra spół -
ki Air port Vil la ge. – W jed nym spół ka do ma ga ła się ze -
zwo le nia na wej ście do ogro dów dział ko wych bli żej
nie okre ślo nych pod mio tów, przy pusz czal nie cho dzi ło 
o ofe ren tów prze tar go wych, ce lem ro bie nia od wier tów na
po se sjach dział kow ców. W dru gim żą da no da nych oso bo -
wych dział kow ców – wy mie nia pre zes ROD „Na Wi ra żu”
Edward Ko strze wa wska zu jąc, że to dzia ło się jesz cze za
je go po przed ni ka na tym sta no wi sku. Nie po win ny więc
dzi wić Ja zo we go od mo wy dział kow ców. – Pod mio tem w
spra wie nie jest ogród i za rząd ROD, ale Okrę go wy Za -
rząd Ma zo wiec ki PZD i Kra jo wa Ra da PZD. W tej spra -
wie nie wpły nę ły do nas żad ne pi sma, na któ re mo gli by śmy
od po wie dzieć – za uwa ża kie row nik biu ra OZM PZD An -
na Ku buj wska zu jąc, że spół ka Air port Vil la ge do sko na le
wie kto jest wład ny od po wia dać na pi sma w tej spra wie.
– Trud no go dzić się na to, by kil ka firm ko pa ło so bie po
po se sjach dział kow ców i spraw dza ło nie wia do mo co, bo
w ten spo sób moż na do pro wa dzić do po waż nych szkód, 
a tym cza sem to nie wła ści ciel te go te re nu po trze bo wał
prze pro wa dzać nie zbęd ne pra ce, ale bli żej nie okre ślo ne
pod mio ty, nie ma ją ce żad nych praw do grun tu – za uwa ża 
z ko lei pre zes Ko strze wa. – Ogród jest otwar ty ca ły dzień,
moż na wejść i zo ba czyć, nikt ni ko mu nie za my kał bra my
przed no sem – nie by ło je dy nie  zgo dy na od wier ty geo de -

zyj ne – do da je.
Du żo prost sza jest spra wa z da ny mi oso bo wy mi. Tu

obo wią zu je usta wa o ochro nie da nych oso bo wych i za -
rów no za rząd ROD, jak i PZD ogra ni cze ni są w tym
wzglę dzie obo wią zu ją cym pra wem. Da ne człon ków są
gro ma dzo ne i prze twa rza ne wy łącz nie w ce lach sta tu to -
wych i tyl ko w tym ce lu są wy ko rzy sty wa ne. PZD nie
ma pra wa ko mu kol wiek tych da nych udo stęp niać i prze -
ka zy wać, bo nie ma na to zgo dy dział kow ców. 

Li kwi da tor Air port Vil la ge uwa ża, że gdy by dział kow -
cy współ pra co wa li i wpu ści li ofe ren tów na te ren ogro du
to wie dzie li by przy naj mniej kto był za in te re so wa ny kup -
nem te re nu w dro dze prze tar gu. Jed no cze śnie sam
stwier dza, że za in te re so wa nie prze tar giem prze ro sło je -
go ocze ki wa nia. Nie ma się co dzi wić. Te ren ROD „Na
Wi ra żu” war ty jest pew nie ok. 90 mi lio nów, a je go po ło -
że nie bli sko lot ni ska, tyl ko tę war tość zwięk sza. Li kwi -
da tor de kla ru je, że ro zu mie nie po kój dział kow ców, ale
jed no cze śnie nie po czu wa się do żad nych do brych oby -
cza jów wzglę dem nich. – Nikt nie mó wi o li kwi da cji
ogro du, a na wet gdy by,  to jest obo wią zu ją ca usta wa 
o ROD i no wy wła ści ciel bę dzie mu siał po stę po wać w
zgo dzie z nią – mó wi Krzysz tof Ja zo wy i za zna cza jed -
no cze śnie, że nie zna pla nów no we go wła ści cie la co do
te go te re nu.

Li czy się ka sa

Gdzie w tym wszyst kim jest in te res spo łecz ny? Air -
port Vil la ge umy wa rę ce i twier dzi, że nad rzęd nym ce -
lem  dzia ła nia jest in te res i do bro spół ki, a nie lu dzi,
któ rzy na tym ter nie go spo da ru ją od po nad 50. lat. Bez -
par do no we od ci na nie się od wła snych ko rze ni – Agen cji
Mie nia Woj sko we go, któ ra to te ren prze ka za ła w rę ce
spół ki Air port Vil la ge – jest jed no znacz ne. Oby wa tel -
dział ko wiec jest nic nie zna czą cym chwa stem, któ ry
trze ba wy rwać lub za dep tać. Tu taj li czy się tyl ko pie -
niądz i ko rzy ści ma jąt ko we. Agen cja Mie nia Woj sko we -
go nie chce PZD od po wie dzieć kto wy grał prze targ, 
a py ta nia o re ali za cję po ro zu mie nia za war te go w 2004 r.
po mię dzy AMW i PZD le żą za pew ne gdzieś na biur ku
rzecz ni ka AMW, któ re mu pew nie nie spie szy się z od -
po wie dzią na pi sma w nie wy god nych spra wach. Na py -
ta nia za da ne te le fo nicz ne – nikt w AMW od po wie dzieć
nie chciał. 

Spra wa ta po ka zu je me cha nizm go spo da ro wa nia mie -
niem pu blicz nym, a więc na le żą cym do Skar bu Pań stwa.
Nie dzi wi fakt, że dział kow cy są spra wą obu rze ni. Do ro -
bek ich ży cia, ogrom pra cy i na kła dów fi nan so wych, któ ry
wło ży li, by ba gna zmie nić w atrak cyj ny te ren, zo stał po pro -
stu zli cy to wa ny te mu, kto dał wię cej. Wszyst ko to w ma je -
sta cie pra wa i przez pań stwo wych urzęd ni ków. O ile
bo wiem Air port Vil la ge to spół ka pry wat na, to AMW jest
spół ką pań stwo wą, któ ra za bez cen po zby ła się war tej mi -
lio ny zie mi od da jąc ją w rę ce pry wat ne. – Od 2004 r. by ło
to ewi dent nie dzia ła nie, by nas stąd wy rzu cić i by zli kwi do -
wać ROD Na Wi ra żu – uwa ża Edward Ko strze wa. 

Trud no nie od nieść wra że nia, że ma my tu do czy nie nia
z zu peł nie nie zro zu mia łym ukła dem, gdzie po przez łań -
cu szek pry wat nych spół ek zby wa ne są pań stwo we te re -
ny, a każ da ze stron uni ka ja kiej kol wiek od po wie -
dzial no ści za po zo sta wio nych sa mym so bie użyt kow ni -
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ków te go te re nu – dział kow ców, któ rzy trak to wa ni są 
w tym wy pad ku, jak zbęd ny przed miot, któ ry jest cał ko -
wi cie nie istot ny w spra wie. – Naj bar dziej bul wer su je
mnie to, że wszyst ko to dzie je się pod egi dą i za po zwo -
le niem naj wyż szych władz pań stwo wych, któ re do sko na -
le wie dzą o wszyst kim i nie re agu ją na krzyw dę ludz ką i
nisz cze nie ich ży cio we go do rob ku– pod su mo wu je pre zes
ROD „Na Wi ra żu”. – To wła śnie pań stwo ro bi dla oby -
wa te la – stwier dza i ostrze ga, że dział kow cy są zde ter mi -

no wa ni do te go stop nia, że są go to wi wyjść na uli cę 
i pójść pro te sto wać pod sejm. – Mo że wów czas ko goś
za in te re su je nasz los.

Ro dzi się py ta nie, kto zy skał 16 ha grun tu, a kto na tym
wszyst kim stra cił? Wy da je się oczy wi ste, że to nie pań -
stwo i nie dział kow cy są w tej spra wie wy gra nym. Gdzie
tu sens dzia ła nia, gdzie po li ty ka i de mo kra cja? Zwy kły
czło wiek te go nie zro zu mie.

AH

Nie daw niej niż kil ka ty go dni te mu na ła mach dzien ni -
ka „Try bu na” uka zał się ar ty kuł opi su ją cy ku li sy wy zby -
wa nia się za bez cen ma jąt ku pań stwo we go na przy -
kła dzie war szaw skie go ROD „Na Wi ra żu”. Nie zwy kle
bul wer su ją ce w spra wie jest to, że Agen cja Mie nia Woj -
sko we go – pań stwo wa spół ka – za bez cen po zby ła się
war tej mi lio ny zie mi od da jąc ją w rę ce pry wat ne. Po trak -
to wa ni jak zbęd ny ekwi pu nek dział kow cy, któ rzy go spo -
da rzą tym te re nem od po nad 50 lat, zo sta li sprze da ni
ra zem ze swo im do byt kiem te mu, kto dał naj lep szą ce nę.
I choć li kwi do wa na jed nost ka woj sko wa, któ ra za ło ży ła
i od da ła swe go cza su dział kow com użyt ko wa nie ty mi te -
re na mi za pew nia ła, że prze ka za nie praw do grun tu
AMW nic nie zmie ni, po la tach oka za ło się, że by ło to
zwy kłe kłam stwo. Sta ło się ina czej, a co raz wię cej in for -
ma cji i nie zro zu mia łych zbie gów oko licz no ści wska zu -
je na to, że od po cząt ku chcia no po zbyć się z te go te re nu
dział kow ców. Grun ty ROD „Na Wi ra żu” ze wzglę du na
bli skość Okę cia i tra sy eks pre so wej uzna wa ne są za nie -
zwy kle atrak cyj ne i cen ne te re ny.

Nie zwy kle bul wer su ją ce w spra wie jest też to, że nikt
– ani je den urzęd nik pań stwo wy – nie po chy lił się nad lo -
sem dział kow ców. Li czył się tyl ko zysk fi nan so wy, nie
czło wiek i je go do la. Ko mu za tem słu żą urzęd ni cy pra -
cu ją cy w AMW, je śli za nic ma ją oby wa te li te go pań stwa
i ich pra wa? Je śli dzia ła ją na szko dę swo ich wła snych
oby wa te li czy niąc im krzyw dę, co w kon se kwen cji mo -
że pro wa dzić do wie lu tra ge dii?

W 2004 r. AMW za war ła z OZ Ma zo wiec kim PZD po -
ro zu mie nie. Na je go mo cy agen cja mia ła zli kwi do wać
ROD „Na Wi ra żu” w ce lu roz bu do wy lot ni ska Okę cie.
Zwią zek uznał, że w ta kich oko licz no ściach, gdzie ko -
rzyść spo łecz na jest nie wąt pli wa i nie pod wa żal na, za tem
nie bę dzie czy nił żad nych trud no ści. AMW zo bo wią za -
ła się do wy pła ty dział kow com od szko do wa nia oraz za -
ku pu zie mi w po bli żu Gó ry Kal wa rii i od two rze nie tam
li kwi do wa ne go ogro du. Ku wiel kie mu zdzi wie niu
wszyst kich, AMW po za war ciu tej ugo dy, – te ren ten,
wy ce nia ny na ok. 38 mln zł, prze ka za ła pry wat nej spół -
ce -cór ce Air port Vil la ge. Po ro zu mie nia z dział kow ca mi

rzecz ja sna nie zre ali zo wa no. Przez ko lej ne la ta to czy ły
się są do we spo ry, bo wiem NIK do pa trzył się w trans ak -
cji za war tej przez AMW dzia ła nia na nie ko rzyść Skar bu
Pań stwa.

Dziś, gdy PZD pró bu je roz li czyć pań stwo wą agen dę 
z za war te go po ro zu mie nia na po ty ka opór i ba ga te li zo -
wa nie za war tych po sta no wień. „Agen cja stoi na sta no -
wi sku, iż re ali za cja zo bo wią zań stron Po ro zu mie nia, 
w świe tle zmian wła sno ścio wych do ty czą cych dzia łek
grun tu, na któ rym zlo ka li zo wa ny jest ROD „Na Wi ra żu”
jest nie moż li wa”. Idąc o krok da lej AMW su ge ru je, 
a mo że ostrze ga, że są do we do cho dze nie ewen tu al nych
rosz czeń wy ni ka ją cych z ugo dy bę dzie nie sku tecz ne.
Tym cza sem Air port Vil la ge tak że od niósł się do spra wy
te go po ro zu mie nia wska zu jąc, że nie jest ani na stęp cą
praw nym, ani stro ną te go po ro zu mie nia za war te go 
1 mar ca 2004 r. mię dzy PZD a AMW, w związ ku z tym
nie wi dzi po wo du, by zaj mo wać się oce ną re ali za cji za -
cią gnię tych przez AMW zo bo wią zań. Te ren zaś sprze da -
no ko lej ne mu klien to wi. Jak no wy ku piec za pa tru je się
na spra wę dział kow ców, któ rych prze cież za ku pił wraz 
z te re nem, wciąż nie wia do mo. Wąt pli we jest, by my ślał
o ich lo sie i wie lo let niej pra cy.

To co rzu ca pia skiem po oczach jest fakt, że dział kow -
cy zo sta li w rze czy sa mej okra dze ni przez swo je wła sne
pań stwo, a wszyst ko w mo cy pra wa i prze pi sów, któ re
w tym wy pad ku słu żą in te re som biz ne so wym, a nie oby -
wa te lom . Kim za tem są urzęd ni cy AMW i w czy im in -
te re sie dzia ła ją je śli nie w imie niu i nie na ko rzyść
pań stwa? Pań stwo to my – oby wa te le. To my pła ci my
po dat ki na pen sje tych że urzęd ni ków, któ rzy nie bro nią
na szych in te re sów, a pry wat nych in we sto rów i do pro wa -
dza ją do szczy tu ab sur du. Je śli pra wo jest ku la we, lu dzie
znaj du ją ścież ki, by je obejść.

Pań stwo pra wa to pań stwo, któ re go or ga ny dzia ła ją na
pod sta wie i w gra ni cach pra wa, ale też nie zbęd nym jest,
by ta dzia łal ność opie ra ła się m.in. na rów no ści, wol no -
ści, czy też spra wie dli wo ści. W ob li czu dzia łań pań stwo -
wej agen dy wzglę dem ROD „Na Wi ra żu”, któ ra nie
wy wią zu je się z wła snych obiet nic nie po no sząc za to

7. Działkowcy z ROD „Na Wira˝u” ograbieni przez paƒstwo?
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żad nej od po wie dzial no ści, nie dzi wi brak za ufa nia spo -
łecz ne go do pań stwo wych in sty tu cji i pra wa. 51 proc.
ba da nych uwa ża, że nie ży je w pań stwie pra wa. 59 proc.
z nas są dzi, że nie wszy scy ma ją rów ne moż li wo ści ko -
rzy sta nia ze swo ich praw, a 54 proc. Po la ków uwa ża, że
pań stwo nie sza nu je swych oby wa te li. Oby wa tel w star -
ciu z urzęd ni cza ma chi ną nie ma szans. Dział kow cy 
z ROD „Na Wi ra żu” mo gą mó wić o dys kry mi na cji i nie -
po sza no wa niu ich praw. Jed nak gdzie ma ją iść i w czy je
drzwi pu kać, sko ro urzęd ni cy pań stwo wi w imie niu pań -
stwa mó wią im: „nie ma spra wy” i z po li to wa niem ki -
wa ją gło wa mi py ta jąc „o co bi je cie tę pia nę”, 
a do dat ko wo mó wią „są dy wam nie po mo gą”? Nie ma
spra wy ani na wet pro ble mu, bo prze cież zie mię wraz 
z dział kow ca mi przed sta wi cie le pań stwa od da li za bez -
cen pry wat ne rę ce po wią za nych z AMW oso bom. Tak
się wy pro wa dza ma ją tek pań stwo wy w rę ce pry wat ne.

Wszyst ko w ob li czu pra wa, a że po krzyw dzo no przy tym
kil ka set war szaw skich ro dzin dział ko wych to nic nie
zna czą cy epi zod. W koń cu in sty tu cje są do we w cią gu 
10 lat pro wa dze nia róż nych spraw i po stę po wań nie do -
pa trzy ły się żad nych nie pra wi dło wo ści.

