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Nowy statut PZD
zarejestrowany!

Kra jo wa Ra da PZD in for mu je, że 9 wrze śnia br. sąd re je stro wy wpi sał no wy sta tut
PZD do Kra jo we go Re je stru Są do we go (KRS). Tym sa mym są dow nie po twier dzo ne
zo sta ło obo wią zy wa nie sta tu tu uchwa lo ne go pod czas zwy czaj ne go XII Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów w dniu 2 lip ca 2015 ro ku. Przy po mi na my, że w ten spo sób Zwią -
zek speł nił obo wią zek wy ni ka ją cy z art. 68 usta wy o ROD, czy li uchwa lił - w ter mi -
nie 18 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy - no wy sta tut oraz zło żył do są du
wnio sek o zmia nę wpi su w KRS wraz z uchwa lo nym sta tu tem.

Re je stra cja sta tu tu jest więc nie zwy kle waż nym wy da rze niem dla ca łe go Związ ku 
i wszyst kich je go struk tur. Ozna cza bo wiem za koń cze nie pro ce su wdra ża nia usta wy
o ROD w za kre sie prze kształ ce nia PZD w sto wa rzy sze nie ogro do we. Obec nie nie mo -
że już być żad nych wąt pli wo ści co do pod sta wo wych za sad funk cjo no wa nia Związ -
ku, ale rów nież ich zgod no ści z usta wą o ROD oraz pra wem o sto wa rzy sze niach.
Za pi sy sta tu tu prze szły po zy tyw ną we ry fi ka cję są do wą, a tak że spo tka ły się z przy -
chyl nym sta no wi skiem or ga nu nad zo ru ją ce go dzia łal ność Związ ku. W efek cie człon -
ko wie i or ga ny PZD ma ją do swo jej dys po zy cji do bry do ku ment praw ny, któ ry
pre cy zyj nie i kom plek so wo okre śla ich pra wa, obo wiąz ki oraz kom pe ten cje. Po zwa -
la spraw nie re ali zo wać naj waż niej sze za pi sy usta wy o ROD do ty czą ce m.in. opłat
ogro do wych oraz prze no sze nia praw do dzia łek. Za re je stro wa ny sta tut wpro wa dza
wie le no wych roz wią zań, któ re z pew no ścią udo sko na lą funk cjo no wa nie ca łe go
Związ ku ja ko no wo cze snej or ga ni za cji spo łecz nej dzia ła ją cej na rzecz roz wo ju ogro -
dów dział ko wych spo łecz no ści lo kal nych.

Za chę ca my do za po zna nia się z tek stem sta tu tu PZD na stro nie in ter ne to wej
www.pzd.pl oraz w Biu le ty nie In for ma cyj nym 4/2015.



2

1. Relacja z Krajowych Dni Działkowca 2015

I. KRAJOWE DNI DZIAŁKOWCA

„Praw dzi we Zwy cię stwo De mo kra cji” pod ta kim ha -
słem prze wod nim na Bul wa rach Nad wi ślań skich 
w Tcze wie, w ostat ni week end sierp nia, od by wa ły się 56.
ob cho dy Kra jo wych Dni Dział kow ca. Przed sta wi cie le
śro do wi ska dział ko we go wspól nie z miesz kań ca mi Tcze -
wa i po li ty ka mi, świę to wa li swo je do żyn ki, pod su mo -
wu jąc swo je suk ce sy, któ rych nie bra ku je za rów no 
w hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go, jak i w mi nio nym
ro ku. W ro dzin nej at mos fe rze wspól ne go świę to wa nia
na gro dzo no tak że wy róż nia ją ce się ogro dy, dział ki oraz
uho no ro wa no za słu żo nych dzia ła czy, dział kow ców i by -
łych pre ze sów ROD, któ rzy po wie lo let nim wy sił ku, za -
koń czy li swo ją pra cą na rzecz ogro dów dział ko wych. 

By ło tłum nie, gwar nie i ra do śnie. Pa no wa ła przy ja ciel -
ska i ser decz na at mos fe ra, któ ra wy ni ka z po czu cia jed -
no ści i przy na leż no ści do ogól no pol skiej or ga ni za cji
PZD. W ob cho dach uczest ni czy ło po nad 700 dział kow -
ców z ca łej Pol ski, a tak że za cni go ście. Uro czy stość

swo ją obec no ścią za szczy ci li: Pre mier Ewa Ko pacz, mi -
ni ster śro do wi ska Ma ciej Gra bow ski par la men ta rzy ści
wszyst kich ugru po wań, w tym po sło wie PO: Jan Ku las,
Je rzy Bo row czak, Sła wo mir Neu mann, po seł PiS: Ka zi -
mierz Smo liń ski, po sło wie SLD: Zby szek Za bo row ski 
i Jo an na Se ny szyn, po seł Two je go Ru chu: An drzej Le -
wan dow ski.

Licz nie przy by li tak że przed sta wi cie le władz lo kal -
nych m.in. Wo je wo da Po mor ski Mi chał Owczar czak,
Mar sza łek Wo je wódz twa Po mor skie go Mie czy sław
Struk, Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Po mor skie go
Krzysz tof Tra wic ki, Pre zy dent Mia sta Tcze wa Mi ro sław
Po błoc ki, Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Tcze wa Mi ro -
sław Au gu styn, Se kre tarz Mia sta Tcze wa Ka ta rzy na Lej -
na, Sta ro sta Po wia tu Tczew skie go Ta de usz Dzwon -
kow ski, Wójt Gmi ny Tczew Ro man Re zme row ski, Bur -
mistrz Mia sta Cho dzie ży Ja cek Grusz i Se kre tarz gmi ny
No wy To myśl Da nu ta Gie lec.

Ob cho dy Kra jo wych Dni Dział kow ca roz po czę ły się
od uro czy stej ga li wpro wa dze nia sztan da rów. W rytm
me lo dii wy gry wa nej przez or kie strę dę tą Tor pe da do sa -
li – w asy stach re pre zen tan tów śro do wi ska dział kow -
ców – wkro czy ło 29 pocz tów sztan da ro wych re pre zen -
tu ją cych okrę go we za rzą dy i ro dzin ne ogro dy dział ko -
we z ca łej Pol ski. Na stęp nie uczest ni cy od śpie wa li hymn
pań stwo wy i hymn dział kow ców. 

Uro czy ste go otwar cia Kra jo wych Dni Dział kow ca do -
ko nał pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry w pierw -
szych sło wach ser decz nie po wi tał wszyst kich przy -
by łych na świę to uczest ni ków i go ści. Go rą cy mi bra wa -
mi re pre zen tan ci śro do wi ska dział ko we go po wi ta li Pre -
mier Ewę Ko pacz. – Wszy scy wie my, jak wie le zna czy
Pa ni sym pa tia dla ogro dów dział ko wych i obec ność na
naj waż niej szym dla nas świę cie – mó wił Pre zes Eu ge -

niusz Kon drac ki. W spo sób szcze gól ny po wi tał też go -
spo da rza mia sta pre zy den ta Tcze wa Mi ro sła wa Po błoc-
kie go - przy ja cie la dział kow ców, któ ry otwo rzył bra my
Tcze wa nie tyl ko na ist nie nie i two rze nie ROD, ale też na
wspól ne świę to wa nie Kra jo wych Dni Dział kow ca przez
dział kow ców i miesz kań ców Tcze wa wraz z przy by ły mi
na tę im pre zę go ść mi.

– Wi wat Zie lo na Rzecz po spo li ta! – jak to pięk nie 
i dum nie brzmi już od ty lu lat – mó wił Pre zes PZD Eu -
ge niusz Kon drac ki. Przy po mniał hi sto rię hym nu, któ ry
dział kow cy przy ję li wraz z ca łym do rob kiem ru chu
ogrod nic twa dział ko we go już w la tach 30. ubie głe go stu -
le cia. Pre zes pod kre ślił, że za rów no wte dy, gdy wy bie ra -
no te sło wa na hymn, jak i dziś, naj le piej od da ją one cel
i po trze bę ist nie nia ROD.

Uro czy ste roz po czę cie

Pre mier Ko pacz: ma cie we mnie przy ja cie la na za wsze

Po raz ko lej ny sze fo wa rzą du za pew ni ła śro do wi sko
dział ko we o swo im wspar ciu i przy jaź ni. Pre mier Ewa
Ko pacz obec na by ła tak że na XII Kra jo wym Zjeź dzie
De le ga tów PZD, gdzie Zwią zek uchwa lał nie zwy kle
waż ny dla ca łe go śro do wi ska dział ko we go sta tut, któ ry
jest swo istą kon sty tu cją dla ca łej or ga ni za cji. Pod czas
dział ko wych do ży nek Pre mier po now nie za de kla ro wa ła
dział kow com po moc w po ko ny wa niu wszel kich trud no -

ści. – Je stem do Pań stwa dys po zy cji. Nie za leż nie od te -
go, jak po to czą się mo je dal sze lo sy, ma cie we mnie
praw dzi we go przy ja cie la na za wsze – po wie dzia ła Pre -
mier Ewa Ko pacz pod czas wy stą pie nia na uro czy sto -
ściach 56. Kra jo we go Dnia Dział kow ca w Tcze wie.