Prze cie ra my oczy ze zdu mie nia, czy to na pew no Pol -
ska jesz cze. Je den z czo ło wych po li ty ków po wie dział nie
tak daw no zna mien ne i jak że praw dzi we sło wa: „pań -
stwo pol skie ist niej tyl ko teo re tycz nie i w efek cie lu dzie
prze sta li to pań stwo sza no wać”. Czy ta jąc hi sto rię ROD
„Na Wi ra żu” nie dzi wi, że Po la cy nie sza nu ją swo je go
pań stwa. Sko ro bo wiem pań stwo sprze da je swo ich oby -
wa te li ra zem z te re nem w pry wat ne rę ce, nie wie le w lu -
dziach po zo sta je sza cun ku i zro zu mie nia. No bla te mu,
kto po ło ży kres te mu mo ral ne mu bez pra wiu w zgo dzie 
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa.

AH

8. PZD walczy o prawo działkowców do odszkodowaƒ

Rosz cze nia to pro blem nie zwy kle trud ny i do tkli wy,
za rów no dla dział kow ców, jak i PZD. W Pol sce to czy się
co naj mniej kil ka na ście spraw, w któ rych nie tyl ko by li
wła ści cie le i ich spad ko bier cy, ale też oso by, któ re rosz -
cze nia po pro stu od ku pi ły li cząc na mi lio no we zy ski,
pod wa ża ją prze ję cie grun tów przez wła dze pu blicz ne 
i żą da ją li kwi da cji ROD i wy da nia te re nu, a nie jed no -
krot nie też za pła ty od szko do wa nia za bez u mow ne ko -
rzy sta nie z zie mi. Tym cza sem dział kow cy mu szą
po zo sta wić w ogro dach ca ły swój do by tek. Kto za tem
ma za pła cić dział kow com za ich ma ją tek?

Nie pew ny jest los 200 ro dzin dział ko wych użyt ku ją -
cych swo je dział ki w ROD „Ko le jarz”, im. M. Ko per ni -
ka i „Za ci sze” w Gru dzią dzu, gdzie sąd, przy wra ca jąc
peł nię praw daw ne mu wła ści cie lo wi, ode brał dział kow -
com ty tuł praw ny do zaj mo wa ne go przez nich grun tu.
Spor ne te re ny, ze wzglę du na do bre sko mu ni ko wa nie 
z au to stra dą A1, są atrak cyj ne in we sty cyj nie i ma ją
znacz ną war tość.

Nie ru cho mość ta zo sta ła prze ję ta na wła sność Skar bu
Pań stwa na pod sta wie wy ro ku Woj sko we go Są du Re jo -
no we go z dnia 1951 r. ska zu ją ce go Wi tol da Ku ler skie go
na 12 lat po zba wie nia wię zie nia i prze pa dek mie nia. 
W 1991 r. wy rok ten zo stał unie waż nio ny, cze go na stęp -
stwem by ło przy wró ce nie p. Wi tol do wi Ku ler skie mu
wła sno ści nie ru cho mo ści, na któ rej w mię dzy cza sie zo -
sta ły urzą dzo ne ROD. Od 1992 r. do 1997 r. trwa ły roz -
mo wy po mię dzy Urzę dem Re jo no wym w Gru dzią dzu 
a Urzę dem Wo je wódz kim w To ru niu w spra wie za pro po -
no wa nia p. W. Ku ler skie mu nie ru cho mo ści za mien nej
(za miast za ROD), któ re nie przy nio sły re zul ta tu. Wi told
Ku ler ski przez wie le lat za pew niał dział kow ców, że mo -

gą czuć się bez piecz nie bo z je go stro ny nie bę dzie rosz -
czeń o wy da nie. Dział kow cy więc da lej w spo ko ju użyt -
ko wa li swo je dział ki. W spra wie nie wie le się dzia ło
do pó ki te re nu nie odzie dzi czył wnuk – Piotr Ku ler ski.
No wy spad ko bier ca grun tów za żą dał od PZD wno sze nia
dzier ża wy z ty tu łu użyt ko wa nia grun tu pro po nu jąc nie -
zwy kle wy so ką staw kę 20zł/m2. W przy pad ku dział kow -
ca użyt ku ją ce go dział kę o po wierzch ni ok. 400m2 pła ta
za rocz ną dzier ża wę na rzecz Pio tra Ku ler skie go wy nio -
sła by za tem aż 8000 zł. Wła ści ciel nie od że gnu je się też
od te go, że bę dzie od PZD i dział kow ców do ma gał się
od szko do wań za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tów 
w la tach mi nio nych.

Choć gmi na Mia sta Gru dzią dza de kla ro wa ła że, po -
czu wa się do wy pła ce nia od szko do wań dla dział kow ców
w przy pad ku li kwi da cji ogro du, to Pre zy dent Gru dzią -
dza unie waż nił w lu tym 2015 r. po stę po wa nie ma ją ce na
ce lu usta le nie i wy pła tę na rzecz dział kow ców od szko do -
wań. Po wo dem by ło to, że wg Pre zy den ta Gru dzią dza
wy pła ta od szko do wań by ła by przed wcze sna i nie uza sad -
nio na, a prze słan ki do wy pła ty od szko do wań za ist nie ją
do pie ro wte dy, gdy ogro dy zo sta ną fak tycz nie zli kwi do -
wa ne. Tym cza sem, jak pod kre ślał w od wo ła niu od tej de -
cy zji re pre zen tu ją cy Zwią zek mec. B. Piech to Skarb
Pań stwa za nie chał prze pro wa dze nia li kwi da cji ROD
wte dy, gdy przy wra cał stan fak tycz ny w księ gach wie -
czy stych. Dla te go też, zgod nie z art. 25 usta wy o ROD
wy pła ta od szko do wań dla dział kow ców nie jest uza leż -
nio na od za ist nie nia fak tu wy da nia nie ru cho mo ści jej
wła ści cie lo wi, w związ ku z za ist nia łym rosz cze niem
oso by trze ciej.

Wo je wo da Ku jaw sko -Po mor ski przy chy lił się do su ge -
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stii PZD i uchy lił za skar żo ną de cy zję Pre zy den ta Gru dzią -
dza. To do bra wia do mość dla dział kow ców i związ ku, bo -
wiem zda niem peł no moc ni ka mec. Bar tło mie ja Pie cha
or gan I in stan cji cał ko wi cie po mi nął re gu la cję za war tą w
art. 25 usta wy o ROD, zaś de cy zja wo je wo dy wska zu je
na to, że no wa usta wa win na być re spek to wa na, zaś dział -
kow cy i sto wa rzy sze nie ogro do we ma ją pra wo do od szko -
do wa nia z ty tu łu utra ty ogro do we go do rob ku i nie bę dą
mu sie li na nie cze kać w nie skoń czo ność.

Spra wa ta bę dzie te raz po now nie roz pa try wa na przez
or gan pierw szej in stan cji.

Tym cza sem Piotr Ku ler ski jest skłon ny przy jąć od
Skar bu Pań stwa nie ru cho mość za mien ną, co po zwo li ło -
by unik nąć nie ko rzyst nych skut ków fi nan so wych i praw -
nych wy ni ka ją cych z li kwi da cji ROD. Po zo sta je za tem
na dzie ja, że wy pła ta od szko do wań nie bę dzie ko niecz -
na, a ogro dy dział ko we uda się oca lić przed li kwi da cją 
w dro dze kom pro mi su z p. Pio trem Ku ler skim.

AH

9. Ogrody działkowe ratujà przed degradacjà Êrodowisko naturalne

Po nad pięć dzie siąt lat te mu, kie dy świat ba lan so wał na
kra wę dzi kry zy su nu kle ar ne go, pa pież Jan XXIII na pi sał
en cy kli kę, w któ rej nie ogra ni czał się je dy nie do od rzu -
ce nia woj ny, ale chciał prze ka zać pro po zy cję po ko ju.
Obec nie, w ob li czu glo bal nej de gra da cji śro do wi ska, pa -
pież Fran ci szek pró bu je na wią zać dia log po dej mu jąc ten
nie zwy kle waż ny te mat do ty czą cy śro do wi ska na tu ral -

ne go w kon tek ście współ cze snych pro ble mów zwią za -
nych ze zmia na mi kli ma tycz ny mi i eko lo gią w swo jej
dru giej en cy kli ce „Lau da to si”. En cy kli ka jest naj waż -
niej szym do ku men tem skie ro wa nym przez pa pie ża do
bi sku pów i wier nych na ca łym świe cie w kwe stii na ucza -
nia. Wy żej od niej stoi tyl ko de kret na zy wa ny kon sty tu -
cją apo stol ską.

Pro blem eko lo gii łą czy

Pa pież w swej tro sce o kli mat kon ty nu uje myśl swo ich
po przed ni ków, a tak że in nych przy wód ców re li gij nych.
Na po stę pu ją cą de gra da cję śro do wi ska bę dą cą kon se -
kwen cją nie kon tro lo wa nej dzia łal no ści czło wie ka któ ry
„wsku tek nie roz waż ne go wy ko rzy sty wa nia przy ro dy po -
wo du je nie bez pie czeń stwo jej znisz cze nia” zwra cał już
uwa gę bł. pa pież Pa weł VI w do ku men cie Pa cem in ter -
ris 1 971r.. Wów czas gło wa ko ścio ła ka to lic kie go alar -
mo wa ła, że „eks plo zja cy wi li za cji prze my sło wej
do pro wa dzi do ka ta stro fy. Tak że Jan Pa weł II z uwa gą
przy glą dał się pro ble mom śro do wi ska na tu ral ne go wska -
zu jąc, że „czło wiek zda je się czę sto nie do strze gać in -
nych zna czeń swe go na tu ral ne go śro do wi ska, jak tyl ko
te, któ re słu żą ce lom do raź ne go uży cia i zu ży cia”. Zaś
Be ne dykt XVI mó wił o tym, że „czło wiek to nie tyl ko
wol ność, któ rą sam so bie two rzy. Czło wiek nie stwa rza
sam sie bie – jest też na tu rą”. Wi dzi my to dziś w od nie -
sie niu do ogro dów dział ko wych, któ re są li kwi do wa ne
je dy nie po to, by w ich miej sce po wsta ły bu dyn ki, apar -
ta men ty, biu ra i skle py. Do raź ny cel dzia ła nia spra wia, że
nikt nie pa trzy na śro do wi sko i je go po trze by. Zni ka ją ce
ko lej ne te re ny ogro dów dział ko wych za stę po wa ne są bu -
dow nic twem, co zaś w kon se kwen cji pro wa dzi do ko lej -
nych pro ble mów eko lo gicz nych. To swe go ro dza ju
rów nia po chy ła. Dą że nia do li kwi da cji ogro dów dział -
ko wych to dą że nie do nie unik nio nej ka ta stro fy, o któ rej
sy gna li zu je za rów no pa pież Fran ci szek, ja ki in ni hie rar -
cho wie.

Tak że Pa triar cha Bar tło miej kie ru ją cy ko ścio łem pra -

wo sław nym w spo sób szcze gól ny pod kre ślił ko niecz ność
wy ra że nia skru chy z po wo du bra ku na szej dba ło ści o pla -
ne tę, po nie waż „każ dy z nas na mia rę swych skrom nych
moż li wo ści przy czy nia się do ma łych ka ta strof eko lo gicz -
nych” i nisz cze nia śro do wi ska. Jak słusz nie za-
uwa żył Pa triar cha Bar tło miej roz wią zań trze ba szu kać nie
tyl ko w tech ni ce, ale tak że w prze mia nie czło wie ka, po -
nie waż w prze ciw nym ra zie zma gać się bę dzie my je dy -
nie z ob ja wa mi. „Po trze bu je my kon fron ta cji, któ ra nas
wszyst kich po łą czy, po nie waż wy zwa nie eko lo gicz ne 
i je go ludz kie ko rze nie do ty czą i do ty ka ją nas wszyst -
kich” – pi sze w „Lau da te Si” pa pież Fran ci szek i da je do -
wo dy swo jej otwar to ści. Bo wiem jed nym z je go
do rad ców, któ ry po ma gał mu przy go to wać en cy kli kę
„Lau da te Si”, jest zwo len nik abor cji i po li ty ki kon tro li
uro dzeń eko no mi sta Jef frey Sachs, któ ry jest też spe cjal -
nym do rad cą Se kre ta rza Ge ne ral ne go ONZ Ban Ki -mo -
on’a i opra co wu je pro jek ty ustaw do ty czą ce ochro ny
zdro wia i roz wo ju. To po ka zu je, że pod ję ty przez pa pie -
ża Fran cisz ka – i in nych pa pie ży oraz przy wód ców Ko -
ścio łów – te mat eko lo gii ma wy miar ogól no spo łecz ny, 
a nie re li gij ny. Eko lo gia wy ma ga otwar to ści wy kra cza ją -
cej po za ję zyk na uk ści słych czy bio lo gii. W Pol sce wciąż
jesz cze nie jest za póź no na od mia nę te go tren du, któ ry w
rze czy sa mej zmie rza do wy rzu ce nia ogro dów dział ko -
wych z miast. Pa pie ska en cy kli ka wno si wie le cie ka wych
su ge stii i spo strze żeń, któ re każ dy po li tyk i czło wiek po -
wi nien wziąć do ser ca, by opa mię tać się w swo im dą że -
niu do kon sump cjo ni zmu i nisz cze nia na tu ry.
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Sło wa za war te na stro nach naj now szej en cy kli ki Jor ge
Ber go glio zna ko mi cie wpi su ją się za sad ni czo w te ma ty -
kę ogro dów dzia ło wych. W jed nym z roz dzia łów znaj du -
je my ta kie stwier dze nie: „ce le szyb kich i cią głych zmian
nie ko niecz nie są zo rien to wa ne na do bro wspól ne i ludz -
ki roz wój, zrów no wa żo ny i in te gral ny. Zmia na jest
czymś po żą da nym, ale bu dzi nie po kój, kie dy pro wa dzi
do de gra da cji świa ta i ja ko ści ży cia znacz nej czę ści ludz -
ko ści. Ogro dy dzia ło we ist nie ją od po nad 100 lat. W cią -
gu tych lat ist nie nia zmie ni ły się ce le i spo so by użyt-
ko wa nia. Jed nak obec ne dą że nie wie lu śro do wisk do cał -
ko wi tej eli mi na cji ogro dów z ży cia spo łecz ne go i miej -
skie go zmie rza wła śnie do tej de gra da cji, o któ rej
wspo mi na pa pież Fran ci szek. Utra ta wspar cia so cjal ne -
go, ja kie wie le ro dzin czer pie z po żyt ków w po sta ci
ogro do wych wa rzyw i owo ców mo że bez po śred nio skut -
ko wać po gor sze niem się sy tu acji ma te rial nych wła śnie
naj bied niej szej czę ści na sze go spo łe czeń stwa. Wszak
ogro dy dział ko we od za wsze słu ży ły ja ko po moc so cjal -
na wie lu oso bom. Dział kow cy to w więk szo ści star si i
nie ma jęt ni lu dzie, któ rzy ra tu ją swo je bu dże ty do mo we
i zdro wie po przez pra cę na dział kach. – „Jak to moż li -
we, że ubie ga my się o bu do wa nie lep szej przy szło ści, nie
my śląc o kry zy sie śro do wi ska i cier pie niach lu dzi ze -
pchnię tych na mar gi nes spo łe czeń stwa?” – py ta pa pież,
któ ry nie usta ją co przy po mi na, że po wo ła niem każ de go
czło wie ka jest tro ska o naj słab szych miesz kań ców Zie -
mi wska zu jąc przy tym nie tyl ko na lu dzi, ale też na przy -
ro dę i zwie rzę ta. – Nie do pu ść my do te go, aby po-
zo sta ły po nas na zie mi zna ki znisz cze nia i śmier ci,
wy rzą dza ją ce szko dę na sze mu ży ciu i ży ciu przy -
szłych po ko leń. Ogro dy dział ko we są swe go ro dza ju
dzie dzic twem na ro do wym i ma ją nie zwy kłą war tość.
Po wsta ły dzię ki cięż kiej pra cy po przed nich po ko leń,
a każ de no we po ko le nie do kła da swój trud i wy si łek,
któ ry owo cu je co raz pięk niej szy mi dział ka mi.

Fran ci szek zwra ca też uwa gę nie tyl ko na eko no micz -
ne aspek ty wy ni ka ją ce z nisz cze nia śro do wi ska na tu ral -
ne go, ale też zdro wot ne. „Na ra że nie na dzia ła nie
za nie czysz czeń po wie trza stwa rza sze ro ką ga mę od dzia -
ły wań na zdro wie, zwłasz cza osób naj uboż szych, po wo -

du jąc mi lio ny przed wcze snych zgo nów. Cho ru ją one na
przy kład z po wo du wdy cha nia spa lin po cho dzą cych 
z pa liw uży wa nych do ce lów ku chen nych czy ogrze wa -
nia. Do łą cza się do te go za nie czysz cze nie wy rzą dza ją ce
szko dy wszyst kim, spo wo do wa ne trans por tem, spa li na -
mi prze my sło wy mi, ma ga zy no wa niem sub stan cji przy -
czy nia ją cych się do za kwa sza nia gle by i wo dy, na wo-
za mi, środ ka mi owa do bój czy mi i grzy bo bój czy mi, pe -
sty cy da mi i ogól nie uży wa ny mi w rol nic twie środ ka mi
che micz ny mi”. W tym kon tek ście wspo mnieć trze ba jak
wiel ką ro lę dla be to no wych i za tru tych spa li na mi miast
ma ją wła śnie ogro dy dział ko we, któ re są swe go ro dza ju
na po wie trza czem współ cze snych aglo me ra cji miej skich.
Prze cięt nie jed no drze wo pro du ku je w cią gu do by tlen,
któ ry wy star cza dla kil ku osób. Jed no du że drze wo po -
tra fi prze two rzyć ty le sa mo dwu tlen ku wę gla, ile emi tu -
ją dwa do my jed no ro dzin ne. Ogro do wa zie leń chro ni
przed upa łem, wia trem i jest nie za stą pio na z wie lu po wo -
dów. Drze wa oczysz cza ją za tru te po wie trze, po tra fią ni -
we lo wać me ta le cięż kie, szko dli we związ ki or ga nicz ne 
i tok sycz ne. Wpły wa ją na stan gle by, wód grun to wych,
opa dów i po wie trza. Nie któ re ga tun ki drzew i krze wów,
pną czy sta bi li zu ją groź ne py ły tzw. za wie szo ne. Są to
czą stecz ki, któ re mo gą się utrzy my wać na wet kil ka dni
i prze do stać się do płuc i krwio bie gu wy wo łu jąc okre -
ślo ne scho rze nia. Po nad to pa sy tzw. zie le ni izo la cyj nej,
po za ogra ni cze niem za nie czysz czeń, zmniej sza ją rów -
nież po ziom ha ła su w mie ście. „Za so by zie mi są rów -
nież gra bio ne z po wo du krót ko wzrocz ne go ro zu mie nia
go spo dar ki i dzia łal no ści han dlo wej oraz pro duk cji. Stra -
ta puszcz i la sów po cią ga za so bą rów no cze śnie stra tę
ga tun ków, któ re mo gły by w przy szło ści sta no wić za so -
by nie zwy kle waż ne nie tyl ko dla wy ży wie nia, ale tak że
dla le cze nia cho rób i wie lu usług” – czy ta my w en cy kli -
ce. Do tej li sty moż na śmia ło do dać ogro dy dział ko we,
któ re peł nią dla za cho wa nia śro do wi ska na tu ral ne go tę
sa mą ro lę, jak la sy i łą ki. „Każ de go ro ku zni ka ją ty sią ce
ga tun ków ro ślin i zwie rząt, któ rych nie bę dzie my już
mo gli po znać, któ rych nie bę dą już mo gły zo ba czyć na -
sze dzie ci, ga tun ków utra co nych na za wsze” – pi sze
Fran ci szek.

En cy kli ka a ogro dy dział ko we

Ogro dy to nie tyl ko grun ty

Grun ty ogro dów dział ko wych w ro zu mo wa niu wie lu
po li ty ków i rzą dzą cych to pie niądz. PZD od wie lu la jest
je dy ną osto ją dział kow ców, je dy nym któ ry bro ni ich i
ogro dy przed li kwi da cją i prze zna cze niem na do wol ne
ce le, w tym przede wszyst kim ce le ko mer cyj ne. Dla biz -
ne su znisz cze nie czę sto je dy ne go tak du że go śro do wi -
ska na tu ral ne go, nie li cząc nie wiel kie skwer ki i par ki,
ja kie po zo sta ło w mie ście, nic nie zna czy. Tym cza sem

trud i wy si łek PZD do ce nia pa pież Fran ci szek, któ ry
„wy ra ża uzna nie, do da je otu chy i skła da po dzię ko wa nia
wszyst kim, któ rzy an ga żu ją się na rzecz ochro ny na sze -
go wspól ne go do mu. Na szcze gól ną wdzięcz ność za słu -
gu ją ci, któ rzy ener gicz nie zma ga ją się z dra ma tycz ny mi
kon se kwen cja mi de gra da cji śro do wi ska w ży ciu naj bied -
niej szych”.

„W wie lu czę ściach świa ta oso by w po de szłym wie ku
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z no stal gią wspo mi na ją kra jo bra zy z prze szło ści, któ re
obec nie są za sy pa ne śmie cia mi. (…) Bar dzo czę sto środ -
ki za rad cze są po dej mo wa ne do pie ro wte dy, kie dy skut -
ki oka zu ją się nie od wra cal ne dla zdro wia lu dzi” – pi sze
w en cy kli ce pa pież. Tym cza sem pol skie ogro dy dział ko -
we są zna ko mi tym przy kła dem re kul ty wa cji wy sy pisk
śmie ci, ugo rów i te re nów zde gra do wa nych. W wie lu tak
znisz czo nych przez czło wie ka miej scach po wsta ły prze -
pięk ne ogro dy, któ re słu żą spo łecz no ści i mia stom. To
przy kład te go, że „chcieć zna czy móc” i że wie le aspek -
tów de gra da cji śro do wi ska jest moż li wych do po wstrzy -
ma nia i od no wy, ale po trze ba jest ku te mu do bra wo la
rzą dzą cych na szcze blu sa mo rzą do wym i kra jo wym. Pa -
pież tyl ko przed sta wia pro ble my, ale nie for su je go to -

wych roz wią zań. „Po trze bu je my no wej po wszech nej so -
li dar no ści” – wska zu je Fran ci szek. Z pew no ścią dział -
kow cy mo gą być przy kła dem nie tyl ko ochro ny
śro do wi ska na tu ral ne go, za cho wa nia wy jąt ko we go eko -
sys te mu, czy pro duk cji czy ste go po wie trza, ale też so li -
dar no ści i jed no ści. Dział kow cy to po tęż na si ła, któ ra w
swo im dzia ła niu jest zgod na i zde ter mi no wa na. Pa pież
od no sząc się do współ cze snych wy zwań do ty czą cych
śro do wi ska ape lo wał o „eko lo gicz ne na wró ce nie”, stąd
ma my na dzie je, że apel ten tra fi też do pol skich po li ty -
ków i biz nes ma nów ma ją cych bez po śred ni wpływ na re -
gu la cje wzglę dem śro do wi ska na tu ral ne go, w tym
ogro dów dział ko wych. 

AH

Ogro dy dział ko we zmie nia ją się na na szych oczach.
Z nie wiel kich po le tek upraw nych, ty le że ulo ko wa -
nych w mia stach, zmie ni ły się w miej sce pra cy, ale
czę ściej wy po czyn ku. Te raz już co raz wię cej z nich
peł ni ro lę te re nów re kre acyj nych do stęp nych dla
wszyst kich miesz kań ców. Cie ka wej, a na wet cie kaw -
szej al ter na ty wy dla miej skich par ków.

O tym, że ogro dy dział ko we, zwłasz cza te po ło żo ne w
naj więk szych mia stach, są cen nym do brem nie tyl ko dla
ich użyt kow ni ków, nie trze ba już chy ba ni ko go prze ko -
ny wać. Mo że tyl ko wła dze nie licz nych na szczę ście
miast, któ re za miast wa lo rów tych zie lo nych te re nów nie
ob cią ża ją cych swo im utrzy ma niem miej skiej ka sy, wi -
dzą krót ko ter mi no we zy ski wy ni ka ją ce z ich sprze da ży
de we lo pe rom. Re zer wu ar zie le ni, ja kim są ROD, jest nie
tyl ko waż nym ele men tem kra jo bra zu i prze ciw wa gą dla
be to no wych osie dli. Dział kow cy i re pre zen tu ją cy ich
Pol ski Zwią zek Dział kow ców chcą, by ogro dy co raz czę -
ściej otwie ra ły się dla wszyst kich miesz kań ców mia sta.
Chcą te go tak że ci, któ rzy sa mi nie ma ją dzia łek, ale
zwy czaj nie bra ku je im miejsc, w któ rych w każ dej chwi -
li, wśród zie le ni i w ci szy, mo gli by od po cząć od wiel ko -
miej skie go zgieł ku.

Naj le piej do wo dzą te go pro jek ty in we sty cji w ra mach
bu dże tów par ty cy pa cyj nych, tzw. oby wa tel skich. Sa mi
miesz kań cy miast de cy du ją o tym, w ja ki spo sób ma zo -
stać wy da na część miej skich lub pu blicz nych pie nię dzy.
Nie mo że za ska ki wać, że oprócz spraw zwią za nych 
z bez pie czeń stwem (np. po pra wą or ga ni za cji ru chu dro -
go we go), czy funk cjo nal no ścią po szcze gól nych dziel nic
(bu do wa par kin gów, obiek tów spor to wych) naj wię cej
pro jek tów do ty czy wła śnie zie le ni. Ła two to spraw dzić
na stro nach in ter ne to wych urzę dów miej skich – miesz -
kań cy War sza wy, Wro cła wia, Kra ko wa i in nych spo śród
naj więk szych pol skich miast, w swo ich pro po zy cjach
po dzia łu fun du szy na 2016 rok naj czę ściej wy mie nia ją
re kul ty wa cję za nie dba nych par ków lub wręcz two rze nie
no wych, za drze wia nie stra szą cych be to no wą pust ką
osie dlo wych skwe rów, czy na sa dze nia alei drzew, któ re
gdy uro sną, w upal ne dni da dzą prze chod niom odro bi nę
wy tchnie nia. Jak wy li czy li kra kow scy rad ni, na wy ku -
pie nie te re nów zie lo nych, na któ rych miesz kań cy chcie -
li by utwo rze nia par ków, po trzeb na by ła by kwo ta 1-2 mld
zł. Wia do mo, żad ne pol skie mia sto, tak że Kra ków, ta -
kich pie nię dzy na ten cel nie ma. Za to ma na swo im te -
re nie ogro dy dział ko we...

10. Ogrody przyszłoÊci powstajà dzisiaj

Waż ne po ro zu mie nie

Dział kow cy i PZD do brze wie dzą, jak wiel kim za in te -
re so wa niem cie szą się ogro dy w mie ście, jak wie lu lu dzi
py ta o moż li wość wy dzier ża wie nia dział ki i do łą cze nia
do mi lio no wej rze szy dział kow ców. Jesz cze więk sza
gru pa chcia ła by mieć choć moż li wość spę dza nia cza su 
w ogro dach tak że wów czas, gdy nie ma ją swo jej dział -
ki. W sierp niu 2014 ro ku Pre zes Pol skie go Związ ku
Dział kow ców Eu ge niusz Kon drac ki i Ry szard Gro bel -
ny, ów cze sny Pre zes Związ ku Miast Pol skich zrze sza ją -

ce go 302 pol skie mia sta, pod pi sa li po ro zu mie nie 
o współ pra cy. – Sto imy na sta no wi sku, aby udo stęp nić
te re ny ogro dów ca łe mu spo łe czeń stwu – za de kla ro wał
pod czas pod pi sa nia umo wy Pre zes PZD Eu ge niusz Kon -
drac ki. Ry szard Gro bel ny pod kre ślał zaś, że wie le ROD
oto czo nych jest obec nie osie dla mi – dzię ki po ro zu mie niu
mo gą się stać miej scem re kre acji dla wszyst kich oko-
licz nych miesz kań ców.

Wspo mnia ne w po ro zu mie niu udo stęp nie nie ogro dów
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miesz kań com miast tak na praw dę już się dzie je. Ba, 
w wie lu wy pad kach ma już kil ku dzie się cio let nią tra dy -
cję i cho dzi tyl ko o to, by z cza sem sta ło się nor mą, 
a ogro dy do stęp ne je dy nie dla dział kow ców moż na by -

ło li czyć na pal cach rąk. W ca łym kra ju już od wie lu lat
są bo wiem i ta kie miej sca, któ re na wet przez ca ły rok
do stęp ne są dla wszyst kich, któ rzy chcą spę dzić choć pa -
rę chwil w oto cze niu przy ro dy.

Do bry przy kład jest za raź li wy

Je den z naj więk szych i naj star szych war szaw skich
ogro dów, ROD „Ra ko wiec”, po ło żo ny jest bli sko cen -
trum mia sta i są sia du je z re kre acyj ny mi te re na mi Po la
Mo ko tow skie go, oraz Par kiem -Mau zo leum Żoł nie rzy
Ra dziec kich. Mi mo to już od 1975 ro ku jest otwar ty dla
wszyst kich i cie szy się na praw dę du żym po wo dze niem.
„O każ dej po rze ro ku w ogro dzie spo tkać moż na spa ce -
ro wi czów, bie ga czy, oso by upra wia ją ce mod ny „nor dic
wal king” – wy li cza Emi lia Bor kow ska, pre zes ROD
„Ra ko wiec” – „Zi mą na utwar dzo nych alej kach do sko -
na łe wa run ki ma ją nar cia rze bie go wi, ale naj czę ściej za -
glą da ją do nas mat ki z dzieć mi”. Ogród ofe ru je im nie
tyl ko te re ny spa ce ro we, ale też plac za baw z huś taw ka -
mi, pia skow ni cą, zjeż dżal nia mi itp. „Dzie ci przy no szą
ze so bą za baw ki i zo sta wia ją je nie tyl ko na noc, ale na -
wet na zi mę, a ich ma my pod kre śla ją, że dzię ki na szej
ochro nie czu ją się u nas bez piecz niej niż w są sied nim
par ku czy na Po lu Mo ko tow skim. Po zo sta je my też wier -
ni eu ro pej skiej tra dy cji ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych ja ko miej sca dzia łal no ści so cjal nej i cha ry-
ta tyw nej” – do da je pre zes Bor kow ska. Tra dy cją te go
ogro du są bo wiem fi nan so wa ne przez Pol ski Ko mi tet
Po mo cy Spo łecz nej dzien ne wcza sy dla se nio rów, któ -
rym dział kow cy od da ją do dys po zy cji swo ją świe tli cę 
i za ple cze ku chen ne. Dział kow cy ża łu ją, że za ni kła tra -
dy cja or ga ni zo wa nia na te re nie ich ogro du let nich pół -
ko lo nii dla dzie ci z ro dzin ob ję tych pro gra mem po mo cy.
Do pó ki w ka sie ośrod ka po mo cy spo łecz nej uda wa ło się

zna leźć pie nią dze na ten cel, dzie ci chęt nie uczest ni czy -
ły w ta kich za ję ciach, a zży ci z ni mi użyt kow ni cy ogro -
du nie tyl ko udo stęp nia li im swo je dział ki i po ma ga li 
w zor ga ni zo wa niu za jęć, ale tak że prze pro wa dza li zbiór -
ki pie nię dzy, by choć drob ny mi pre zen ta mi przy wo łać
uśmiech na twa rzach dzie ci tak czę sto bar dzo skrzyw -
dzo nych przez los.

Co istot ne, otwar cie ogro dów w okre sie let nim od świ -
tu do zmierz chu, a wręcz przez ca ły rok, nie spo wo do wa -
ło zwięk sze nia za gro że nia prze stęp czo ścią na te re nach
ROD. Wbrew oba wom nie któ rych wła ści cie li dzia łek 
w tych ogro dach, któ re jesz cze nie otwar ły się dla
wszyst kich chęt nych, dzię ki licz nym spa ce ro wi czom i
sta łej obec no ści więk szej gru py lu dzi, zma la ła licz ba
wła mań do ogro do wych al tan czy ak tów wan da li zmu.