W jej oce nie dział kow cy są do brym przy kła dem two -
rze nia się spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. – Je ste ście do -
brze zor ga ni zo wa ni, po tra fi cie w tych wy jąt ko wych
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chwi lach bar dzo szyb ko się zmo bi li zo wać i bro nić swo -
ich ra cji, ale rów nież za bie gać o to, by pra wo daw stwo
two rzo ne w pol skim par la men cie słu ży ło tym, któ rzy ma -
ją swo ją wiel ką pa sję – po wie dzia ła zwra ca jąc się do
dział kow ców.

Pre mier do ce ni ła pra cę dział kow ców i PZD na rzecz
ogro dów dział ko wych, a tak że uro czy ste ob cho dy Kra -
jo wych Dni Dział kow ca. – Dzi siej sze świę to wie le dla

was zna czy. Roz wi nę li ście swój skrót PZD, ja ko Praw -
dzi we Zwy cię stwo De mo kra cji. Niech za zdrosz czą wam
ci, któ rzy swo ich ogród ków nie ma ją. To dla was pa sja
stwo rzo na z mi ło ści do zie le ni i wa szych bli skich, któ -
rych go ści cie na dział kach. Po tra fi cie szyb ko się mo bi li -
zo wać i bro nić swo ich ra cji – chwa li ła dział kow ców
Pre mier Ewa Ko pacz.

Wia ra w lep sze ju tro

Obec ność Pre mier Ewy Ko pacz na co rocz nym dział ko -
wym świę cie plo nów by ła dla dział kow ców mi łą nie spo -
dzian ką i zo sta ła przez nich do ce nio na. – To pierw sze
Dni Dział kow ca, w któ rych udział wziął szef pol skie go
rzą du. Wie rzy my, że sło wa Pre mier Ewy Ko pacz za mie -
nią się te raz w czy ny. Na to bar dzo li czą wszy scy dział -
kow cy – mó wi ła dział ko wicz ka Zo fia Busz z ROD
Ener ge tyk -Gór nik w War sza wie. Wska za ła, że obec ność
Pa ni Pre mier w tak waż nym dla śro do wi ska dział ko we -
go wy da rze niu by ła nie zwy kle istot na, choć by ze wzglę -
du na więk szy pre stiż i na gło śnie nie spra wy. – Za gwa-
ran to wa ła nam, że bę dzie do brze i że mo że my w koń cu
za cząć my śleć o przy szło ści, a nie tyl ko nie usta ją cej wal -
ce – pod su mo wał obec ność pre mier Ta de usz So wa ROD
Źró deł ko z Tur ku. – Bo ję się tyl ko te go, że po wy bo rach
bę dzie zde rze nie z rze czy wi sto ścią, ale mi mo to do brze,

że przy je cha ła na Kra jo we Dni Dział kow ca i po ka za ła
się wśród nas. – Pa ni Pre mier wie, co mó wi i na pew no
swo ich obiet nic do trzy ma – mó wi ły z ko lei dział ko wicz -
ki z Go rzo wa Wiel ko pol skie go pod su mo wu jąc wy stą -
pie nie sze fo wej rzą du. – Do tej po ry nam po ma ga ła 
i bę dzie my trzy mać ją za sło wo, że tak że w ko lej nych sy -
tu acjach nam po mo że, a przede wszyst kim wpły nie po -
zy tyw nie na zmia nę na sta wie nia po słów PO w sto sun ku
do ogro dów dział ko wych. 

Uczest ni cy Kra jo wych Dni Dział kow cy pod kre śla li, że
bę dą trzy mać pa nią pre mier za sło wo. - Ogro dy są tak
ła ko mym ką skiem dla de we lo pe rów, że cią gle o nie mu -
si my wal czyć. Li czę, że przy chyl ność władz pań stwo wych
do brze ro ku je dla dział kow ców i że bę dzie my mie li tro chę
wy tchnie nia od tej nie usta ją cej wal ki – mó wi ła Ma ria
Ro zu mie jew ROD im. Ko per ni ka w Bia łym sto ku.

Pre zes PZD: licz ba dział kow ców wciąż ro śnie

Po wo dów do świę to wa nia by ło wie le. Jed nym z nich
jest choć by to, że licz ba dział kow ców wciąż ro śnie. PZD
li czy so bie już po nad 1,1 mln człon ków. Po nad to z ideą
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce zwią za nych jest jesz -
cze wię cej osób, bo w su mie po nad 4 mln lu dzi. – To bar -
dzo cie szy, bo to do wo dzi, że tra dy cja, któ rą re pre zen-
tu je my, bę dzie się roz wi ja ła – za zna czył w swo im prze -
mó wie niu Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. Pod kre ślił,
że świę to Kra jo wych Dni Dział kow ca cie szy się dłu gą
tra dy cją. 

Pre zes PZD wspo mniał też o po trze bie ist nie nia ogro -
dów dział ko wych i ich roz wo ju z wy ko rzy sta niem środ -
ków unij nych. – Ob ser wu je my cie ka we zja wi sko: lu dzie
co raz chęt niej przy cho dzą do ogro dów i do py tu ją o dział -
ki. Wśród nich nie bra ku je mło dych mał żeństw – do dał
Eu ge niusz Kon drac ki. – Chce my bu do wać ogro dy przy -
szło ści, aby słu ży ły nie tyl ko dział kow com, ale i miesz -
kań com miast ja ko te re ny zie lo ne. Je ste śmy na to

otwar ci. Pod kre ślił, że Zwią zek chce ko rzy stać ze środ -
ków unij nych np. w kwe stii od na wial nych źró deł ener gii. 

Eu ge niusz Kon drac ki po dzię ko wał tak że za ogrom ną
pra cę, ja ką każ de go dnia wy ko nu ją na rzecz ogro dów
dział ko wych struk tu ry Związ ku, okrę go we za rzą dy, za -
rzą dy ROD i sa mi dział kow cy. – Nie by ło by nas dziś tu -
taj, gdy by nie Wy i Wa sza wy trwa ła pra ca – pod kre ślał.
Na ko niec po zdro wił ca łą rze szę dział kow ców, któ ra
tkwi w jed no ści, do ce nia tę jed ność i wie, że ra zem moż -
na wie le zdzia łać. – Re ali zu jąc tę jed ność w PZD ma my
przed so bą przy szłość – po wie dział. Sło wa Pre ze sa PZD
głę bo ko za pa dły w pa mięć uczest ni kom dział ko we go
świę ta. – Uwiel biam Pre ze sa Kon drac kie go, któ re go
wspa nia łą dzia łal ność na rzecz ogro dów ob ser wu ję od
wie lu lat – po wie dzia ła dział ko wi cza z Kra ko wa. Me ry -
to rycz ną i zwię złą wy po wiedź Pre ze sa do ce nia no w licz -
nych roz mo wach już po za koń cze niu czę ści ofi cjal nej. 

Mie czy sław Struk: dzię ku ję wam za wspól no tę dzia ła nia

– Wi ta my was w ser cu Ko cie wia, na Po mo rzu – po wi -
tał ze bra nych na Kra jo wych Dnia Dział kow ca uczest ni -
ków i go ści Mie czy sław Struk, Mar sza łek Wo je wódz twa

Po mor skie go. Zwró cił uwa gę zgro ma dzo nych, że ogro -
dy dział ko we to dziś to pięk ne miej sca w nie mal każ dym
więk szym mie ście i mie ście po wia to wym.
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– Sły sza łem nie daw no sło wa od dział kow ca, że nie wy -
obra ża so bie ży cia bez mo je go ogro du dział ko we go. Każ -
dy z was mo że to po wie dzieć o so bie – wska zy wał.
Wy ra ził za do wo le nie z fak tu, że po ja wia się mło de po ko -
le nie, któ re chce mieć dział ki i chce mieć swój ma ły
świat, w któ ry mo że uciec, by od po cząć, in te gro wać się
z ro dzi ną i od po czy wać. 

Zrze szo nych w PZD dział kow ców na zwał przy ja ciół -
mi sa mo rzą dów – Je ste ście też przy ja ciół mi sa mo rzą -
dów, nie de struk to ra mi, ale przy ja ciół mi, któ rzy
wpły wa ją na bu do wę spo łe czeń stwa oby wa tel skie go

– mó wił. Pod kre ślał, że dział kow cy to wspól no ta, któ rą
użyt kow ni cy ogro dów two rzą nie w teo rii, a w spo sób
prak tycz ny. – Wspól no tę, któ ra chce dzia łać na rzecz za -
spo ko je nia wła snych aspi ra cji i lo kal nych śro do wisk i za
to wam dzię ku je my. Chwa lił dział kow ców za zdol ność
do po świę ceń i umie jęt ność przy sto so wy wa nia się do
róż nych wa run ków i sy tu acji, jak wte dy, gdy wła dze mo -
gły wy bu do wać w Gdań sku wiel ki sta dion prze no sząc
ROD w in ne miej sce. Dzię ko wał za to, że dział kow com
nie prze szka dza ją la ta ją ce sa mo lo ty i za to, że włą cza ją
się w pra cę na rzecz spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Mi ro sław Po błoc ki: Tczew był i bę dzie przy ja zny dział kow com i ogro dom

– Wi tam na go ścin nej dla dział kow ców zie mi tczew -
skiej. Tczew stoi dział ka mi, jest i był przy ja zny dla ogro -
dów, i tak już zo sta nie – mó wił Pre zy dent Tcze wa
Mi ro sław Po błoc ki. Pre zy dent Tcze wa wspo mniał o ju -
bi le uszach trzech tczew skich ogro dów, któ re zo sta ną
pod czas tej uro czy sto ści uho no ro wa ne pu cha ra mi i dy -
plo ma mi. – Świad czy to o tym, że ma my dłu go let nią tra -

dy cję ogro dów na tych te re nach, a tak że o tym, że te
ogro dy wciąż po wsta ją, a to zna czy, że jest na nie za po -
trze bo wa nie – mó wił Pre zy dent Tcze wa. Pod kre ślał, że
nie wąt pli wie jest w tym fe no men, że lu dzie miesz ka ją cy
w blo ku tę sk nią do zie mi i szu ka ją kon tak tu z nią wła śnie
po przez dział ki.

Jo an na Se ny szyn: je ste ście so lą pol skiej zie mi

– Dro gie sio stry i bra cia dział kow cy. Je ste śmy ro dzi -
ną – po wi ta ła zgro ma dzo nych po słan ka SLD i wi ce prze -
wod ni czą ca tej par tii Jo an na Se ny szyn.

Po słan ka Se ny szyn pod kre śla ła, że to dzię ki ogro dom
dział ko wym spo łe czeń stwo ma gdzie wy po czy wać, roz -
wi jać swo je pa sje i hob by. – Mo że my jeść pa pie rów ki,
an to nów ki i ma li nów ki oraz in ne za po mnia ne ga tun ki ja -
błek, któ re nie funk cjo nu ją prze my sło wo. To dzię ki ROD
mo że my cie szyć się zdro wą żyw no ścią, to dzię ki Wa szej
pra cy pięk niej sze są mia sta i za to Wam ser decz nie dzię -
ku ję - mó wi ła. 

– Praw dzi we Zwy cię stwo De mo kra cji to pięk ne ha sło
– do da ła przy po mi na jąc, że dział kow cy wspól nie wal -
czy li o to, by ogro dy nie zo sta ły od da ne de we lo pe rem 
i nie zo sta ły znisz czo ne. – Dzię ki wspól nym dzia ła niom
to się uda ło. Gra tu lu ję Wam wy trwa ło ści w dą że niu do
te go, by utrzy mać Wa sze pięk ne i zie lo ne ogro dy dział ko -
we – mó wi ła wi ce prze wod ni czą ca SLD. – To Wy je ste -
ście so lą pol skiej zie mi i roz pie ra mnie du ma, kie dy na
Was pa trzę – mó wi ła prze ka zu jąc ser decz ne po zdro wie -
nia od ca łej Le wi cy i prze wod ni czą ce go Lesz ka Mil le ra.

Ja cek Gursz: nie wy obra żam so bie mia sta bez ogro dów

Głos za brał też Bur mistrz Mia sta Cho dzie ży Ja cek
Gursz, któ ry po zdro wił zgro ma dzo nych w imie niu
wszyst kich wiel ko pol skich sa mo rzą dow ców. – Nie wy -
obra żam so bie mia sta bez wspar cia i dzia łal no ści ROD.
To, co się dzie je tam, to za czą tek oby wa tel skie go spo łe -
czeń stwa i miej sce wie lu fan ta stycz nych ini cja tyw i rze -

czy, któ re two rzą się dla miast. Ży czę wam wszyst kie go
do bre go. Ma jąc ta kie wła dze i ta kie go Pre ze sa oraz
wspar cie Pa ni Pre mier je stem spo koj ny o przy szłość
ogro dów dział ko wych – mó wił ży cząc dział kow com, by
ogro dy dział ko we by ły dla nich źró dłem nie usta ją cej ra -
do ści.

Od zna cze nia i na gro dy

Nie zwy kle waż ną czę ścią uro czy sto ści by ło na gro dze -
nie uczest ni ków kon kur sów kra jo wych, któ re są tra dy -
cją Związ ku. Lau re aci „Wzo ro wej Dział ki Ro ku 2015”
otrzy ma li swo je na gro dy z rąk Pre ze sa PZD i sa mej pre -
mier Ewy Ko pacz, któ ra by ła wzru szo na i prze ję ta tym
wy da rze niem rów nie moc no, jak lau re aci kon kur su.
Zwy cięz cy otrzy ma li dy plo my, na gro dy rze czo we oraz

wy daw nic twa związ ko we i rocz ną pre nu me ra tę mie -
sięcz ni ka „dział ko wiec”. 

Wśród na gro dzo nych dział kow ców zna leź li się: Łu cja
i Wie sław Il kie wicz z ROD „Ju trzen ka” w Gli wi cach,
Ja ni na i Mie czy sław Ma rek z ROD im. 2 Ar mii WP 
w Po zna niu, Ali na i Sta ni sław Kon ce wicz z ROD „Pod
La sem” w Bia łej Pod la skiej, Do ro ta i Krzysz tof Ka raś -
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kie wicz z ROD „Piast” w Szcze ci nie, Bar ba ra i Ja cek Ty -
pro wicz z ROD „Re laks” w Go rzo wie Wlkp., Do ro ta i
Jan Gło wacz z ROD „Pod Dę ba mi” w Mi li czu, Ber nar -
dy na i Hen ryk z ROD „Sło necz nik” w Trzcian ce i An na
Mar ci nek z ROD „Gó ra Za be łec ka’ w No wym Są czu.

– Mój ogród zo stał wy róż nio ny w Kon kur sie Kra jo -
wym, więc je stem usa tys fak cjo no wa ny po dwój nie – mó -
wił Teo fil Krzy żak Pre zes ROD w Ja ro ci nie. W je go

opi nii, któ rą po twier dza li też in ni uczest ni cy, ta kie wy -
róż nie nia mo ty wu ją po dwój nie nie tyl ko sa mych dział -
kow ców, ale przede wszyst kim za rzą dy ROD, któ re
pra cu ją spo łecz nie. – To uko ro no wa nie na szej krwa wi cy.
Bę dzie my mo gli po dzie lić się na szym suk ce sem z dział -
kow ca mi, po ka zać im pu char i dy plom – mó wił pre zes 
z Ja ro ci na. 

„Na gro dy mo ty wu ją do pra cy”

Na gro dy ode bra li tak że lau re aci i uczest ni cy kon kur su
„ROD Ro ku 2015”. Spo śród 21 ogro dów bę dą cych lau -
re ata mi kon kur sów okrę go wych, ty tuł „Naj lep sze go
ROD Ro ku 2015” zdo był ROD im. K. Świer czew skie go
w No wym To my ślu (OZ Po znań). Lau re at otrzy mał pu -
char Pre ze sa PZD, dy plom, ta bli cę oko licz no ścio wą, na -
gro dę pie nięż ną oraz ze staw wy daw nictw związ ko -
wych. – Je ste śmy wy ba wie ni, na je dze ni i uho no ro wa ni
przez Zwią zek. Cze go mo że my chcieć wię cej? – py ta ła
ze śmie chem Kry sty na To bys, dział ko wicz ka z „ROD
Ro ku 2015” im. K. Świer czew skie go w No wym To my -
ślu. – Je stem szczę śli wa, że je stem czę ścią tak wspa nia -
łej spo łecz no ści dział ko wej – mó wi ła.