ROD „Ka cze niec” w pod war szaw skich Ząb kach jest
ogro dem otwar tym od dwóch lat. „Część dział kow ców
oba wia ła się te go kro ku. Przede wszyst kim cho dzi ło wła -
śnie o bez pie czeń stwo na te re nie ogro du” – wspo mi na
Agniesz ka Bąk, pre zes ROD „Ka cze niec”. „Jak prze ko -
ny wa li śmy, zu peł nie nie po trzeb nie. Wo le li by śmy wręcz,
by od wie dza ją cych by ło jak naj wię cej – wów czas w
ogro dzie jest bez piecz niej. Nie je ste śmy w sta nie ustrzec
się przed wszyst kim, ale im wię cej osób spa ce ru je czy
bie ga po tym te re nie, tym zło dzie jom jest trud niej”.

Prze ła ma nie ta kich obaw tak że przy czy nia się do te go,
że co raz więk sza licz ba dział kow ców w otwar ciu swo ich
ogro dów wi dzi sa me ko rzy ści, a nie za gro że nia.

Wię cej niż park

Za chę ca ni przez PZD użyt kow ni cy ogro dów co raz
licz niej udo stęp nia ją je w ca łym kra ju. Jed nak za rów no
Zwią zek jak i sa mi dział kow cy do sko na le ro zu mie ją, że
nie wy star czy tyl ko umoż li wić spa ce ro wi czom prze cha -
dza nie się po choć by naj pięk niej szym i naj bar dziej za -
dba nym te re nie. Trze ba jesz cze za dbać, by od po czy nek
na ło nie na tu ry był jak naj bar dziej atrak cyj ny. Ogro dy
nie mu szą i nie mo gą je dy nie kon ku ro wać z par ka mi 
w ro li te re nów spa ce ro wych czy miej sca, w któ rym moż -
na się wy ci szyć ob ser wu jąc róż no rod ną przy ro dę. „PZD
za wsze pod kre ślał, że otwar cie ogro du nie mo że się
ogra ni czać do do słow ne go otwo rze nia furt ki czy bra my
na je go te ren” – mó wi Ewa Bła chut, pre zes OZ Ma ło -
pol skie go PZD. „To wyj ście do miesz kań ców, za pro po -
no wa nie im cie ka wej moż li wo ści spę dze nia wol ne go
cza su na ło nie na tu ry. Trze ba tak że or ga ni zo wać spe cjal -

ne im pre zy, fe sty ny, pro po no wać za ję cia, któ re w tym
oto cze niu bę dą moż li we do zor ga ni zo wa nia i bar dziej
atrak cyj ne niż w gdzie kol wiek in dziej”.

Za rzą dy otwar tych dla wszyst kich ROD do brze ro zu -
mie ją tę po trze bę. Dzię ki do dat ko wej ofer cie już dziś
moż na się prze ko nać jak bę dą wy glą da ły ogro dy przy -
szło ści. To miej sca, w któ rych – dzię ki ich po ło że niu 
– moż na w każ dej chwi li od po cząć na świe żym po wie -
trzu: po spa ce ro wać, po czy tać książ kę, czy po pro stu po -
pa trzeć na pięk ną zie leń. Na dział ki co raz czę ściej chcą
przy cho dzić mło dzi lu dzie, ale i se nio rzy są dziś du żo
ak tyw niej si niż jesz cze kil ka na ście lat te mu. Wszyst kim
trze ba więc za pew nić moż li wość ak tyw ne go, cie ka we -
go i wszech stron nie roz wi ja ją ce go wy po czyn ku.

Ogro dy dział ko we po zo sta ją za tem oa zą ci szy i spo -
ko ju, ale są i chwi le, gdy na praw dę tęt ni na nich ży cie.
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Tra dy cyj nie już ogro dy za pra sza ją przed szko la ków i
uczniów, by od by wa li na ich te re nach „ży we” lek cje
przy ro dy, a stu den tów, by ba da li fau nę i flo rę. Tym bar -
dziej, że moż na tu ob ser wo wać nie tyl ko bo ga tą ro ślin -

ność, ale i wie le ga tun ków zwie rząt. W licz nych ROD 
w ca łym kra ju or ga ni zo wa ne są też do stęp ne dla wszyst -
kich fe sty ny, ro dzin ne pik ni ki, za wo dy węd kar skie, ple -
ne ry ma lar skie i fo to gra ficz ne.

Chę ci są waż ne, ale...

Nie ste ty, nie wszyst kie ROD są przy sto so wa ne do te -
go, by mo gły speł niać ro lę ogro dów otwar tych z po żyt -
kiem dla od wie dza ją cych je miesz kań ców miast, ale bez
strat dla użyt kow ni ków dzia łek. Cho dzi przede wszyst -
kim o od po wied nią, do sto so wa ną do ta kiej dzia łal no ści
in fra struk tu rę. Nie wy star czy prze cież udo stęp nić spa ce -
ro wi czom alej ki czy kil ka ła wek, by ze chcie li tu taj wy -
po czy wać i się ba wić. Je śli nie dziś, to w nie od le głej
przy szło ści otwar te ogro dy po win ny być wy po sa żo ne 
w do brze za go spo da ro wa ne pla ce za baw dla dzie ci, wy -
dzie lo ne miej sca pik ni ko we, w mia rę moż li wo ści tak że
w miej sca, w któ rych upra wiać moż na sport czy za dbać
o kon dy cję fi zycz ną. Tym cza sem wie le, zwłasz cza star -
szych ogro dów, ma in fra struk tu rę z cza sów, gdy je za -
kła da no i nikt nie my ślał o tym, że kie dyś sta ną się
miej scem od po czyn ku dla wszyst kich chęt nych. Bra ku -
je więc od po wied nie go oświe tle nia, więk szej licz by ła -
wek, za da szo nych miejsc, a na wet pło tów od dzie -
la ją cych po szcze gól ne dział ki od ale jek. Na to wszyst ko
po trzeb ne są pie nią dze. I to du że pie nią dze.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców za chę ca za rzą dy i człon -

ków ROD, by ko rzy sta li z moż li wo ści fi nan so wa nia, ja -
kie da je im pra wo. Mo gą i po win ni za tem ubie gać się o
do ta cje z fun du szów Unii Eu ro pej skiej. Bu do wa ka na li -
za cji, oczysz czal ni, me lio ra cja te re nu, in we sty cje w pla -
ce za baw, si łow nie na świe żym po wie trzu – na ta kie ce le
i na wie le in nych moż na po zy skać do fi nan so wa nie ze
środ ków UE. Z Fun du szy Eu ro pej skich nie wspie ra się
bo wiem bie żą cej dzia łal no ści, a kon kret ne pro jek ty bę -
dą ce jed no ra zo wym dzia ła niem dla osią gnię cia wy zna -
czo ne go ce lu. A mo der ni za cja ogro du w ta ki spo sób, by
słu żył jak naj szer szej czę ści spo łe czeń stwa, jest prze cież
jed nym z naj lep szych ce lów, na ja kie moż na wy dać te
pie nią dze.

PZD przy po mi na tak że dział kow com, że art. 17 usta -
wy o ROD z 13 grud nia 2013 ro ku da je im moż li wość
ubie ga nia się o do ta cje gmin. Dział kow cy ko rzy sta ją już
z tych moż li wo ści, choć na dal wie le gmin wciąż nie do -
strze ga ko rzy ści, ja kie ich miesz kań com mo gą za pew nić
do in we sto wa ne ogro dy – zie lo ne te re ny re kre acyj ne, któ -
rych utrzy ma nie i pie lę gna cja w ża den spo sób nie ob cią -
ża ją gmin nej ka sy.

Mia stom też mo że za le żeć

Na szczę ście są też i mia sta, któ re za czy na ją do ce niać
ro lę ogro dów dział ko wych ja ko miej sca wy po czyn ku dla
wszyst kich miesz kań ców. Tak dzie je się m.in. w Kra ko -
wie. „Chce my trak to wać ro dzin ne ogro dy dział ko we nie
ja ko ko niecz ność, ale ja ko waż ny i po trzeb ny ele ment ży -
cia mia sta. Aby te go do ko nać, mu si my w pierw szej ko lej -
no ści ure gu lo wać stan praw ny nie ru cho mo ści za ję tych
pod ro dzin ne ogro dy dział ko we, ob jąć ogro dy ochron ny -
mi miej sco wy mi pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go, a na stęp nie stwo rzyć pro gram wspar cia dla tych
ogro dów, któ rych za rzą dy zde cy du ją się otwo rzyć je dla
miesz kań ców Kra ko wa" - twier dzi Do mi nik Jaś ko wiec,
wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Kra ko wa. W li sto pa -
dzie 2014 ro ku Ra da przy ję ła uchwa łę zo bo wią zu ją cą
Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa do opra co wa nia ana li zy
wska zu ją cej, któ re spo śród ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych po win ny być w pierw szej ko lej no ści ob ję te ochron -
ny mi miej sco wy mi pla na mi za go spo da ro wa nia prze s-
trzen ne go. „Usta wa o ROD da je moż li wość wspie ra nia
in fra struk tu ry ROD do ta cja mi z bu dże tu mia sta. Umoż li -
wia tym sa mym stwo rze nie pro gra mu, w któ rym otwar te
dla miesz kań ców ogro dy dział ko we bę dą otrzy my wać z
bu dże tu mia sta środ ki fi nan so we na mo der ni za cję swo -

jej in fra struk tu ry ogro do wej. Do fi nan so wa ne mo gą być
np.: re mon ty ale jek, mo der ni za cja oświe tle nia, mon taż
ła wek, bu do wa ma łych pla ców za baw, re mont dróg do -
jaz do wych do ogro du itp.” – do da je Do mi nik Jaś ko wiec.
W ten spo sób na po trze by ROD już w przy szłym ro ku
mo gło by zo stać prze zna czo ne 500 tys. zł, a miesz kań cy
mia sta zy ska li by te re ny zie lo ne do spa ce rów i wy po czyn -
ku. Rad ni obie cu ją, że do tak otwar tych ogro dów bę dą
kie ro wa ne pa tro le stra ży miej skiej, a gmi na przej mie obo -
wią zek sprzą ta nia czę ści wspól nych ogro dów. „Ma my
na dzie ję, że rad ni do trzy ma ją sło wa. Chce my, że by ogro -
dy by ły waż ny mi punk ta mi zie le ni na ma pie mia sta. Tym
bar dziej, że Kra ków jest na ostat nim miej scu wśród pol -
skich miast je śli cho dzi o are ał zie le ni. Bez na szych ogro -
dów by ło by jesz cze o wie le go rzej, a lu dzie biz ne su wciąż
uwa ża ją, że zie leń i tlen to po ję cia z Ko smo su” – pod su -
mo wu je pre zes OZ Ma ło pol skie go. W Kra ko wie otwar -
tych dla miesz kań ców jest już kil ka na ście ogro dów -
m.in. „Dęb ni ki”, „Grze górz ki”, „Za ko le Wi sły”, „Pła -
szów”, „Wan da”, „Nad Dłub nią”. Do fi nan so wa nie gmi -
ny za chę ci ło by za pew ne po zo sta łe, któ re bę dą mia ły
ure gu lo wa ny sta tus praw ny do wio sny 2016 ro ku, kie dy
ma ru szyć ta ki pro gram.
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Otwar cie ogro du ma być też wa run kiem za cho wa nia
ROD „Ma ria Cu rie - Skło dow ska – PKP” na po znań skim
Ła za rzu. Ra da osie dla wy stą pi ła tam z ini cja ty wą o przy -
stą pie niu do spo rzą dze nia miej sco we go pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go obej mu ją ce go ob szar mię dzy
uli ca mi Ko le jo wą, Dmow skie go, Het mań ską i Po toc ką.
Ra da Mia sta przy ję ła już pro jekt uchwa ły w spra wie
przy stą pie nia do spo rzą dze nia ta kie go do ku men tu, któ -
ry do ce lo wo obro ni ist nie ją ce tu dział ki przed za bu do -
wą - w za mian za ich otwar cie dla miesz kań ców mia sta.
„Ma ją tu po wstać pla ce za baw, miej sce par ko wo -wy po -
czyn ko we z ła wecz ka mi i fon tan ną” – wy li cza Hie ro nim
Mie sza ła, czło nek za rzą du OZ PZD w Po zna niu. „Chce -

my oca lić te ogro dy i je ste śmy zwo len ni ka mi ich otwar -
cia dla miesz kań ców”.

Moż li wość po zy ska nie fi nan so wa nia na mo der ni za cję
czy bu do wę no wej in fra struk tu ry to po waż ny ar gu ment
za otwar ciem ogro dów dla wszyst kich. Naj waż niej szym
jest jed nak to, że ogro dy w du żych mia stach mo gą prze -
trwać je dy nie wów czas, gdy nie bę dą en kla wa mi do stęp -
ny mi dla nie licz nych, a po zo sta ną do brem wspól nym.
Gdy ich ist nie nie bę dzie le ża ło w in te re sie wszyst kich
miesz kań ców mia sta, a nie tyl ko dział kow ców i re pre -
zen tu ją ce go ich PZD. Co raz wię cej użyt kow ni ków dzia -
łek w ROD ma już ta ką świa do mość i chce już dziś
two rzyć ogro dy przy szło ści. 

AP

ROD „War sza wian ka” funk cjo nu je od oko ło 50 lat 
i jak do tej po ry, tak jak in ne ogro dy, sta no wił chlu bę
mia sta.

Z do bro dziejstw upra wia nia zie mi, dba nia o ro ślin ność
i moż li wo ści ak tyw ne go wy po czyn ku ko rzy sta ją ty sią -
ce ro dzin. Ogro dy te sta no wią płu ca sto li cy. To wła śnie
przy dział kach chęt nie ku po wa ne są miesz ka nia ze
wzglę du na czy ste po wie trze, pięk ny wi dok i moż li wość
spa ce rów na te re nie dzia łek. To tu taj wie lu ro dzi ców
kształ to wa ło i kształ tu je cha rak te ry swo ich dzie ci po -
przez pra cę przy upra wia niu ogro dów, któ ra do naj ła -
twiej szych nie na le ży. To tu taj na stę pu je in te gra cja
ro dzin na, spę dza nie cza su na świe żym po wie trzu, ra dość
z te go, że moc wło żo nej pra cy przy no si efek ty w po sta -
ci kwia tów, per go li, drzew, krze wów oraz z za baw wśród
kwia tów, a tak że oszczęd no ści w bu dże cie, dzię ki ko rzy -
sta niu z wła snych upraw owo ców i wa rzyw. Dział kow -
cy to lu dzie z re gu ły nie zbyt za moż ni, ta cy, któ rych nie
stać na za kup dział ki nad je zio rem i wy bu do wa nia oka -
za łe go do mu do spę dza nia cza su wśród traw ni ków pie -
lę gno wa nych przez spe cja li stycz ne fir my. Dzię ki pra cy i
od po czyn ko wi na dział ce lu dzie ży ją dłu żej, wie lu z nich
ma dziś kil ka dzie siąt lat. To oni, przed la ty ja ko mło dzi
lu dzie, nie jed no krot nie za czy na li od ze ra bu do wać, siać,
sa dzić i dbać o swo je kil ka set me trów kwa dra to wych.
Tu taj spę dza ją pra wie każ dą wol ną chwi lę. Nie wy obra -
ża ją so bie, że by ode brać im coś, co sta no wi dla nich nie -
od łącz ną część ich ży cia. Są to prze waż nie eme ry ci, lecz
nie tyl ko, któ rym od wie dza nie dział ki i pra ca na niej po -
zwa la czuć się czło wie kiem szczę śli wym i wol nym od
ca ło do bo we go prze by wa nia w mu rach blo ków. Oso bi -
ście znam wie lu star szych i sa mot nych lu dzi, któ rzy mó -
wią, że po byt na dział ce jest esen cją ich ży cia. Ode bra nie
im upra wia ne go ka wał ka zie mi spo wo do wa ło by z du -
żym praw do po do bień stwem de pre sję, a na wet nie chęć

do ży cia. Twier dzą, że nie mie li by po co żyć.
Po krzyw dze ni przez de kret Bie ru ta nie mo gą żą dać po -

kry wa nia ich rosz czeń przez krzyw dze nie in nych lu dzi.
To nie dział kow cy ode bra li ich wła sność na te re nie ca łej
War sza wy. Dla cze go ich rosz cze nia mia ły by być bu do -
wa ne na no wej krzyw dzie dział kow ców. Ewen tu al ne
prze ka za nie po za War sza wą grun tów pod no wą dział kę,
da le ko po za mia stem, mi ja ło by się z ce lem, po nie waż
więk szość z nich nie ma sa mo cho dów i sił na to, że by
bu do wać wszyst ko od po cząt ku. Tym dział kom czę sto
po świe co no 10, 20 lub wię cej lat pra cy.

Waż nym wąt kiem jest to, że za uwa żal na jest ten den -
cja za ku pu dzia łek przez lu dzi mło dych z ma ły mi dzieć -
mi. Jest to bar dzo opty mi stycz na kwe stia, po nie waż
wi dać, że mi łość do zie mi i pra cy na niej jest prze ka zy -
wa na z po ko le nia na po ko le nie. Czę sto dział ki są po pro -
stu prze ka zy wa ne rów nież przez oso by star sze swo im
po tom kom. ROD-y to po tę ga sku pia ją ca po nad 4 mln lu -
dzi. To or ga ni za cja nie na sta wio na na zysk i biz nes. Ideą
ogro dów pra cow ni czych są ce le wznio słe, szla chet ne i
praw dzi we. Nie moż na za bie rać lu dziom ich czę ści ży -
cia, ich ma rzeń, wspo mnień i re al nych pla nów. Pol ska
hi sto ria ogro dów dział ko wych li czy po nad 100 lat. W
Wiel ko pol sce ist nie je ogród ma ją cy na wet oko ło 180 lat.
To jest hi sto ria na sze go na ro du, któ ry wy wo dzi się z pra -
cy na ro li, któ ry czu je za pach zie mi, a przez stu le cia na -
szej pań stwo wo ści, wzlo tów i upad ków, za bo rów i wo jen
nie jed no krot nie był po zba wia ny swo je go grun tu, ro zu -
mia ne go też ja ko grun tu pod no ga mi. Nie po wta rzaj my
te go te raz, gdy ży je my w wol nej Pol sce.

Fir ma de we lo per ska Ema ar chce za in we sto wać na mi -
ni mum 20 ha w cen trum mia sta w apar ta men tow ce z ho -
te la mi, czę ścią ko mer cyj ną i dro ga mi. Już rok te mu
Ema ar my ślał o na szym kra ju. „Pod czas wi zy ty szej ka
Mu ham ma da ibn Ra szid al -Mak tu ma przed sta wi cie le de -

11. Warszawa potrzebuje ogrodów
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le ga cji otrzy ma li pro po zy cje z Kra ko wa, Ło dzi, Gdań -
ska, So po tu, Po zna nia i War sza wy. Naj bar dziej za in te re -
so wa ni są War sza wą” – twier dzi prof. Adam Krzy-
mow ski, am ba sa dor RP w Abu Dha bi. Pol skie mia sta,
de we lo pe rzy czy spół ki nie ma ją du żo cza su na skon kre -
ty zo wa nie ofer ty. „W po ło wie czerw ca am ba sa dor RP 
w Abu -Dha bi chce zor ga ni zo wać mi sję in we sty cyj ną
eks per tów, in ży nie rów i ar chi tek tów z Ema ara do Pol -
ski”. Jak pań stwo my śli cie, gdzie znaj dą 20 ha grun tów
w cen trum War sza wy? Nie rób my z miast żel be to wych
me tro po lii kosz tem na tu ry. Ko lej ne ban ki, su per mar ke -
ty i wie żow ce moż na bu do wać w miej scach, któ re do -
sko na le się do te go na da ją, bez na ru sza nia stref zie-
lo nych.

Chcia łam omó wić na stęp ny pro blem do ty czą cy po wie -
trza nad War sza wą. Teo re tycz nie ma my 9 ta kich kli nów:
be mow ski, ko le jo wy za chod ni, Al. Je ro zo lim skich, mo -
ko tow ski, pod skar po wy, wi la now ski, ko le jo wy wschod -
ni, bród now ski i ko ry tarz Wi sły. Kli ny na po wie trza ją ce
to ka na ły, któ ry mi świe że po wie trze ma być „pom po wa -
ne” do mia sta. Sil ny wiatr bez prze szkód po wi nien do -
cie rać ni mi do cen trum. Zie leń peł ni zaś do dat ko wo
funk cję fil tru ją cą. Tyl ko je den klin nie zo stał jesz cze
prze rwa ny przez wy so kie bu dyn ki. Nie wy ni ka to z tro -
ski urzęd ni ków o ja kość po wie trza, ale ra czej z te go, że
de we lo pe rzy nie wy my śli li jak do tąd spo so bu na za bu do -
wa nie Wi sły.

W naj gor szym sta nie jest ko ry tarz mo ko tow ski, za blo -
ko wa ny przez osie dle Ma ri na Mo ko tów.

Ko ry tarz Be mow ski, cią gną cy się od lot ni ska, przez
cmen tarz woj sko wy i Po wąz ki, zo stał z ko lei prze rwa ny
przez sie dzi bę ZUS przy uli cy Sza moc kiej. Gi gan tycz ne
biu row ce cał ko wi cie zli kwi do wa ły zaś ko ry tarz przy
Ale jach Je ro zo lim skich. Nie je ste śmy wro ga mi do bre go
jak ob wod ni ca bu do wa na wo kół War sza wy, roz bu do wa
dróg miej skich w oko li cy Słu żew ca i lot ni ska. Każ de
mia sto mu si się roz wi jać, ale że by mo gło pra wi dło wo
funk cjo no wać nie moż na do pro wa dzić do po gor sze nia
ja ko ści ży cia prze cięt ne go miesz kań ca. Pod czas róż nych
uro czy sto ści ży czy my so bie zdro wia, ale nie bę dzie my
go mie li je że li nie za dba my o nie go sa mi i nie wy eg ze -
kwu je my u władz gmin na sze go pra wa do czy ste go po -
wie trza. Wła dze gmin ne nie mo gą kie ro wać się tyl ko
wzglę da mi fi nan so wy mi i pla no wać od da nie zie mi upra -
wia nej przez dział kow ców pa zer nym de we lo pe rom. To
na sze dział ki wraz z par ka mi do star cza ją za dar mo tlen
miesz kań com. Urzęd ni ków na wy so kich szcze blach stać
na do my w te re nie pod war szaw skim, tam się do tle nia ją.
Miesz kań cy cią gle na ra że ni są na od dy cha nie za nie -
czysz czo nym po wie trzem. Li kwi da cja kli nów i dzia łek
spro wa dzi na nas smog ta ki, jak w Kra ko wie lub w To -
kio. Gmi ny nie mu szą wy da wać pie nię dzy na czy stość
tych te re nów, ani na pie lę gna cję na sa dzeń. Dba my o to
sa mi i na swój koszt. Li kwi da cja dzia łek w War sza wie

bę dzie mia ła wpływ na na sze zdro wie i kli mat. We dług
ana liz WIOŚ (Wo je wódz ki In spek to rat Ochro ny Śro do -
wi ska), w War sza wie na 100 czą ste czek py łu PM10 tyl -
ko jed na po cho dzi z prze my słu. Oko ło 30 proc. za nie-
czysz czeń wy twa rza ją do my i ka mie ni ce z wła snym
ogrze wa niem (opa la ne mo krym drew nem, ta nim wę -
glem, śmie cia mi), wpi su je się to rów nież ruch sa mo cho -
do wy. Nie cho dzi o tok sycz ne związ ki, ja kie wy do-
by wa ją się z ru ry wy de cho wej, a o kurz, ja ki pod no si się
na uli cach pod czas prze jaz du aut, a w któ rym uno szą się
cząst ki kloc ków ha mul co wych czy ście ra nych opon.
Naj wyż sze prze kro cze nie norm N02 re je stro wa ne jest na
Wo li w re jo nie al. Pry ma sa Ty siąc le cia (mie dzy ul. Gór -
czew ską a ul. Ka sprza ka). Choć w naj bliż szej oko li cy
znaj du je się spo ry Park Mo czy dło, to i tak śred ni po ziom
dwu tlen ku azo tu w po wie trzu jest tu nie mal dwu krot nie
wyż szy niż prze wi du ją nor my. Zresz tą nie mal 2/3 po -
wierzch ni Wo li ozna czo no na ma pie ja ko te re ny, na któ -
rych stę że nie dwu tlen ku azo tu jest szko dli we dla
zdro wia. Po dob na sy tu acja pa nu je też w ści słym Śród -
mie ściu (uli ce: To wa ro wa, Mar szał kow ska, Świę to krzy -
ska, Al. Je ro zo lim skie).

Tru ją ce związ ki w zbyt wiel kich daw kach znaj du ją się
też w po wie trzu na gra ni cy Mo ko to wa i Ur sy no wa (oko -
li ce ul. Pu ław skiej, al. KEN, ul. Ro so ła). Je że li na sze
dział ki ta kie jak War sza wian ka, Pi wo nia, Ar ka dia, Sto li -
ca, Pod Skar pą zo sta ną zli kwi do wa ne to stę że nie na Dol -
nym Mo ko to wie bę dzie znacz nie wyż sze niż na Gór nym.
W dwóch re jo nach Włoch (re jon al. Kra kow skiej na wy -
so ko ści lot ni ska oraz skrzy żo wa nia Al. Je ro zo lim skich 
i ul. Ło pu szań skiej), w oko li cy ul. Gór czew skiej na Be -
mo wie oraz na sty ku Żo li bo rza, Be mo wa i Bie lan, gdzie
ul. Po wąz kow ska do cho dzi do Tra sy AK tru ją ce związ -
ki rów nież są w zbyt du żych daw kach. Tak za nie czysz -
czo ne po wie trze nad War sza wą peł ne jest też py łów
mi kro sko pij nej wiel ko ści, któ re prze ni ka ją do gór nych
dróg od de cho wych i oskrze li (PM 10), a na wet do krwi
(PM 2,5). W nich oprócz ra ko twór cze go ben zo al fa pi re -
nu uno szą się dro bin ki me ta li cięż kich i diok syn. Po wo -
du ją za ostrze nie ast my i ob ja wów aler gii, ale - ja ko, że te
naj mniej sze są w sta nie tra fić na wet do krwio bie gu - mo -
gą też mieć zwią zek z cho ro ba mi ser ca i zwięk szać ry zy -
ko no wo two rów, zwłasz cza płuc.

W tru ją cym po wie trzu nad War sza wą prym wie dzie ra -
ko twór cza sub stan cja ben zo al fa pi ren, któ rej do pusz czal -
ny (obo jęt ny dla zdro wia) po ziom to 1 μg/m3 w ska li
ro ku. Wdy cha na przez dłuż szy okres ku mu lu je się w or -
ga ni zmie i mo że po wo do wać nie tyl ko ra ka, ale i mu ta -
cje ge ne tycz ne. W War sza wie nie ma miej sca, w któ rym
stę że nie B(a)P by ło by na nie groź nym dla zdro wia po zio -
mie. Na wet w naj czyst szych re jo nach mia sta czy li w Wi -
la no wie, Waw rze, na Bia ło łę ce i Bie la nach (czy li 
w ko ry ta rzu Wi sły, któ ra prze wie trza sto li cę) stę że nie te -
go wę glo wo do ru w po wie trzu prze kra cza do pusz czal ne
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nor my. Jesz cze go rzej jest na krań cach mia sta od da lo -
nych od rze ki (w We so łej, na Tar gów ku i w Fa le ni cy, ale
naj tra gicz niej sza sy tu acja pa nu je w za chod nich dziel ni -
cach (Wo la, Be mo wo, Wło chy), a zwłasz cza w Ur su sie.
Tu, zwłasz cza w Cze cho wi cach mię dzy ul. Spi sa ka a Re -
gul ską, nor my prze kro czo ne są pra wie czte ro krot nie. Jest
ta ka pio sen ka nie prze no ście nam sto li cy do Kra ko wa.
My war szaw scy dział kow cy nie chce my, że by smog
prze nie sio no z Kra ko wa do War sza wy. We dług pro gra -
mu ochro ny po wie trza dla wo je wódz twa ma ło pol skie go
stra ty spo wo do wa ne przez smog (zwol nie nia le kar skie,
szko dy w śro do wi sku, kosz ty le cze nia) wy no szą w tym
re gio nie aż 2,8 mi liar da zło tych rocz nie. Z po wo du smo -
gu co ro ku umie ra w Pol sce 45 000 osób (da ne z ra por -
tu Naj wyż szej Izby Kon tro li). W wy da nym przez
Wo je wódz kie Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go
(WCZK) ostrze że niu na pi sa no, że w aglo me ra cji war -
szaw skiej, Płoc ku i Ra do miu na za nie czysz czo ne po wie -
trze - oprócz ko biet w cią ży i aler gi ków - po win ni
uwa żać rów nież se nio rzy, dzie ci i oso by z cho ro ba mi
krą że nia: oso by te po win ny ogra ni czyć czas spę dza ny
po za bu dyn ka mi. Ka szel, trud no ści z od dy cha niem,
szcze gól nie w cza sie wy sił ku fi zycz ne go, to tyl ko nie -
któ re ne ga tyw ne skut ki dla zdro wia, któ re mo że wy wo -
ły wać za nie czysz czo ne po wie trze. Dwu tle nek azo tu jest
za nie czysz cze niem ty po wo war szaw skim, po nie waż po -
cho dzi ze spa lin - twier dzi To masz Klech z Wo je wódz -
kie go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska w War sza wie.
Do mi nu ją ce w mia stach – as falt, żel bet i be to no we ele -
wa cje bu dyn ków – la tem za dnia moc no się na grze wa ją,
a w no cy ca łe cie pło prze ka zu ją oto cze niu. W kon se -
kwen cji w cen trach miast tem pe ra tu ra po wie trza jest
wyż sza niż w nie za bu do wa nej oko li cy. Róż ni ca wy no si
śred nio 1-2 st. C, ale mo że też się gać na wet 10 st. C. Ta -
kie zja wi sko na zy wa ne miej ską wy spą cie pła od czu wa

się głów nie no cą i wcze snym ran kiem. Wy spa cie pła jest
tym więk sza, im mniej jest zie le ni i wo dy (tzw. po -
wierzch ni bio lo gicz nie czyn nych), i im więk sza jest gę -
stość za bu do wy - stwier dził prof. Krzysz tof Bła żej czyk
z In sty tu tu Geo gra fii i Prze strzen ne go Za go spo da ro wa -
nia PAN . Na ukow cy ostrze ga ją, że sta łe prze by wa nie w
upa le źle wpły wa na or ga nizm i by wa nie bez piecz ne,
zwłasz cza dla osób star szych, ma łych dzie ci, osób nie -
peł no spraw nych i lu dzi z pro ble ma mi od de cho wy mi lub
cho ro ba mi ukła du krą że nia. W ostat nich 20 la tach ob ser -
wu je my bar dzo in ten syw ną za bu do wę wszyst kich wol -
nych prze strze ni w mie ście i dra stycz ne zmniej sze nie się
po wierzch ni bio lo gicz nie czyn nej. Gmi ny nad gry za ją
wszyst kie par ki, ogród ki dział ko we, za bu do wy wa ne są
te re ny zie lo ne wzdłuż to rów ko le jo wych. War sza wa się
bar dzo zmie nia, i zmie nia się jej kli mat twier dzi dr Mag -
da le na Kuch cik z IGiPZ (In sty tu tu Geo gra fii i Prze -
strzen ne go Za go spo da ro wa nia PAN). Na ukow cy z te go
in sty tu tu od lat mo ni to ru ją zmia ny urba ni stycz ne, przy -
czy nia ją ce się do na si la nia się zja wi ska miej skiej wy spy
cie pła w sto li cy.