Ty tuł „ROD Ro ku 2015” otrzy ma ły ogro dy: „Ko le -
jarz” w Ino wro cła wiu, „Sło necz ko” w So ko ło wie Pod -
la skim, „Mie dzian ka” w Po lko wi cach, „Fa dom” w Iła-
wie i „Gó ra Za be łec ka” w No wym Są czu. Wy róż nie nia
otrzy ma ły: ROD „Mal wa” z Pi ły za dzia łal ność sta tu to -
wą”, ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy niu za ak tyw ność
ROD w obro nie Związ ku, ogro dów i usta wy, ROD „Doj -
li dy” w Bia łym sto ku za dzia łal ność oświa to wą, ROD

„Ko le jarz” w Sie dl cach za in we sty cje i re mon ty, ROD
„Pod De ba mi” w Mi li czu za za go spo da ro wa nie ROD,
ROD „Ra dość w Dusz ni kach -Zdro ju za ochro nę śro do -
wi ska, ROD „No wy Sad” w Star gar dzie Szcze ciń skim
za bez pie czeń stwo w ROD, ROD „Re laks” w Obor ni -
kach za pro mo cję ROD i Związ ku. Po nad to KR PZD
przy go to wa ła upo min ki dla wszyst kich ROD bio rą cych
udział w kon kur sie. Uczest ni cy otrzy ma li ze staw wy -
daw nictw związ ko wych na wy po sa że nie bi blio tek. 

– Dzi siej sze świę to jest wy jąt ko we i szcze gól ne, choć
mu szę pod kre ślić, że każ de go ro ku or ga ni za to rzy i dzia -
ła cze z PZD wkła da ją w nie ol brzy mie ser ce i si ły, by
wszyst ko by ło przy go to wa ne jak naj le piej – po wie dział
dział ko wiec Jan Kach niarz z ROD „Od no wa” z Chełm -
ży.

Pod czas uro czy stej ga li przy zna no tak że od zna cze nia
związ ko we za Za słu gi dla PZD. Otrzy ma li je m.in. Mar -
sza łek Wo je wódz twa Po mor skie go Mie czy sław Struk 
i se kre tarz Mia sta Tcze wa Ka ta rzy na Mej na. Pre zes PZD
wrę czył też dzia ła czom związ ko wym Zło te Od zna ki
„Za słu żo ny Dział ko wiec”.

Ra zem dla śro do wi ska

W cza sie uro czy sto ści na stą pi ło tak że uro czy ste pod pi -
sa nie po ro zu mie nia po mię dzy Mar szał kiem Wo je wódz -
twa Po mor skie go Mie czy sła wem Stru kiem, a re pre zen-
tu ją cym OZ PZD w Gdań sku Pre ze sem Cze sła wem
Smo czyń skim i Pre ze sem OZ PZD w Słup sku Wie sła -
wem Bo ra tyń skim. Przed sta wi cie le PZD wspól nie z wła -
dzą sa mo rzą do wą wy pra co wa li mo del współ pra cy, by
ra zem po pra wiać stan śro do wi ska na tu ral ne go. Tekst po -
ro zu mie nia jest krót ki, jed nak że kry je się za nim ogrom
pra cy, ja ki wło ży li dzia ła cze PZD oraz przed sta wi cie le
Urzę du Mar szał kow skie go, a tak że ogrom ną szan sę na

re al ny roz wój ogro dów dział ko wych i ko rzy sta nie przez
nie ze środ ków unij nych. – Chcie li by śmy, by ście mo gli
pań stwo być no si cie la mi idei w tych struk tu rach i be ne -
fi cjen ta mi środ ków unij nych – wska zy wał Mar sza łek
Wo je wódz twa Po mor skie go. Mó wił o tym, że pięk ne
mia sta to nie tyl ko te, gdzie po wsta ją pięk ne bu dyn ki,
ale gdzie trwa wie lo let nie pra ca na rzecz zie le ni. – Wy
ma cie w tym te ma cie nie zwy kłe do świad cze nie i za słu gi
– wspo mniał Mar sza łek Struk. To pierw sze te go ty pu po -
ro zu mie nie za war te po mię dzy Związ kiem, a wła dza mi
sa mo rzą do wy mi. 

Uho no ro wa ni za wie lo let ni trud i pra cę

Pod czas uro czy stej ga li szcze gól nie wzru sza ją cym mo -
men tem by ło po dzię ko wa nie dla za słu żo nych Pre ze sów
Za rzą dów ROD, któ rzy za koń czy li swo ją pra cę wraz 
z koń cem mi nio nej ka den cji. – Ta ka zmia na po ko leń 
– przy cho dzą mło dzi, od cho dzą sta rzy – jest nie zwy kle

su ge styw na i po ru sza ją ca nie tyl ko dla ob ser wa to rów, ale
tak że dla sa mych za in te re so wa nych pod kre śla ła Bo że na
Maj chrzak z ROD Le śne Oczko w No wym Ki sie li nie. 
– Wi dzia łam pła czą ce go pre ze sa ROD z okrę gu zie lo no -
gór skie go, jak bar dzo był wzru szo ny tym po dzię ko wa -
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niem i jak wie le to dla nie go zna czy ło. In ni też pła ka li
wzru sze ni. Pre ze si ROD na pra cę spo łecz ną na rzecz
ogro dów po świę ci li prze cież ka wał swo je go ży cia – mó -
wi ła. To oso by, któ re przez wie le lat – czę sto kil ka na -
ście, a na wet kil ka dzie siąt – peł ni ły swo je obo wiąz ki 
z peł nym za an ga żo wa niem i po świę ce niem. Pod czas
uro czy stej ga li Kra jo wych Dni Dział kow ca zo sta li do ce -
nie ni nie tyl ko przez wła snych dział kow ców z ogro du,
ale też przez wszyst kie struk tu ry Związ ku. To oso by 
z pa sją i z ogrom ną wie dzą na te mat funk cjo no wa nia
ogro dów, dba nia o ich in te re sy i go dze nia in te re sów czę -
sto wie lu osób z ko rzy ścią dla wszyst kich. Ich od da nie
dla PZD, czyn na pra ca w obro nie usta wy o ROD oraz
Związ ku, przy czy ni ły się do bu do wa nia wspól ne go do -
bra, ja kim są ogro dy dział ko we. Przez wie le lat wspól nie
two rzy li hi sto rię pol skie go ogrod nic twa dział ko we go. 
W su mie w ca łej Pol sce uho no ro wa no po nad 342 by łych
Pre ze sów ROD. To bez pre ce den so we wy da rze nie głę bo -
ko za pa dło w ser cach zgro ma dzo nych uczest ni ków im -
pre zy. – Pa mięć o tym, że by ło ty le pre ze sów, i że ustą pi li
miej sca no wym to nie zwy kle waż ny mo ment, bo lu dzie
dzię ki ta kim wy da rze niom wie dzą, kie dy mo gą ustą pić 
i prze ka zać swo je obo wiąz ki ko lej nym oso bom. Dzię ki
te mu ogro dy wciąż roz wi ja ją się z po ko le nia na po ko le -
nie i bu du ją swo ją hi sto rię, a tak że do sto so wu ją się do
obec nych cza sów – mó wi ła Hen ry ka Miod ka z ROD
„Cu krow nik” z Prusz cza Gdań skie go.

Pod czas ga li po dzię ko wa nia wrę czo no przed sta wi cie -
lom pra wie wszyst kich okrę gów PZD. Otrzy ma li oni sło -
wo pi sa ne, dy plom oraz upo mi nek w po sta ci wiecz ne go
pió ra. Wśród nich są za słu że ni pre ze si: Ro man Ry bar czyk
z ROD "Zie lo ny Gaj" w Byd gosz czy, Alek san der Ko zło -
wicz z ROD "Ba żan tar nia" w El blą gu, Jan Bed narz 
z ROD "For tu na" w Skór czu, Han na Stan kie wicz z ROD
"We te ran" w Go rzo wie Wiel ko pol skim, Ja nusz Mi chal ski
z ROD "Oa za" w Bia ło gar dzie, Sta ni słąw Cha im z ROD
"Le na" w Zło to ryi, Ty mo te usz Bu bak z ROD "Dę bo wa" 
w Bia łej Pod la skiej, Cze sław Just z ROD "Aza lia" w Ło -
dzi, Ma rian Bu jak z ROD "Tram wa jarz" w Kra ko wie, Ma -
rian So ca ła z ROD "Ur sy nów" w War sza wie, Sta ni sław
Me dyk z ROD "Przy szłość" w Na my sło wie, Alek san der
Ku biak z ROD im. Bro niew skie go w Okon ku, Krzysz tof
Ma zur z ROD "Hut nik II" w Sta lo wej Wo li, Kry sty na
Piotr ko wiak z ROD "Pie czur ki" w Bia łym sto ku, Ga briel
Ko len da z ROD im. M.Ko nop nic kiej w Gnieź nie, Eu ge -
niusz Ryn gwel ski z ROD "Od ro dze nie" w By to wie, Ma -
rian Ro siń ski z ROD "SFUP" w Świd ni cy, Jó zef Ko ś-
ciół ka z ROD "Miesz ka I" w Szcze ci nie, Jó zef Na woj 
z ROD "Wy po czy nek" w Ru dzie Ślą skiej, Zo fia Ba ran 
z ROD "Nad Stru my kiem" w Ostrow cu Świę to krzy skim,
Jan Trza ska z ROD "Fli sak" w To ru niu, Wła dy sław Orzeł
z ROD "Łącz ność" w Olsz ty nie, Zbi gniew Stil ler ROD
"Wio sna" w Jel czu -La sko wi cach i Fran ci szek Bors z ROD
"Związ ko wiec" w Ża rach.

Tczew mia sto przy ja zne ogro dom

Pod czas świę ta dział kow ców wrę czo no rów nież oko -
licz no ścio we pu cha ry tczew skim ogro dom, któ re ob cho -
dzą swo je ju bi le usze. Są ni mi: ROD im. Ko per ni ka
(80-le cie), ROD im. Sien kie wi cza (60-le cie) oraz ROD
„Wio sna” (40-le cie). – Tczew za wsze był przy ja zny dział -
kow com – pod kre ślił w swo im prze mó wie niu pre zy dent
mia sta Mi ro sław Po błoc ki. – Ma my na te re nie mia sta 
11 ogro dów dział ko wych. Naj star sze ma ją po nad 100 lat,
naj młod sze zo sta ły za ło żo ne w la tach 80-tych. Ogród ki
zaj mu ją w Tcze wie pra wie 150 ha. To świad czy o tym, że
lu dzie tę sk nią do swo je go ka wał ka zie mi – mó wił. 

Uczest ni cy Kra jo wych Dni Dział kow ca bar dzo chwa -
li li wła dze i miesz kań ców Tcze wa, któ rzy wzię li na sie bie
du żą od po wie dzial ność współ or ga ni zo wa nia ta kie go
świę ta. – Za to trze ba ich po dzi wiać – mó wił Jan No wo -
ciń ski z ROD Cze czot ka w Ostro łę ce. – Tu taj jest do bry

kli mat dla dział kow ców. Wi dzi my wie le wy staw i ko szy
do żyn ko wych z te go re jo nu. To świad czy, że lu dzie są tu
otwar ci na ogro dy i na PZD – wska zy wał dział ko wiec 
z Ostro łę ki. Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki w ser decz nych
sło wach dzię ko wał pre zy den to wi Tcze wa Mi ro sła wo wi
Po błoc kie mu za bar dzo do brą współ pra cę z dział kow ca -
mi – na co dzień i po moc w zor ga ni zo wa niu uro czy sto -
ści. Zaś Pre mier Ewa Ko pacz w to wa rzy stwie pre-
zy den ta Tcze wa zwie dzi ła sto iska tczew skich ogro dów
dział ko wych. Przy bra ne kwia ta mi, wa rzy wa mi i owo ca -
mi sto iska, by ły bo wiem barw ną ozdo bą te go świę ta.
Przy by li na ob cho dy dział ko wych do ży nek go ście rów -
nie chęt nie od wie dza li wszyst kie wy sta wy tczew skich
dział kow ców, jak pre mier Ko pacz. Nie tyl ko roz ma wia li
tam o pro ble mach ogro dów, ale też po dzi wia li do rod ne
zbio ry, a na wet sma ko wa li dział ko we plo ny.

Jed no ścią umoc nie ni, w ga śni ce uzbro je ni

– Pod czas kra jo we go świę ta plo nów to wa rzy szy ła nam
bra ter ska wprost at mos fe ra. Żar tu jąc wła śnie przy sto le
zwra ca łam się do wszyst kich sło wem „bra cie” i „sio -
stro”. To, że je ste śmy jed ną wiel ką, wspa nia łą ro dzi ną
nie jest jed nak żar tem, a rze czy wi sto ścią. To wspa nia łe,

że two rzy my tak licz ną spo łecz ność – mó wi ła jed na 
z dział ko wi czek z Rze szo wa. 

Wszy scy obec ni bar dzo chwa li li do sko na łą or ga ni za cję
te go rocz nych ob cho dów Kra jo wych Dni Dział kow ca
oraz at mos fe rę, ja ka pa no wa ła na tczew skich Bul wa rach
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Nad wi ślań skich. – By ła ona bar dzo mi ła i wi dać po twa -
rzach obec nych, że wszy scy by li bar dzo za do wo le ni, a ci
co by li po raz pierw szy by li zdu mie ni. Pod czas Kra jo -
wych Dni Dział kow ca mo gli do świad czyć po czu cia jed -
no ści i od po wie dzial no ści za ogro dy dział ko we, a nie
tyl ko za swo ją dział kę. Lu dzie pod czas wspól ne go prze -
by wa nia jed no czą się i in te gru ją na wszyst kich szcze -
blach, a to co rocz ne świę to, tyl ko o tym przy po mi na, 
a za ra zem mo bi li zu je do wspól no ty dzia ła nia wszyst kie
jed nost ki – mó wi ła Mał go rza ta Mi chal kie wicz z ROD
Wspól no ta w Go rzo wie Wiel ko pol skim. – W mo jej opi -
nii or ga ni za cja Kra jo wych Dni Dział kow ca co ro ku jest
co raz lep sza. Zwią zek dzia ła co raz pręż niej. Cza sy się

zmie nia ją i ta opra wa te go świę ta jest zor ga ni zo wa na
na praw dę bar dzo do brze – pod kre ślał Sta ni sław Rak 
z ROD im. 1 Ma ja w Gli wi cach. Dział kow cy by li bar dzo
za do wo le ni z or ga ni za cji i prze bie gu im pre zy. – Ca ły
pro gram im pre zy był wspa nia ły. By ło bar dzo du żo wy -
róż nień. At mos fe ra by ła bar dzo sym pa tycz na, ro dzin na,
wy czu wa ło się na dzie ję, że wszyst ko bę dzie do brze. Ta
na dzie ja ro dzi się z jed no ści, że mi mo prze szkód wciąż
je ste śmy ra zem i to jesz cze sil niej si niż do tych czas – mó -
wi ła He le na War ni ca z ROD Ru min w Ru mi nie. – Gdy -
by jed nak po ja wi ły się ko lej ne pro ble my, to Pre zes
Eu ge niusz Kon drac ki bę dzie je z ca łą pew no ścią ga sił
otrzy ma ną od dział kow ców ga śni cą – mó wi ła.

Ta niec, śmiech i za ba wa

Na dział kow ców cze ka ło wie le atrak cji tj. wy sta wa ko -
szy do żyn ko wych i ciast droż dżo wych z owo ca mi z ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, a tak że warsz ta ty
ar ty stycz ne czy dmu cha ne zjeż dżal nie dla dzie ci. Pod -
czas im pre zy by ła na wet wy sta wa go łę bi, kier masz ce bu -
lek ogro do wych, sprze daż wę dlin i mio dów, a na wet
sto isko gó ral skie. – Ta ka in te gra cja, wy mia na zdań i do -
świad czeń jest nie zwy kle po trzeb na wszyst kim dział kow -
com. Je stem od 22 lat dział kow cem, a do pie ro pierw szy
raz je stem na Kra jo wych Dniach Dział kow ca i ża łu ję, że
do tąd nie da ne mi by ło w ta kiej uro czy sto ści uczest ni -
czyć. Je stem z Pół no cy, a roz ma wia łam z dział kow ca mi
z Po łu dnia, Wscho du i Za cho du. Wy mie nia my swo je do -
świad cze nia, dzie li my się wie dzą, od każ de go moż na się
cze goś na uczyć. To oka zja do spo tka nia i to jest wspa -
nia łe – mó wi ła dział ko wicz ka z okrę gu gdań skie go. 

Uczest ni cy bar dzo chwa li li nie tyl ko or ga ni za cję, ale 
i do sko na łą at mos fe rę, ja ka pa no wa ła na tczew skich Bul -
wa rach Nad wi ślań skich. Miesz kań cy Tcze wa oka za li się
nie zwy kle go ścin ni dla dział kow ców i licz nych go ści,
któ rzy w ten so bot ni dzień na wie dzi li Tczew. Do ce nio no,
że wła dze i miesz kań cy Tcze wa, wzię li na sie bie tak du -
żą od po wie dzial ność współ or ga ni zo wa nia ta kie go świę -
ta. – Za to trze ba ich po dzi wiać – mó wił Jan No wo ciń ski
z ROD Cze czot ka w Ostro łę ce. – Tu taj jest do bry kli mat
dla dział kow ców. Wi dzi my wie le wy staw i ko szy do żyn ko -
wych z te go re jo nu. To świad czy, że lu dzie są tu otwar ci
na ogro dy i na PZD – dział ko wiec z Ostro łę ki.- Ta ki
dzień jest dla nas dział kow ców bar dzo waż ny. Po ka zu je,
że war to mieć dział kę, pra co wać na niej, być czę ścią du -
żej or ga ni za cji, któ ra wspie ra i wal czy o za pew nie nie
przy szło ści i ochro nę praw dział kow ców i ogro dów. Nie

sa mą pra cą ży je czło wiek i Kra jo we Dni Dział kow ca są
oka zją wła śnie do świę to wa nia przez ca łe śro do wi sko
sku pio ne wo kół ogro dów dział ko wych. Od cza su do cza -
su i za ba wa jest po trzeb na – mó wi ła Ire na Gó rec ka ROD
„Za chę ta” z Kro to szy na.