Po zwól my lu dziom żyć wśród na tu ral ne go pięk na, któ -
re go waż nym ele men tem są zie lo ne i pach ną ce kwia ta mi
ogro dy ro dzin ne. Pa mię taj my, że znisz cze nie ogro dów
bę dzie nie od wra cal ne. Oby śmy te go nie ża ło wa li. Kon -
se kwen cje mo gą prze ra stać na sze wy obra że nia, brak per -
spek ty wicz ne go my śle nia tych, któ rzy do ko nu ją pla nów
zwią za nych wy łącz nie z osią gnię ciem zy sków fi nan so -
wych. Stra ty mo ral ne bę dą nie po we to wa ne.

Zwra cam się z ape lem do władz na szych gmin: Nie li -
kwi duj cie na szych ro dzin nych ogro dów dział ko wych da -
ją cych tlen miesz kań com War sza wy. Do władz mia sta
na le ży za pew nie nie miesz kań com od po wied niej ja ko ści
ży cia, a nie za tru wa nie po wie trza przez za be to no wa nie
każ de go skraw ka sto li cy.

Bar ba ra Or łow ska  
de le gat na Okrę go wym Zjeź dzie De le ga tów PZD 

w War sza wie OZ Ma zo wiec ki

Funk cjo no wa nie Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej 
w Pol skim Związ ku Dział kow ców ma dłu go let nią tra dy -
cję. Pra ca in struk to rów ja ko służ by do rad czej w Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych, a tak że na rzecz sa me go
Związ ku zna la zła uza sad nie nie i sta ła się nie odzow nym
ele men tem funk cjo no wa nia ogro dów i PZD. Do radz two
ogrod ni cze to wie dza i do świad cze nie, umie jęt nie prze -
ka zy wa ne dział kow com, zwłasz cza no wym, któ rzy czę -

sto po raz pierw szy w ży ciu sta ją oko w oko z na tu rą 
i chę cią zdo by cia efek tów w upra wach ogrod ni czych.

W do bie za wrot ne go tem pa roz wo ju środ ków ma so -
we go prze ka zu in for ma cji, urzą dzeń, in sty tu cji i form ich
dzia ła nia na su wa się py ta nie czy in struk tor spo łecz ny 
w ROD po wi nien na dal funk cjo no wać, czy jest po trzeb -
ny i do ce nia ny? Prze cież wy star czy In ter net, kom pu ter,
wpi sa ne sło wo, a wie dza na ekra nie „sa ma nam się pod -

12. Społeczna Słu˝ba Instruktorska PZD w dobie techniki komputerowej 
i Internetu – kontynuacja, czy ju˝ tylko tradycja?
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po wia da” – pro ste, ale czy sku tecz ne i opła cal ne?
Po wszech nie wia do mo, że prze kaz wia do mo ści z mass

me diów ma cha rak ter glo bal ny, ale od biór jest za leż ny
od wie lu czyn ni ków: upo wszech nie nia, po zio mu tech ni -
ki i tech no lo gii, po zio mu spo łecz nej edu ka cji oraz wa -
run ków eko no micz nych spo łe czeń stwa. No śni ki in for-
ma cji, nie tyl ko te elek tro nicz ne, kosz tu ją. Kosz tu je ga -
ze ta, książ ka, kom pu ter, In ter net itd. Czy są wsta nie 
w od nie sie niu do spo łecz no ści dział ko wej za stą pić, wy -
eli mi no wać bez po śred ni prze kaz wie dzy, po ga dan kę,
szko le nie, po kaz? Nie są dzę.

Mło de po ko le nie za pew ne speł nia wszel kie wa run ki
po praw ne go i szyb kie go od bio ru po da wa nych ma so wo
in for ma cji i wie dzy. Wy ro sło prze cież w oto cze niu kom -
pu te rów i lap to pów, te le fo nów ko mór ko wych z In ter ne -
tem itp. Wie dzę na każ dy te mat moż na zdo być ła two, ale
wąt pli wo ści po ja wia ją się w sku tecz nym wy ko rzy sta niu
jej w prak ty ce. Tu nie za stą pio ny oka zu je się czło wiek 
z wie dzą i du żym do świad cze niem, któ ry jest w za się gu
rę ki, do ra dzi, po mo że, wska że fa cho wą ogro do wą li te -
ra tu rę. Mo je ob ser wa cje i do świad cze nia po zwa la ją na
wy cią gnię cie wnio sków, iż mło dzi dział kow cy bar dzo
chęt nie uczest ni czą w po ka zach, są ak tyw ni np. chęt nie
przej mu ją se ka tor, aby upew nić się czy do brze wy ko nu -
ją cię cie, za da ją wie le py tań.

Star sze po ko le nie mie wa trud no ści w ko rzy sta niu 
elek tro nicz nych form prze ka zu wie dzy z po wo du wcze -
śniej wspo mnia ne go po zio mu edu ka cji oraz wa run ków

eko no micz nych /m.in. sła bo upo sa że ni eme ry ci/. Z tych
przy czyn po ko le nie to na pew no ma mniej sze szan se na
zdo by cie wie dzy z tych form prze ka zu. Star si dział kow -
cy, w od róż nie niu do gru py po przed niej, na ogół po sia -
da ją do świad cze nie ogrod ni cze, ale czę sto ba zu ją na
utrwa lo nych, nie za wsze słusz nych me to dach pro wa dze -
niach upraw ogrod ni czych, trud niej też zdo być im wie -
dzę np. o no wo ściach przy dat nych w upra wie na dział ce
i tu rów nież nie za stą pio ny jest in struk tor ogro do wy, któ -
ry w bez po śred niej roz mo wie za chę ci, prze ka że wie dzę
zdo by tą mię dzy in ny mi na szko le niach.

Chcia ła bym jesz cze wspo mnieć o rze tel no ści in for ma -
cji umiesz cza nych w In ter ne cie. Pa mię tać na le ży, że je -
ste śmy wszel ki mi spo so ba mi „za sy py wa ni re kla mą”.
Ar ty ku ły, któ re czy ta my naj czę ściej ma ją na ce lu wy eks -
po no wa nie da ne go przed mio tu – środ ka ochro ny ro ślin,
pod mio tu - pro du cen ta itp, po da ją wie dzę po wierz chow -
nie, pi sa ną czę sto przez spe cja li stów od re kla my aby to -
war do brze się sprze da wał, a nie przez spe cja li stów np.
z dzie dzi ny sa dow nic twa.

Ma jąc na uwa dze rów nież wie le in nych waż nych
aspek tów funk cjo no wa nia Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej a przede wszyst kim wpływ na za go spo da ro wa nie
dzia łek i ogro dów a za ra zem na ich wi ze ru nek, kon ty nu -
acja i roz wój do radz twa ogrod ni cze go w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców jest jak naj bar dziej uza sad nio na, 
a wręcz nie zbęd na.

Ja dwi ga Ka miń ska
in struk tor ds. ogrod nic twa

OZ Su dec ki

13. Słu˝yç lokalnie 

Mia sto – ogród, ja ko wzo rzec kształ to wa nia ła du
prze strzen ne go jest zna ny od XIX wie ku.

W Pol sce czę sto  funk cja mia sta – ogro du jest przez
gmi ny po mi ja na i znacz nie lek ce wa żo na. Po dob nie jak
fakt, że część Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych zo sta -
ła za ło żo na na nie użyt kach, te re nach zde gra do wa nych,
po ko pal nia nych lub na by łych śmiet ni skach i ba gnach w
wy ni ku ich re kul ty wa cji przez dział kow ców. Ta kie bo -
wiem te re ny naj czę ściej gmi ny od da wa ły na ogro dy
dział ko we.

Ogro dy dział ko we w prze lud nio nych i za nie czysz czo -
nych spa li na mi na szych mia stach, ja ko je dy ne ma ją  po -
zy tyw ny wpływ na śro do wi sko eko lo gicz ne a tym
sa mym na czło wie ka, któ ry jest nie roz łącz nym ele men -
tem te go śro do wi ska.

Już sa ma bar wa zie lo na ma ko ją cy wpływ na układ
ner wo wy czło wie ka, dzia ła od prę ża ją co i od stre so wu ją -
co. Ro śli ny zie lo ne w ogro dach, bar dzo po zy tyw nie
kształ tu ją na sze emo cje, wy ci sza ją oraz uspo ka ja ją, pro -
du ku ją tlen, sku tecz nie ab sor bu ją i od bi ja ją dźwię ki.
Ogro dy dział ko we sta no wią zie lo ne te re ny na szych
miast, two rzą w nich  nie za wod ny sys tem wy ci sza ją cy i
do tle nia ją cy.

Sa mo rzą dow cy nie mu szą prze zna czać pu blicz nych
środ ków na ich utrzy ma nie w prze ci wień stwie do miej -
skich skwe rów i te re nów zie lo nych, któ rych utrzy ma nie
jest bar dzo kosz tow ne. Wła dza gmi ny zo sta ła wy bra na
do re ali za cji po trzeb spo łecz nych a dział kow cy są prze -
cież człon ka mi spo łecz no ści lo kal nej. Dla te go na tu ral ny
pro ces roz wo ju miast nie mo że eli mi no wać funk cjo no -
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wa nia w nich ogro dów. Ro la zie le ni w mie ście ja ko je go
in te gral ne go skład ni ka jest po wszech nie zna na, jed nak
czę sto jej zna cze nie w kształ to wa niu kli ma tu miej skie go
jest po mi ja ne. O wie le waż niej sze oka zu ją się  zy ski 
z no wych in we sty cji np. z bu do wy no we go cen trum han -
dlo we go, niż urzą dze nie  par ku lub no we go ogro du
dział ko we go. Czę sto bo wiem wło da rze miast za po mi na -

ją, al bo nie wie dzą, że mia sto jest do mem dla ty się cy lu -
dzi, któ rym na le żą się kom for to we wa run ki ży cia, a nie
tyl ko apar ta men tow ce, biu row ce i wiel kie cen tra han dlo -
we. 

Dla te go  sa mo rząd lo kal ny i sa mo rząd dział kow ców
po win ni  być part ne ra mi, któ rzy zgod nie re ali zu ją wspól -
ne ce le po przez służ bę spo łecz no ści lo kal nej.

Krzysz tof Pa ciep nik
in spek tor ds. te re no wo -praw nych

OZ Su dec ki

14. PZD uratował ogrody, ale licho nie Êpi – mówià sudeccy dzia∏kowcy

Przez 25 lat bu do wa nia no wej Pol ski eli ty rzą dzą ce
zmie nia ły wszyst ko, na wet to, co do brze słu ży ło i by ło
po trzeb ne spo łe czeń stwu. Tej prze bu do wie wg re guł
„wła dza wie le piej” nie ule gły ro dzin ne ogro dy dział ko -
we. Pró bom li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców
i bu do wa nia od no wa na zglisz czach ogro dów dział ko -
wych nie pod da li się dział kow cy, a prób tych by ło 
wie le.

Jak to się mo gło udać, że ro dzin ne ogro dy dział ko we
prze trwa ły w swo jej for mu le or ga ni za cyj nej, mi mo nie -
ustan nych ata ków i za gro żeń z wie lu kie run ków: po li ty -
ków i po słów, Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, Są du Naj -
wyż sze go, Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, a ostat nio Pre zy den ta m. stoł. War sza wy
w od nie sie niu do sta tu tu PZD?

Dział kow cy, czy li po nad mi lion ro dzin zrze szo nych w
Pol skim Związ ku Dział kow ców, za wsze wie dzie li i wie -
dzą jed no – ko rzy sta my z dóbr na szej prze szło ści, chce my
za cho wać na szą tra dy cję, je ste śmy spo łe czeń stwem oby -
wa tel skim i Pań stwo nie mo że na szą or ga ni za cją kie ro -
wać, ani jej zli kwi do wać. I ta wła śnie świa do mość oka za ła
się wiel ce po moc ną w de ter mi na cji dział kow ców w wal -
ce o prze trwa nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a tym
sa mym ogro dów i wszyst kich praw na by tych zwią za nych
z ko rzy sta niem z dzia łek ro dzin nych.

Bę dąc ra zem i mó wiąc jed nym gło sem „Nie” wszyst -

kim „re for ma to rom” Pol skie go Związ ku Dział kow ców
obro ni li śmy wszyst ko to, co do tych czas zbu do wa li śmy
w prze szło ści. Dzię ki te mu ist nie je my ja ko naj więk sza
or ga ni za cja po za rzą do wa w Pol sce, ist nie ją na sze ogro -
dy i na sze dział ki. Nasz Zwią zek sam w so bie jest re for -
ma to rem, po nie waż do sko na le przy sto so wu je się do
zmie nia ją cej się rze czy wi sto ści, do zmie nia ją ce go się
pra wa. Stwo rzy li śmy i obro ni li śmy w Sej mie RP dwa na -
sze oby wa tel skie pro jek ty ustaw: o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych i w spra wie zmian Pra wa bu dow la ne go w
od nie sie niu do le gal nej de fi ni cji po ję cia al ta na w ogro -
dzie dział ko wym. Wpraw dzie do oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
po sło wie więk szo ści par la men tar nej do rzu ci li nam tro -
chę nie po trzeb nych re gu la cji, ni czym dzieg ciu do mio du,
jed nak i z tym so bie Zwią zek po ra dził w prak ty ce.

Ak tu al nie dział kow cy ocze ku ją na re je stra cję sta tu tu
Pol skie go Związ ku Dział kow ców przez Sąd Re je stro wy.
Jest względ ny spo kój w od nie sie niu do ogro dów dział ko -
wych, bo wiem zmie nił się nie co kli mat po li tycz ny przed
zbli ża ją cy mi się wy bo ra mi par la men tar ny mi. Na ra zie
nikt nie ata ku je na sze go Związ ku. Wszyst kie opcje po -
li tycz ne i Pa ni Pre mier Rzą du RP sza nu ją spo łecz ność
dział ko wą, twier dzą, że nikt nie ma pra wa się gać po
grun ty ogro dów dział ko wych. Tak wy po wia da li się na
XII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD 2-3 lip ca 2015 r.

Oby do trzy ma li sło wa

A jak bę dzie po wy bo rach par la men tar nych? Są dzę, że
na ucze ni do świad cze niem ostat nich 25 lat, dział kow cy
bę dą, tak jak do tych czas, pa trzy li na rę ce wła dzy. Li cho
nie śpi, po nie waż Pol ski Zwią zek Dział kow ców to nie

tyl ko spo łe czeń stwo oby wa tel skie. Zwią zek ten ja ko po -
nad mi lio no wa zor ga ni zo wa nia spo łecz ność ma zie mię.
Zie mia dzi siaj to pie niądz, a z pie nię dzy nikt ra czej nie
chce re zy gno wać.

Ma ria Klim ków, OZ Su dec ki
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• Unij ne pie nią dze dla wiel ko pol skich ogro dów. Pre ze -
si okrę gu po znań skie go, pi lec kie go i ka li skie go spo -
tka li się z Wi ce mar szał kiem Wo je wódz twa Wiel ko-
pol skie go Ma rze ną Wo dziń ską. W pla nach jest po zy -
ska nie pie nię dzy m.in. na bu do wę ośrod ka edu ka cji
eko lo gicz nej, sie ci ka na li za cyj nej na te re nie ROD le -
żą cym w pa sie ochron nym je zio ra, a tak że pa wi lo nu
re ha bi li ta cji psy cho -ru cho wej. Pa ni Wi ce mar sza łek,
któ ra sa ma jest dział kow cem, wy ra zi ła chęć współ -
pra cy

• Spo tka nie Pre ze sa OZ w Zie lo nej Gó rze i Wi ce mar -
szał ka Wo je wódz twa Lu bu skie go za koń czo ne obiet -
ni cą współ pra cy w za kre sie po zy ski wa nia środ ków na
do fi nan so wy wa nie in we sty cji i re mon tów w ROD 
z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska 
i Go spo dar ki Wod nej

• Spo tka nie Pre ze sów Okrę go wych Za rzą dów w Pi le, 
w Le gni cy i Su dec kie go z Mar szał kiem Wo je wódz -
twa Dol no ślą skie go. Na spo tka niu roz ma wia no o
moż li wo ściach po zy ska nia fun du szy unij nych dla
ogro dów. Mar sza łek obie cał po moc

• Pre zes OZ Świę to krzy skie go spo tkał się z Wi ce pre zy -
den tem Kielc. Roz mo wy do ty czy ły m.in. do to wa nia
ogro dów z miej skie go bu dże tu 

•Fun du sze unij ne dla ogro dów z okrę gu szcze ciń skie go.
Je śli chcesz wie dzieć jak po zy skać je dla swo je go
ROD wejdź na stro nę www.wfos.szcze cin.pl

• OZ Ślą ski bu du je in fra struk tu rę w ROD „Jed ność” 
w Ru dzie Ślą skiej. Dzia ła nia są pro wa dzo ne na te re -
nie ogro du od two rze nio we go. Nie ste ty li kwi da tor 
– Kom pa nia Wę glo wa S.A. nie do trzy ma ła wa run ków
ugo dy i nie od two rzy ła in fra struk tu ry ROD

• Pre zes OZ w Byd gosz czy spo tkał się z pre zy den tem
Sol ca Ku jaw skie go. Efek ta mi roz mów bę dą za chwy -
ce ni dział kow cy z ROD „Na sy cal nia” w Sol cu Ku -
jaw skim. Mia sto na swój koszt wy ko na na no we
ogro dze nie ogro du i na sa dzi zie leń wzdłuż par ka nu, a
tak że po ło ży no wy chod nik z oświe tle niem

• Wy ni ki kon kur sów okrę go wych w okrę gu ślą skim. Ty -
tuł „ROD Ro ku 2015” w okrę gu ślą skim tra fił do
ogro du „Che mik” w Żo rach. Gra tu lu je my!