Dział kow com do pi sa ła po go da - by ło sło necz nie i cie -
pło, co sprzy ja ło ra do sne mu bie sia do wa niu i na wią zy -
wa niu przy jaź ni. Uczest ni cy Kra jo wych Dni Dział kow ca
mo gli po si lić się gro chów ką z praw dzi we go zda rze nia 
i po słu chać kon cer tów lo kal nych ar ty stów. Nikt nie wy -
je chał z pu sty mi rę ka mi. Kra jo wa Ra da PZD za dba ła 
o peł ne wy ży wie nie uczest ni ków i upo min ki dla dział -
kow ców, któ rzy przy je cha li na tę uro czy stość ze wszyst -
kich re gio nów Pol ski.

Wie lu dział kow ców pod kre śla ło, że ten dzień z pew no -
ścią za pi sze się zło ty mi zgło ska mi na kar tach hi sto rii
pol skie go ogrod nic twa dział ko we go, a tak że na dłu go
za pad nie w pa mię ci wszyst kich uczest ni ków te go świę -
ta. Dział kow cy, któ rzy przy je cha li z ca łej Pol ski, by
wspól nie z in ny mi świę to wać i cie szyć się wspól nym
suk ce sem ogro dów, dział kow ców i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, pod kre śla li, że jest to świę to wy jąt ko we i
je dy ne w swo im ro dza ju. De kla ra cje Pa ni pre mier dział -
kow cy przy ję li z ra do ścią i wia rą w lep sze ju tro, w któ -
rym nie bę dę mu sie li nie usta ją co mar twić się o swój
dal szy byt i wal czyć o prze trwa nie, tak jak przez ostat nie
la ta. Wy róż nie ni i na gro dze ni cen ny mi na gro da mi dział -
kow cy, za rzą dy i ogro dy, na bra ły no wych sił do po dej -
mo wa nia ko lej nych wy zwań i wy sił ków na rzecz
bu do wa nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych. Żal by ło
od jeż dżać. Ko lej ne Kra jo we Dni Dział kow ca już za rok.

HM
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Sza now ni Pań stwo!
W cią gu ostat nie go ty go dnia od wie dzi łam bar dzo wie -

le ma łych miast, mia ste czek, du żych miast, ale też by -
wa łam rów nież na wsi. Roz ma wia łam tam ze szcze gól ną
gru pą lu dzi – roz ma wia łam ze spo łecz ni ka mi. To są ci
lu dzie, któ rzy z wiel ką pa sją pod wi ja ją rę ka wy i nie za -
leż nie od te go, ja kiej opcji po li tycz nej są sym pa ty ka mi,
po tra fią dla swo ich ma łych oj czyzn ro bić do bre i wiel kie
rze czy. Oni się nie kłó cą wte dy, kie dy trze ba zro bić waż -
ną rzecz dla mia sta, mia stecz ka czy wsi. Ci lu dzie, któ -
rych ostat nio od wie dza łam i z któ ry mi mia łam oka zję
roz ma wiać, to naj lep szy do wód na to, jak w szyb kim
tem pie bu du je się u nas w kra ju, w na szej ko cha nej oj -
czyź nie, spo łe czeń stwo oby wa tel skie. Bez nie go trud no
by ło by mó wić o peł nej i doj rza łej de mo kra cji. Kie dy
spo ty kam się z Wa mi to my ślę, że Wy rów nież pi sze cie
swo ją hi sto rię szcze gól ne go spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go. Je ste ście do brze zor ga ni zo wa ni, po tra fi cie w tych
wy jąt ko wych chwi lach bar dzo szyb ko się zmo bi li zo wać
i bro nić swo ich ra cji, ale rów nież za bie gać o to, aby pra -
wo daw stwo two rzo ne w pol skim par la men cie słu ży ło
tym, któ rzy ma ją swo ją wiel ką pa sję, a więc wła ści cie -
lom i ogród kom dział ko wym. 

Pa mię tam na sze pierw sze spo tka nie, tu zwra cam się
do Pa na Pre ze sa, to był li sto pad 2014 ro ku, ale też to był
po czą tek mo je go pre mie ro wa nia. Wte dy te ma tem nu mer
je den by ły al tan ki. Już bo daj że 9 grud nia 2014 r. mój
rząd zgło sił po praw ki do wa sze go oby wa tel skie go pro -
jek tu po to, że by nie by ło wąt pli wo ści na sa li ple nar nej.
Po tem, jak już Pan Pre zes mó wił, bar dzo szyb ko po szło
pro ce do wa nie nad tym pro jek tem. Zda je so bie spra wę,
jak wie le to dla was zna czy, że to był trud ny rok, bo za -
raz po tem mie li ście czer wiec i kło po ty ze swo im sta tu -
tem. Ale i też po tra fi li ście to roz wią zać, i to na wła sną
rę kę, ale nie kosz to wa ło to ma ło. To był wy si łek, li sty,
spo tka nia, wiel kie za an ga żo wa nie ca łe go za rzą du i Pa na
Pre ze sa. W tej spra wie od by ło się na sze spo tka nie na
ogród kach dział ko wych w War sza wie. To są te mo men -
ty, o któ rych dzi siaj war to pa mię tać. I wresz cie na sze
ostat nie spo tka nie – li piec te go ro ku – wte dy by łam na

Wa szym XII Kra jo wym Zjeź dzie Dział kow ców. Dzi siaj,
ra zem z Wa mi uczest ni czę w wy jąt ko wym świę cie – to
są Kra jo we Dni Dział kow ca. Uczest ni czę w świę cie, któ -
re dla Was i nie tyl ko dla Was wie le zna czy. Roz wi nę li -
ście swój skrót PZD, ja ko Praw dzi we Zwy cię stwo
De mo kra cji. Nie mu szę na tej Sa li mó wić, co zna czą
ogród ki dział ko we dla Was wszyst kich. Niech za zdrosz -
czą Wam ci, któ rzy swo ich ogród ków nie ma ją. Dla Was
oprócz miej sca spo tkań z ro dzi ną i przy ja ciół mi jest to
tak że Wa sza pa sja. I z wiel ką pa sją pra cu je cie na tych
swo ich ma łych ogród kach, nie kie dy pięk nie urzą dzo -
nych, pięk nie ozdo bio nych i bar dzo schlud nych. Jed no -
cze śnie bar dzo to szcze gól ne go zna cze nia miej sce, któ re
stwo rzy li ście nie tyl ko dla swo ich naj bliż szych oraz tych,
któ rych tam za pra sza cie, a któ rzy swo ich ogród ków nie
ma ją i przy cho dzą do was w tzw. go ści. Mam wra że nie,
że ma ją oni w so bie tę tę sk no tę: „szko da, że nie mam
wła sne go ma łe go, ko lo ro we go i tak za dba ne go ogród -
ka”. Gdy już swo ją usta wą ochro ni li ście Pań stwo te 900
ty się cy obiek tów, czy li tzw. al ta nek, to dzi siaj mo że cie
tyl ko i wy łącz nie ma rzyć o tym, co ro bić da lej. 

Jed no chce za de kla ro wać. Je stem do pań stwa dys po -
zy cji i tak jak wte dy, w li sto pa dzie i w grud niu, tak dzi -
siaj, słu żę swo ją po mo cą. Nie za leż nie od te go jak
po to czą się lo sy, we mnie Ewie Ko pacz ma cie przy ja cie -
la – praw dzi we go przy ja cie la na za wsze. Ale też Pa nie
Pre ze sie niech Pan po zwo li, chcę ser decz nie po dzię ko -
wać Pa na po przed ni kom, lu dziom, któ rzy pew nie są dziś
tu na sa li. Chcę po dzię ko wać im za ich do tych cza so wy
wkład, osią gnię cia i peł ne za an ga żo wa nie w los pol skich
ogród ków dział ko wych. Chcę też po gra tu lo wać szcze -
gól nie tym, na któ rych cze ka ją te pięk ne dy plo my i pu -
cha ry. To są ci, któ rzy w spo sób szcze gól ny an ga żo wa li
się w to, aby ich ogród ki dział ko we wy glą da ły jak naj -
pięk niej. Wszyst kim Pań stwu jesz cze raz bar dzo gra tu lu -
ję, cie szę się, że zje cha ło Was tu po nad 700 osób z ca łej
Pol ski i do brze by ło by po wie dzieć: niech nas wszyst kich
po li ty ków łą czy ta przy ja ciel ska i sym pa tycz na at mos -
fe ra, któ rą wy wy pra co wu je cie na swo ich ogród kach
dział ko wych. Bar dzo Wam dzię ku ję.