• ROD im. 1 ma ja w Bia łym sto ku zo stał ogro dem ro ku
2015 w okrę gu pod la skim

• Kon kur sy w okrę gu pod kar pac kim roz strzy gnię te.
Nie kwe stio no wa nym zwy cięz cą w ka te go rii „ROD
Ro ku 2015” w okrę gu pod kar pac kim jest ROD „Pre -
fa bet” w Kol bu szo wej

• Art. 76 usta wy o ROD w prak ty ce. OZ Ślą ski przez pół -
to ra ro ku obo wią zy wa nia usta wy ure gu lo wał stan
praw ny 21 ogro dów, któ re łą cze nie ma ją aż 74,4653 ha

• OZ w Gdań sku zło żył już 43 wnio ski o re gu la cję praw -
ną te re nów ogro dów z art. 76 usta wy o ROD. Uwa ga!
Wszyst kie ogro dy w okrę gu gdań skim mo gą spraw dzić
swo ją sy tu ację praw ną kon tak tu jąc się z in spek to ra mi
do spraw te re no wo-praw nych w sie dzi bie OZ

• OZ w Pi le spo tkał się ze Sta ro stą Zło tow skim. Pod -
czas spo tka nia omó wio no spra wy zwią za ne z ure gu lo -
wa niem sy tu acji praw nej grun tów ROD po ło żo nych
na te re nie po wia tu zło tow skie go zgod nie z art. 76
usta wy o ROD. Sta ro sta Zło tow ski za pew nił, że zło -
żo ne wnio ski zo sta ną roz pa trzo ne po zy tyw nie 

• Do ta cje dla ogro dów w okrę gu ślą skim. W tym ro ku 
OZ Ślą ski prze zna czy 322 tys. zł na 37 in we sty cji 
i re mon tów w ROD

• OZ w Byd gosz czy ob jął pa tro na tem ogród bo ta nicz ny
zlo ka li zo wa ny w Par ku Ju raj skim w Sol cu Ku jaw -
skim. Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy prze ka -
zał fun du sze na za kup drzew i krze wów

• Za wią za ły się Ko le gia Pre ze sów ROD w okrę gu zie -
lo no gór skim. Ko le gia za wią za ły się w: Ża rach, Ża ga -
niu, Lub sku, Gu bi nie, Szpro ta wie, Su le cho wie 
i Świe bo dzi nie

• Ko le gium Pre ze sów ROD z re jo nu Ostrow ca Świę to -
krzy skie go. W spo tka niu wzię li tak że udział przed sta -
wi cie le OZ Świę to krzy skie go i pre zy dent Ostrow ca
Świę to krzy skie go. Pre zy dent za de kla ro wał chęć kon -
ty nu acji bar dzo do brej współ pra cy na rzecz 11 ROD 
i bli sko 2 ty się cy dział ko wych ro dzin na te re nie Gmi -
ny Ostro wiec Św.

• W związ ku z bu do wą mo stu na rze ce No gat zli kwi do -
wa no czę ść ROD „Nad No ga tem” w Mal bor ku. Dzię -

1. Z okr´gowych zarzàdów PZD

VI. INFORMACJE 
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• Dzień Dział kow ca w ROD im. Lesz ka Bia łe go 
w Gnieź nie. W ra mach fe sty nu od by ły się kon kur sy
dla dzie ci i do ro słych oraz prze jaz dy brycz ką. Im pre -
za za koń czy ła się wspól nym ogni skiem

• 40-le cie ROD „Po wstań ców” w Płoc ku. Głów ne uro -
czy sto ści od by ły się w świe tli cy, gdzie od sło nię to pa -
miąt ko wą ta bli cę ju bi le uszo wą. Bar dzo mi łym
ak cen tem by ło prze ka za nie na rę ce Pre ze sa Za rzą du
ROD oko licz no ścio wych pu cha rów i dy plo mów uzna -
nia, któ ry mi ROD „Po wstań ców” w Płoc ku uho no ro -
wa ła Kra jo wa Ra da PZD, a tak że OZ Ma zo wiec ki 

• Im pre za bie go wa w ROD im. J. Ma zur ka w Po zna niu.
W bie gach wzię ło udział 200 osób. Za wod ni cy mie li
do po ko na nia dy stan se: 500 m, 1000 m lub 5000 m.
Dla naj lep szych cze ka ły upo min ki

• W Naj lep szym ROD Ro ku 2015 od był się Dzień Dział -
kow ca. Pod czas im pre zy w ogro dzie im. K. Świer czew -
skie go w No wym To my ślu moż na by ło wziąć udział w
za wo dach strze lec kich. Naj więk szą atrak cją fe sty nu oka -
za ła się lo te ria fan to wa. W or ga ni za cję wy da rze nia włą -
czy li się no wo to my scy har ce rze

• 40-le cie ROD im. Ma rii Ko nop nic kiej w Sierp cu. Im -
pre zy nie ze psu ła na wet bu rza, któ ra te go dnia prze -
szła nad mia stem. Dział kow cy w do sko na łych
hu mo rach świę to wa li ju bi le usz swo je go ogro du pra -
wie do ra na

• Dział kow cy z ROD „Ire na” w Ino wro cła wiu pro mu ją
bez pie czeń stwo. Pod czas fe sty nu ro dzin ne go z naj -
młod szy mi spo tka li się po li cjan ci, któ rzy tłu ma czy li
im jak na le ży się za cho wy wać na uli cy, nad wo dą 

ki dzia ła niom OZ w Gdań sku dział kow cy, któ rych
dział ki zo sta ły po mniej szo ne, otrzy ma li sto sow ne od -
szko do wa nia

• De le ga ci z okrę gu byd go skie go na spo tka niu z dział -
kow ca mi pod su mo wa li XII Kra jo wy Zjazd De le ga -
tów PZD. W spo tka niu wzię li udział człon ko wie
Ko le gium Pre ze sów osie dle Prą dy w Byd gosz czy

• Do bra współ pra ca De le ga tu ry Re jo no wej w Tar no brze -
gu z sa mo rzą dem. Co ro ku tar no brze skie ogro dy do sta -
ją od władz mia sta do ta cje ce lo we na mo der ni za cję

• OZ Ślą ski prze ka zał do 60 miast i gmin w swo im okrę -
gu ape le wy sto so wa ne przez XII Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów PZD do władz sa mo rzą do wych i lo kal nych 
o uwzględ nie nie ROD w stra te giach roz wo ju przyj -
mo wa nych na szcze blu ogól no pol skim oraz lo kal nym
oraz o współ pra cę z PZD

• Dzień Dział kow ca w okrę gu pod kar pac kim. Już 
6 wrze śnia Plac Bar to sza Gło wac kie go w Tar no brze -
gu wy peł ni się dział kow ca mi. Pod czas im pre zy zo sta -
ną ogło szo ne wy ni ki kon kur su m.in Pre zy den ta
Mia sta Tar no brze ga na „Wzo ro wy Ogród 2015” 
w Tar no brze gu 

• OZ w Słup sku zor ga ni zo wał wy ciecz kę dla dział kow -
ców ze swo je go re gio nu. Na wy pra wę do Wil na wy -
bra li się dział kow cy z ROD w Słup sku, Ust ki i Lę-
bor ka. Naj star sza uczest nicz ka mia ła 86 lat

• XXX Ju bi le uszo wa Wy sta wa Li lii w Kiel cach. Im pre -
zę od 1995 ro ku or ga ni zu je OZ Świę to krzy ski. Pod -

czas wy sta wy za pre zen to wa no 500 ga łą zek oko ło 300
od mian li lii

• Pre zy dium OZ w Zie lo nej Gó rze przy ję ło plan in we -
sty cji i re mon tów ROD na 2015 rok. W pla nie uję to 
31 za dań z 31 ROD na ogól ną war tość 744 565 zł

• Pre zes OZ Ma zo wiec kie go spo tkał się z Pre zy den tem
Ra do mia. Na spo tka niu omó wio no pro ble my ra dom -
skich ogro dów

• Wi ce pre mier, Mi ni ster Go spo dar ki Ja nusz Pie cho ciń -
ski był go ściem na Okrę go wym Zjeź dzie De le ga tów
PZD w Szcze ci nie. Za pew nił dział kow ców o swo im
po par ciu dla ogro dów

• W są siedz twie ROD „Ba żant” we Wro cła wiu wy bu -
chła cy ster na z che mi ka lia mi. Po wy pad ku OZ we
Wro cła wiu pod jął na tych mia sto we dzia ła nia w ce lu
za bez pie cze nia ska żo ne go te re nu. Roz po czął tak że
roz mo wy o od szko do wa niach dla dział kow ców za po -
nie sio ne stra ty

• Kon kurs „Zie lo ny Po znań” or ga ni zo wa ny przez Urząd
Mia sta w Po zna niu. Do kon kur su zgło szo nych zo sta -
ło aż 3.178 dzia łek z po znań skich ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Spo śród nich ko mi sja z OZ w
Po zna niu wy bra ła 16, któ re prze szły do eta pu miej -
skie go. Trzy ma my kciu ki za na szych dział kow ców!

• Już wkrót ce no wy ogród w Gdań sku! Od two rze nio wy
ROD jest w trak cie bu do wy przy ul. Źró dla nej. Dział -
ki bę dzie mo gło w nim użyt ko wać oko ło 135 dział -
kow ców. Pra ce nad zo ru je OZ w Gdań sku 

2. Z rodzinnych ogrodów działkowych
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i przy spo tka niach z ob cy mi. Dzie ci otrzy ma ły w pre -
zen cie ka mi zel ki i znacz ki od bla sko we

• Wcza sy dla se nio rów w ROD „Zło te Pia ski” w Sie dl -
cach. W wa ka cjach w ogro dzie wzię li udział za rów no
dział kow cy, jak i „ucznio wie” Uni wer sy te tu Trze cie -
go Wie ku. Dla se nio rów by ły przy go to wa ne za ję cia
m.in. z gim na sty ki i tań ca

• 50-le cie ROD im. Hu ty Szkła Uj ście w Uj ściu. Pod -
czas uro czy sto ści zo sta ły wrę czo ne „Od zna ki Za Za -
słu gi dla PZD” oraz zło te i srebr ne od zna ki
„Za słu żo ny Dział ko wiec”

• Na wał ni ce nad po znań ski mi ogro da mi. Wiatr wie ją cy
z pręd ko ścią znacz nie prze kra cza ją cą 100 km/godz.
wy ry wał drze wa z ko rze nia mi, zry wał da chy al tan i
bu dyn ków, a pa da ją ce drze wa uszka dza ły bu dyn ki i
po jaz dy oraz nisz czy ły na sa dze nia

• ROD „Ka szub skie” w Gdy ni dba o do bre są siedz two.
Za rząd ROD po dej mu je pierw sze dzia ła nia w ce lu
udo stęp nie nia miesz kań com cią gu spa ce ro we go
wzdłuż rze ki Ka czej, przy któ rej po ło żo ny jest ogród.
Roz mo wy z mia stem trwa ją

• Po raz 45. od by ły się wcza sy dla se nio rów w ROD
„Ra ko wiec” w War sza wie. W tym ro ku w dwóch tur -
nu sach wzię ło udział po 60 uczest ni ków. Na se nio rów
cze ka ło wie le atrak cji, m.in. gim na sty ka na świe żym
po wie trzu, spo tka nia z le ka rza mi i po li cjan ta mi oraz
gra w bry dża

• Ju bi le usz 30 - le cia ROD "Ru min" w Ru mi nie. Za słu -
że ni dzia ła cze ROD otrzy ma li od zna cze nia związ ko -
we „Za słu żo ne go Dział kow ca", któ re wrę czył Wi ce-
pre zes OZ w Ka li szu 

• Dzień Dział kow ca w ROD "XX-le cia" w Słup sku. 
W uro czy sto ści udział wzię ło ok. 200 dział kow ców
oraz za pro sze ni go ście. Na te re nie ogro du dział ki
upra wia 1420 ro dzin. Jest to je den z więk szych ogro -
dów w okrę gu słup skim.

• Du ża in we sty cja w ma łym ogro dzie! ROD "Zie le niak"
w De brz nie bę dzie mieć no wą sieć wo do cią go wą. Cał -
ko wi ty koszt in we sty cji to 56.684,00 zł. In we sty cja
jest do to wa na przez OZ w Słup sku

• Współ pra ca władz Za brza z ROD „Wi sien ka” w Za -
brzu. Jej efek tem jest pod łą cze nie do ka na li za cji do mu
dział kow ca, budowa no we go ogro dze nia i miejsc par -
kin go wych. W ROD wy bu do wa no też od wod nie nie
dzia łek i dre naż. Dział kow cy są za chwy ce ni! Ich
dział ki nie bę dą już za le wa ne

• Czę ścio wa li kwi da cja ROD „Wal te ra” w Ra do miu. Li -
kwi da cja jest do ko ny wa na na cel pu blicz ny, ale in we -
stor z cięż kim sprzę tem pró bo wał wje chać na te ren
ogro du za nim zo stał mu on praw nie prze ka za ny. In -
ter we nio wał OZ Ma zo wiec ki

• 70-le cie ROD „Ko le jarz” w Ostro wie Wiel ko pol skim.
Z oka zji ju bi le uszu ogród otrzy mał pu char od Pre ze -
sa PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go. OZ w Ka li -
szu spre zen to wał ko siar kę spa li no wą

• Wa ka cje na we so ło w ROD "Goź dzik" w Płoc ku.
Dział kow cy ba wi li się przy mu zy ce gra nej na ży wo.
„Bo wszy scy dział kow cy to jed na ro dzi na” – śpie wa li
uczest ni cy ogro do wej im pre zy

• 50-le cie ROD „Stor czyk” w Byd gosz czy. Dział kow cy
wy sta wi li przed sta wie nie ob ra zu ją ce hi sto rię ich ogro -
du. Co wię cej, zgod nie z tra dy cją pa nu ją cą w ROD
„Stor czyk” na stą pi ło prze ka zy wa nie tzw. „Pu cha ru
prze chod nie go” lau re atom kon kur su ogro do we go
„Wzo ro wa dział ka” 

• Dzień Dział kow ca w ROD „Le śne Oczko” w No wym
Ki sie li nie. Jed ną z atrak cji był mecz siat ków ki ro ze -
gra ny po mię dzy dział kow ca mi

• No wy plac za baw w ROD „Ko le jarz” w Bo le sław cu.
Otwar cia do ko nał Pre zy dent Mia sta Piotr Ro man, któ -
ry wy ło żył na ten cel z miej skiej ka sy 17 tys. zł. Dzie -
ci dział kow ców i z po bli skie go przed szko la są
za chwy co ne

• 41. wcza sy dla se nio rów i osób nie peł no spraw nych
„Pod orze cha mi” w ROD im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich w Cho dzie ży. Let ni cy mo gli wziąć udział w po -
ga dan kach na te ma ty ge ria trycz ne prze pro wa dzo ne
przez re ha bi li tan ta, kon kur sach spraw no ścio wych
oraz grach i za ba wach ze spo ło wych

• „Ma li od kryw cy – wiel kie moż li wo ści”, czy li warsz -
ta ty fo to gra ficz ne dla dzie ci w ROD „Ka dziel nia” w
Kiel cach. Ple ner fo to gra ficz ny to efekt współ pra cy
ogro du z kie lec kim Biu rem Wy staw Ar ty stycz nych

• Dział kow cy z ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu za an ga -
żo wa ni w ży cie ogro du. Dział kow cy or ga ni zu ją licz -
ne spo tka nia oko licz no ścio we i ak tyw nie włą cza ją się
w ob cho dy Dni Bo le sław ca. Co wię cej, 8 -oso bo wa
dru ży na zło żo na z dział kow ców te go ogro du za ję ła I
miej sce w V Olim pia dzie Se nio rów

• Pik nik dział kow ców i osób cho rych na Al zhe ime ra w
ROD im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu. Spo -
tka nie po zwo li ło cho ciaż na chwi lę cho rym i ich opie -
ku nom ode rwać się od sza rej co dzien no ści zma ga nia
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się z cho ro bą. Bie sia da trwa ła do póź nych go dzin po -
po łu dnio wych

• Bo le sła wiec ki Dzień Se nio ra. Dział kow cy przy go to -
wa li spe cjal ne sto isko, w któ rym pro mo wa li swo je
ogro dy i PZD. Du żą po pu lar no ścią cie szył się ką cik
ku li nar ny, w któ rym moż na by ło spró bo wać paj dy ze
smal cem i cia sta z dział ko wy mi owo ca mi

• Spo tka nie in for ma cyj ne w ROD „Zdo wie” w War sza -
wie na te mat XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD.
Dział kow cy za po zna li się z pro gra mem dzia ła nia PZD
na na stęp na ka den cję

• ROD "Ma ry sień ka” w Po lko wi cach naj pięk niej szym
ogro dem w po wie cie po lko wic kim. Ko mi sja Kon kur -
so wa w swo jej oce nie bra ła pod uwa gę, m.in. es te ty -
kę dzia łek, ście żek, ogro dze nia, dro gi i alej ki ogro -
do we, pla ce za baw dla dzie ci, jak rów nież dzia ła nia
pro eko lo gicz ne. Zwy cięz com gra tu lu je my!

• „Kie dy dzie ci się śmie ją, śmie je się ca ły świat” – to
ha sło, któ re przy świe ca ło fe sty no wi ro dzin ne mu w
ROD „Ga jów ka” w Wo dzi sła wiu Ślą skim. Dla dzie ci
przy go to wa ne by ły gry, za ba wy i kon kur sy. Naj więk -
szym za in te re so wa niem cie szy ła się jed nak prze jażdż -
ka brycz ką

• Spo tka nie osób nie peł no spraw nych w kie lec kim ogro -
dzie. Już po raz dru gi oso by nie peł no spraw ne in te lek -
tu al nie i fi zycz nie oraz dział kow cy spo tka li się w
ROD „Ma gno lia” w Kiel cach. Współ pra ca ogro du i
sto wa rzy sze nia „Na dzie ja” to do sko na ły wzór dla in -
nych ogro dów

• Dział kow cy z ROD „FORMET” w Byd gosz czy po -
wi ta li la to. Pod czas fe sty nu od by ły się po ka zy tre su -
ry psów pa tro lo wo -obron nych. Naj więk szą atrak cją
by ły jed nak mo to cy kle i sa mo cho dy po li cyj ne, któ ry -
mi mo gli prze je chać się naj młod si

• Ro dzin ny fe styn w ROD „Ja rzę bin ka” w Ko ro no wie.
Do ro śli i dzie ci mo gli wziąć udział w licz nych kon -
kur sach, w któ rych od wy gra nia był kar net na si łow -
nię. Im pre za za koń czy ła się wie czor ną za ba wą
ta necz ną

• 60-le cie ROD im. Flo ria na Cey no wy w Wej he ro wie.
Z oka zji okrą głej rocz ni cy ogród do stał pu char Pre ze -
sa KR PZD i pu char Pre ze sa OZ. Naj bar dziej za słu że -

ni dział kow cy otrzy ma li srebr ne i brą zo we me da le za
wie lo let nią dzia łal ność w ra mach PZD

• Pik nik dla dzie ci w ROD „So wiń skie go” w War sza -
wie. Na naj młod szych cze ka ły ta kie atrak cje jak: ma -
lo wa nie twa rzy, bro ka to we ta tu aże, mo de lo wa nie
ba lo ni ków, prze jażdż ki na ku cy ku czy pro jek cja ba -
jek. W pik ni ku wzię ło udział 59 ma lu chów

• Dzień Dziec ka w ROD „Owoc Na szej Pra cy” 
w Pszczy nie. W trak cie im pre zy zo sta ło wy sta wio ne
przed sta wie nie o hi sto rii po wsta nia ogro du, w któ rym
za gra li człon ko wie Za rzą du ROD

• ROD „Wa szyng to na” w War sza wie mo że zo stać czę -
ścio wo zli kwi do wa ny. Trwa ją roz mo wy o li kwi da cji
20-30 me tro we go pa sa ogro du z po wo du bu do wy tra -
sy tram wa jo wej. Ewen tu al na bu do wa tra sy mo gła by
się roz po cząć na prze ło mie 2019/2020 ro ku

• Tuż przed wa ka cja mi w ROD „Ol szyn ka” w Świ no uj -
ściu od by ła się lek cja przy ro dy. Lek cję po pro wa dzi ła
Pre zes ogro du. Ucznio wie, któ rzy mie li oka zję z bli -
ska przyj rzeć się upra wie wa rzyw i owo ców, by li za -
chwy ce ni

• Fe styn „Bie siad na Dział ka” w ROD im. Sta ni sła wa
Sta szi ca w Czarn ko wie. Jed nym z ce lów tej ro dzin nej
im pre zy by ła in te gra cja mię dzy po ko le nio wa oraz po -
zna nie za sad bez pie czeń stwa na dział kach

• VIII Po je dy nek Re kre acyj no -Spor to wy dział kow ców 
z gnieź nień skich ogro dów. Do wal ki sta nę ło 14 dru żyn,
któ re ry wa li zo wa ły w ta kich ka te go riach jak: strze la nie
z wia trów ki, rzut be re tem, rzut ko ść mi, rzut rin go, kon -
kurs wie dzy, prze cią gnie li ny, to cze nie becz ki

• Ak tyw ni dział kow cy! W ROD im. 100-le cia Za kła -
dów Mię snych w To ru niu po wsta ła ple ne ro wa si ło wa -
nia. Na bu do wę si łow ni dział kow cy otrzy ma li
bez zwrot ną do ta cję z OZ To ruń sko-Wło cław skie go

• Płock mia stem przy ja znym se nio rom. Obec nie cer ty -
fi kat ten po sia da ją 23 fir my i in sty tu cje, w tym płoc -
kie ogro dy dział ko we, któ re każ de go ro ku or ga ni zu ją
wcza sy dla se nio rów. Nie daw no za koń czył się 34. tur -
nus ogro do wych wcza sów pod gru szą w ROD im. Ko -
ściusz ki w Płoc ku

3. Warto wiedzieç

• Już 29 sierp nia wiel kie świę to dział kow ców! W tym
ro ku Kra jo we Dni Dział kow ca od bę dą się w Tcze wie.
Li czy my na Wa szą obec ność!

• Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki spo tkał się z Pre zy -
den tem Tcze wa. Na spo tka niu usta lo no szcze gó ły or -
ga ni za cyj ne Kra jo wych Dni Dział kow ca
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• Spo tka nie pre ze sów tczew skich ogro dów i Pre ze sa
PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go. Roz mo wy do ty czy ły
m.in. ak tu al nej sy tu acji ROD i ich po trzeb oraz pla -
nów Związ ku w za kre sie do fi nan so wy wa nia ogro dów
ze środ ków unij nych, jak rów nież roz wo ju współ pra -
cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi

• Pre zes OZ w Szcze ci nie Ta de usz Ja rzę bak bę dzie
ubie gać się o man dat po sel ski w naj bliż szych wy bo -
rach. Ja ko bez par tyj ny kan dy dat wy star tu je z za chod -
nio po mor skich list Pol skie go Stron nic twa Lu do we go
z po zy cji czwar tej. Jest szan sa, że dział kow cy i PZD
na resz cie bę dą mieć swo je go re pre zen tan ta w Sej mie

• Kra jo wi i okrę go wi in struk to rzy SSI z okrę gu ma ło -
pol skie go spo tka li się by po roz ma wiać o pro jek cie re -
gu la mi nu ROD. To bar dzo waż ne! Każ dy z dział-
kow ców ma wpływ na osta tecz ny kształt re gu la mi nu
ROD 

• PZD na był pra wo wie czy ste go użyt ko wa nia do ROD
„Sar ni Stok” w Biel sku – Bia łej. To szcze gól ny suk -
ces, po nie waż te re ny ogro du by ły w rę kach Agen cji
Mie nia Woj sko we go, któ ra już w 2008 pod ję ła kro ki
w ce lu li kwi da cji ROD

• 8 sierp nia w Pol sce ob cho dzo ny był Wiel ki Dzień
Pszczół. Pszczo ły to szcze gól nie po ży tecz ne stwo rze -
nia w ogro dach. PZD ak tyw nie włą cza się w ochro nę
pszczół, jak choć by pod czas ak cji „Przy chyl my
pszczo łom nie ba” we współ pra cy z Gre en pe ace 

• Upał w ogro dzie. Dział kow cu ko niecz nie uni kaj prac
ogro do wych na peł nym słoń cu w go dzi nach 11:00 
– 17:00. In for ma cje jak dbać o sie bie w upal ne dni
znaj dziesz na stro nie pzd.pl

• Mo da na eko lo gię - za łóż wła sny kom po stow nik. Nie
wiesz jak to zro bić? Szcze gó ły znaj dziesz w ulot ce
wy da nej przez KR PZD

• Masz w swo im po sia da niu ma te ria ły hi sto rycz ne do -
ty czą ce Two je go ogro du? Prze każ je do KR. War to
dbać, aby hi sto ria na szych ogro dów nie zo sta ła za po -
mnia na

• Je dy ne w Pol sce Ko ło Go spo dyń Dział ko wych znaj -
du je się w ROD im. Si kor skie go w Kwi dzy nie. Ko ło
na ter nie ogro du dzia ła już od 5 lat i an ga żu je się w
wie le spo łecz nych ak cji. W 2014 ro ku za ję ło dru gie
miej sce w ple bi scy cie na Naj cie kaw szą Ini cja ty wę
Spo łecz ną w Po wie cie Kwi dzyń skim

• Al ta ny do bre na wy po czy nek! Dział kow cu pa mię taj,
że al ta ny ma ją słu żyć ce lom re kre acyj nym i nie moż -
na w nich za miesz ki wać przez ca ły rok. Mó wi o tym

art. 12 usta wy o ROD z 13 grud nia 2013 ro ku

• Ar che olo dzy od kry li śre dnio wiecz ny dom na te re nie
ogro dów dział ko wych w So snow cu. Są to po zo sta ło -
ści obiek tu miesz kal ne go z XI-XII wie ku

• Każ dy mo że mieć swo ją dział kę! Za chę ca my dział -
kow ców z Su walsz czy zny do po dzie le nia się ze swo -
imi przy ja ciół mi in for ma cją, że w ROD w „Oa za” 
w Ku ko wie na przy szłych dział kow ców cze ka aż 500
dzia łek. Szcze gó ło we in for ma cje otrzy masz pi sząc na
ad res in fo@ro do aza.in fo 

• Dział kow cy z ROD „Irys” w Ru dzie Ślą skiej że glu ją
pod ban de rą PZD. „Za wie sze niem fla gi PZD chcie li -
śmy za pre zen to wać róż no rod ność na sze go dział ko we -
go śro do wi ska, jak i po par cie dla PZD” – za pew ni li
że gla rze

• Za łóż wła sny „eko ho tel” dla owa dów. Dział ko wiec z
ROD „Za le sie” we Wło cław ku zgod nie z ra da mi mie -
sięcz ni ka „dział ko wiec”, sa mo dziel nie zbu do wał i za -
pro jek to wał „eko ho tel” dla pszczół. Zdję cia
zo ba czysz na stro nie pzd.pl

• Ro dzin ne ogro dy dział ko we w cen trum za in te re so wań
na ukow ców. Stu dent ka z Uni wer sy te tu Ma rii Cu rie-
-Skło dow skiej w Lu bli nie pi sze pra cę ma gi ster ską na
te mat atrak cyj no ści re kre acyj no – wy po czyn ko wej te -
re nów zie lo nych Lu bli na . Ma gi strant ka ba da za go -
spo da ro wa nie ogro dów dział ko wych na te re nie mia sta

• Dział kow cy z Gdy ni strzeż cie się barsz czu So snow -
skie go! Wła dze mia sta znisz czy ły już dwa ogni ska tej
nie bez piecz nej ro śli ny, w tym jed no w są siedz twie
ROD „Ka szub skie”. Czy taj wię cej na stro nie pzd.pl 
w Spe cjal nym Ko mu ni ka cie KR PZD: uwa ga na
barszcz So snow skie go i na ulot kach prze sła nych przez
KR PZD do two je go ogro du

• Dział kow cy z Obor nik zwie dza ją Pol skę. Wspól na ini -
cja ty wa dział kow ców z ROD im. mjr Do brzyc kie go
w Obor ni kach tym ra zem za owo co wa ła po dró żą do
re zy den cji Ra czyń skich w Ro ga li nie. Dział kow cy pla -
nu ją już przy szło rocz ną wy ciecz kę

• Dział kow cy na XXXVI Dniach Otwar tych Drzwi Ślą -
skie go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go. Pod czas im -
pre zy spo ty ka ją się rol ni cy, przed sta wi cie le in sty tu cji
z oto cze nia rol nic twa, pro du cen ci i han dlow cy 
z bran ży rol ni czej i ogrod ni czej, a tak że wła ści cie le
ogro dów przy do mo wych i dział kow cy

• Ogro dy dział ko we po wło sku. W sło necz nej Ita lii
ogro dy miej skie zaj mu ją aż 1,1 mln m², a ich za kła da -
nie do to wa ne jest przez rząd
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• Zgo rze lec kie Świę to Kwia tów. Swo je kom po zy cje
wy sta wi li dział kow cy ze wszyst kich ogro dów w Zgo -
rzel cu, któ rzy ak tyw nie za an ga żo wa li się tak że w or -
ga ni za cję te go wy da rze nia

• In spek tor ds. ogrod nic twa OZ w Lu bli nie po pro wa -
dził wy kład na te mat hor ti te ra pii, czy li le cze nia za po -
mo cą ogro dów. Wska za no jak po zy tyw ny ma wpływ
na kon dy cję psy cho fi zycz ną czło wie ka prze by wa nie
w oto cze niu ro ślin oraz ich upra wa i pie lę gna cja. Wy -
kład był otwar ty

• Pre zy dent Ostro wa Wiel ko pol skie go przy znał 50 tys.
zł do ta cji dla ogro dów. Dzię ki te mu za strzy ko wi go -
tów ki w dwóch ROD zo sta ną wy ko na ne ogro dze nia,
a przy trze cim po wsta nie par king

• Pol skie Ra dio o za gro żo nych re pry wa ty za cją ogro -
dach. Na an te nie ra dia RDC przed sta wi cie le OZ Ma -
zo wiec kie go opo wia da li o ne ga tyw nych skut kach
De kre tu Bie ru ta dla ogro dów i pro ble mach z tym
zwią za nych w ROD „Wa szyng to na” w War sza wie

Chcesz wie dzieć wię cej? Za glą daj re gu lar nie na stro nę Kra jo wej Ra dy - PZD.PL i bądź na bie żą co z in for ma cja mi
z ży cia dział kow ców, ogro dów i Związ ku.
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