2. Przemówienia

Pre zes Ra dy Mi ni strów Pa ni Ewa Ko pacz

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki

Sza now ni dział kow cy, dro dzy go ście!
Dziś wiel kie świę to de mo kra cji, bo mo że my ra zem to

świę to ob cho dzić z po par ciem rzą du, Sej mu i Se na tu.

Bar dzo nas to cie szy. Pa ni Pre mier to świę to ob cho dzi
1,1 mln człon ków na sze go Związ ku. Bo tak się skła da,
że ta licz ba ro śnie, choć wy da wa ło się, że bę dzie od wrot -
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nie. A tak na praw dę z ideą ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce jest dziś zwią za nych po nad 4 mln lu dzi. To ci,
któ rzy ko pią, sie ją, zbie ra ją, wy po czy wa ją i roz ma wia ją
. I to bar dzo cie szy, bo to do wo dzi, że tra dy cja, któ ra my
re pre zen tu je my bę dzie się roz wi ja ła. Z czym dzi siaj
przy cho dzi my na Kra jo we Dni Dział kow ca? Tro chę wy -
rę czy ła mnie w tym Pa ni Pre mier, ale ja po zwo lę so bie
wspo mnieć o usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. To jest wiel ka rzecz, że ma my tą usta wę i jest to
bez sprzecz nie za słu ga dział kow ców na sze go Związ ku,
ale prze cież bez zro zu mie nia na szej idei, ak cep ta cji i po -
par cia, ta kiej usta wy by nie by ło. W tym miej scu chcę
ser decz nie po dzię ko wać Pa ni Pre mier Ewie Ko pacz.
Tak, jak Pa ni wspo mi na ła, tak i ja so bie po zwo lę wspo -
mnieć na sze roz mo wy w Sej mie, cho ciaż by i to ostat nie
spo tka nie, któ re prze cież nie na le ża ło do ła twych, a jed -
nak prze bie ga ło w do brej at mos fe rze i szyb ko za owo co -
wa ło uchwa le niem usta wy, któ rą dzi siaj ma my, z i któ rej
cie szy się ca ły nasz dział ko wy świat. Dzię ku ję. Opra co -
wa li śmy do bry pro jekt oby wa tel ski, któ ry po par ło 
700 tys. lu dzi. Ale te pro po zy cje, któ re zgło si ła Pa ni Pre -
mier na na szym wspól nym spo tka niu, na praw dę uczy ni -
ły tę usta wę bo gat szą, a ży cie dział kow ców w swo ich
al ta nach na dział kach - ła twiej szym, lżej szym i przy jem -
niej szym. I za to rów nież ser decz nie dzię ku ję.

Przy cho dzi my dziś tu rów nież z uchwa lo nym przez
XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów sta tu tem. Sta tut jest do -
bry, co do te go nie ma żad nej wąt pli wo ści. Cze ka my
jesz cze na osta tecz ny ruch ze stro ny są du, któ ry ma go
za re je stro wać. Cie szy nas bar dzo, że w wy ni ku roz mó wi
i spo tkań, a rów nież i uzgod nień ma my po zy tyw ną opi -
nię or ga nu nad zo ru, ja kim jest Pre zy dent War sza wy, któ -
ry nie zgła sza żad nych za strze żeń do uchwa lo ne go przez
XII Zjazd sta tu tu.

Pa ni Pre mier zgod nie z usta wą prze pro wa dzi li śmy pro -
ces wy od ręb nia nia się ogro dów. To by ła w ubie głym ro -
ku bar dzo trud na, żmud na i kosz tow na pra ca. W wy ni ku
te go pro ce su 95% ogro dów po zo sta ło w Związ ku, a licz -
ba człon ków sys te ma tycz nie ro śnie. Zna czy to, że ro bi -
my do brą i po trzeb ną ro bo tę, i ro bi my ją w spo sób
wła ści wy. My ślę, że to jest do bry pro gno styk dla dal sze -
go roz wo ju ogro dów dział ko wych w Pol sce, któ re są na -
praw dę bar dzo po trzeb ne. Nie te, któ re ma my, ale te,
któ re po win ny po wsta wać na obrze żach miast, mo że 
i w dal szej od le gło ści. Lu dzie po trze bu ją i cze ka ją. My
dzi siaj ob ser wu je my bar dzo cie ka we zja wi sko: lu dzie
co raz chęt niej przy cho dzą do ogro dów i pro szą o dział -
ki. W nie któ rych ogro dach wręcz wal czą o te dział ki, bo
jest ich za ma ło. A co jesz cze cie kaw sze, my ma my co -
raz wię cej mło dych mał żeństw, dla któ rych dział ka to nie
tyl ko pło dy, ale przede wszyst kim wy po czy nek. Mo że to
jest ten wła sny RODOS, a więc ro dzin ny ogród dział ko -
wy ogro dzo ny siat ką, za miast tam te go nie za wsze do -
stęp ne go i da le ko po ło żo ne go. I to Pa ni Pre mier wy da je

mi się moż li we, przy na szym wspar ciu, na ci sku, proś bie
i po par ciu ze stro ny rzą du, a przede wszyst kim Pre mie -
ra, w co ja głę bo ko wie rzę.

Pro szę Pań stwa jesz cze jed no, co się nam uda ło zro -
bić. W tym krót kim okre sie cza su, do sto so wa li śmy
wszyst kie prze pi sy i sys te my or ga ni za cyj ne, na któ rych
funk cjo nu je PZD zgod nie z no wą usta wą. Tro chę te go
jest. Jak się mó wi ogro dy dział ko we, to nie za wsze 
w tym brzmi, co to zna czy. A to zna czy bli sko 5 tys.
ogro dów, nie któ re li czą na wet po nad 2-3 tys. dział kow -
ców. Za rzą dzać ni mi w wa run kach spo łecz nych nie jest
tak ła two. 

Pa ni Pre mier słusz nie zwró ci ła w swo im wy stą pie niu
uwa gę co da lej. Tu taj od po wia da my: chce my bu do wać
ogro dy przy szło ści, ogro dy dział ko we XXI wie ku. Ma -
my świa do mość i wie my, że ogro dy dział ko we po win ny
i mu szą słu żyć nie tyl ko nam dział kow com. Mu szą słu -
żyć miesz kań com miast, któ rzy nie ma ją dzia łek, mu szą
słu żyć ja ko te re ny zie lo ne ca łym mia stom. W wie lu mia -
stach tak się dzie je, ale to jest za ma ło. My je ste śmy
otwar ci. My dziś bu du je my sys te my i mó wi my lu dziom
w ogro dach, jak to ro bić. Jest po trzeb na i po moc. W tej
chwi li przy go to wu je my się do po zy ski wa nia środ ków 
z pro gra mów unij nych. Współ pra cu je my z wie lo ma
Mar szał ka mi, szko li my ra zem z ni mi pre ze sów ogro dów
dział ko wych, prze glą da my pro gra my, w któ rych mo że -
my się zmie ścić. Nie ucie ka my rów nież i od pro gra mów
trud nych, jak choć by od na wial ne źró dła ener gii, bo to
by ło by z po żyt kiem dla ogro dów, ale rów nież, i dla
miesz kań ców. Nie ule ga wąt pli wo ści, że przy da ło by się
w tej spra wie zie lo ne świa tło wszę dzie tam, gdzie nie za -
wsze jesz cze ono jest. Tu taj kła nia my się sa mo rzą dom, 
z któ ry mi bar dzo sze ro ko współ pra cu je my. Ale war to by -
ło by, aby ze środ ków sa mo rzą do wych wię cej tra fia ło do
ogro dów dział ko wych. Dział kow cy po tra fią zro bić z jed -
ne go trzy. Bo to jest tra dy cja, pra ca spo łecz na i wia ra, że
to jest po trzeb ne i to na le ży ro bić. 

Kła nia my się Pa nu Mi ni stro wi Śro do wi ska. Je śli Fun -
du sze Ochro ny Śro do wi ska i ten kra jo wy i te lo kal ne bę -
dą bar dziej do stęp ne dla nas, bę dzie my re ali zo wać
pro gra my eko lo gicz ne, wszyst ko to, co rząd ro bi, a co
tak na praw dę my mo że my zre ali zo wać w swo ich ogro -
dach dział ko wych z po żyt kiem dla wszyst kich i dla ca -
łe go spo łe czeń stwa, a nie tyl ko dla dział kow ców. 

Gdy bym chciał wy mie niać po zy ty wy, to mu szę wspo -
mnieć jesz cze o jed nej rze czy. Róż nie to do tąd by wa ło.
Ma my po zy tyw ne sy gna ły, któ re pły ną do nas z Są du
Naj wyż sze go i oso bi ście od I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go prof. Mał go rza ty Gers dorf . Nie roz wi jam – każ dy
mo że so bie na stro nie PZD zna leźć i prze czy tać. Pod no -
szę to, bo zwy cię ża pra wo i de mo kra cja, a nie raz i roz -
są dek. 

Ma my też pro ble my. Nie czas i miej sce, by o tym mó -
wić. Zro bi my jed nak wszyst ko, by zre ali zo wać art. 76
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usta wy o ROD. Tu taj kła nia my się sa mo rzą dom – po -
móż cie i my śl cie tak jak my. Z po żyt kiem dla lu dzi.
Moż li we, że trze ba nie raz do ko ny wać trud nych wy bo -
rów, ale je śli ten wy bór do ty czy lu dzi naj bar dziej po trze -
bu ją cych, to uwa żam, że jest to słusz ny wy bór. Od czu -
wa my bar dzo skut ki re pry wa ty za cji te go, że nie ma usta -
wy re pry wa ty za cyj nej, któ ra roz wią za ła by nam wie le
spraw, a tak po no si my do kucz li we skut ki fi nan so we.
Dziś nie czas o tym mó wić, bo ma my się ra do wać, świę -
to wać z te go co już i wie rzyć, że bę dzie wię cej, cie szyć
się z obec no ści na szych go ści, któ rzy wie le de kla ru ją, 
a i wie le już zro bi li. 

Dzię ku ję Pa ni Pre mier za tą waż ną de kla ra cję, bo bar -
dzo nas ona wszyst kich dziś zbu do wa ła. Chciał bym też
po dzię ko wać wła dzom Mia sta Tcze wa za za pro sze nie 
i po moc w or ga ni za cji oraz życz li wy sto su nek do ogro -
dów, i dział kow ców. Pa nie Pre zy den cie Po błoc ki dzię -

ku ję nie tyl ko z te go ty tu łu, że dziś tu urzę du je my, ale 
i za Pa na sto su nek do ogro dów dział ko wych i dział kow -
ców w Tcze wie. 

Chcę wresz cie po dzię ko wać wszyst kim struk tu rom
Związ ku, zwłasz cza ro dzin nym ogro dom dział ko wym,
za rzą dom oraz wszyst kim dział kow com. Gdy by nie ta
pra ca od pod staw, któ rą re ali zu je się w ogro dach, wasz
sto su nek do idei, do ogro dów, do lu dzi i Związ ku, nie
by li by śmy dziś w tym miej scu, w któ rym je ste śmy. Pro -
szę to po dzię ko wa nie prze ka zać wszyst kim ogro dom. Bo
wszy scy na to za słu gu ją. Dzię ku ję bar dzo.

Na sam ko niec chce zło żyć ży cze nia i po zdro wić 4-mi -
lio no wą rze sze pol skich dział kow ców, któ ra trwa w jed -
no ści, do ce nia zna cze nie jed no ści i wie, że ra zem
mo że my wie le. Dla te go re ali zu jąc tę jed ność we wspól -
nym Związ ku, Pol skim Związ ku Dział kow ców, ma my
przed so bą przy szłość. Dzię ku ję bar dzo!

Mar sza łek Wo je wódz twa Po mor skie go Mie czy sław Struk

Sza now na Pa ni Pre mier, 
Sza now ny Pa nie Pre ze sie, Dro dzy Pań stwo!
Z ra do ścią was wi ta my tu taj na Po mo rzu. Moż na po -

wie dzieć w ser cu Ko cie wia. Jak po wszech nie wia do mo
Po mo rze to jest wiel ki te ren, gdzie miesz ka ją Ka szu bi,
Ko cie wia cy, ale też dzie siąt ki, set ki ty się cy osób, któ re
za ło ży ły swo je ro dzi ny i za pu ści ły swo je ko rze nie tu taj
po 1945 ro ku. I to już w tam tych la tach, w la tach 50. Po -
wsta wa ły licz ne ogro dy dział ko we w róż nych czę ściach
na szych miast. Dziś to pięk ne miej sca, nie mal że w każ -
dym mie ście i mie ście po wia to wym.

Kie dy je dzie my do Słup ska już od Ra dzi ko wa po pra -
wej stro nie wi dzi my pięk ne ogro dy dział ko we. Nie daw -
no mia łem oka zję – to by ło bar dzo wzru sza ją ce – kie dy
po ja wił się u mnie Pan re pre zen tu ją cy PZD z Gdań ska 
z za pro sze niem na dzi siej sza uro czy stość i mó wił mi:
„Wie Pan, ja nie wy obra żam so bie ży cia bez mo je go
ogro du dział ko we go. My ślę, że pew nie każ dy z was mo -
że tak po wie dzieć o so bie. Cie szę się z tej in for ma cji Pa -
na Pre ze sa, że po ja wia się mło de po ko le nie, któ re chce
po zy skać dział ki i być człon ka mi Związ ku. Chcą mieć
swój ma ły świat, do któ re go mo gą uciec, wte dy gdy po -
trze bu ją tro chę cza su, by od stre so wać się na dział ce, by
in te gro wać się z ro dzi ną. Cie szę się bar dzo, my ślę, że
nie tyl ko w swo im imie niu, ale tak że w imie niu wie lu sa -
mo rzą dow ców mo gę to po wie dzieć, że je ste ście przy ja -
ciół mi sa mo rzą dów. Nie de struk to ra mi, ale przy ja ciół mi,
któ rzy wpły wa ją na bu do wę spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go. W ostat nich kil ku ty go dniach wie lo krot nie pa da
z ust wie lu po li ty ków sło wo wspól no ta. Wy w spo sób

prak tycz ny two rzy cie wła śnie ta ką wspól no tę. Wspól no -
tę, któ ra chce dzia łać na rzecz za spo ko je nia wła snych
aspi ra cji, ale też dzia łać na rzecz lo kal nych śro do wisk.
Dzi siaj jest świet na oka zja, by Wam za to wszyst ko ser -
decz nie po dzię ko wać. Za to, ze w Gdań sku mo gli śmy
wy bu do wać wiel ki sta dion, ale że nie prze szka dza ją
Wam, w isto cie człon kom ROD w re jo nie Rem bie cho we,
prze la tu ją ce sa mo lo ty i że mó wi cie „to jest nasz wła sny
świat – chce my tu urzą dzać swo je ogro dy dział ko we”.
Dzię ku ję Pań stwu za to, że włą cza cie się w spo łe czeń -
stwo oby wa tel skie i pra cę na rzecz te go spo łe czeń stwa.
Pan Pre zes po wie dział o tym z tej try bu ny, że ocze ku je
od sa mo rzą dów wszyst kich szcze bli współ dzia ła nia, aby
w spo sób sku tecz ny moż na by ło się gać po środ ku unij -
ne, po to by po pra wiać stan śro do wi ska na tu ral ne go, po
to, by dbać o zie leń, kwia ty. Wy pra co wa li śmy wspól nie
w Gdań sku i Słup sku po ro zu mie nie o ta kiej współ pra cy.
Utwo rzo ne zo sta nie sta no wi sko peł no moc ni ka ds.
współ pra cy z ogród ka mi dział ko wy mi w mo im urzę dzie.
Za pra sza my Pań stwa do współ pra cy, do tych or ga ni za cji
i ko mi te tów, któ re zaj mu ją się ab sor bo wa niem środ ków
unij nych. Chcie li by śmy, aby ście Pań stwo mo gli być no -
śni ka mi Wa szej idei w tych struk tu rach. Chcie li by śmy
że by ście mo gli być au ten tycz ny mi be ne fi cjen ta mi środ -
ków unij nych. Pięk ne miej sce, to nie tyl ko te mia sta,
gdzie po wsta ją licz ne do my, obiek ty, ale te, w któ rym
trwa od wie lu lat pra ca na rzecz zie le ni, a wy ma cie w tej
spra wie nie zwy kle wie le do po wie dze nie i nie zwy kle
wie le za sług. 

Dzię ku ję Wam bar dzo!
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13 sierp nia 2015 r. od by ło się w War sza wie II po sie -
dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod ni czył Pre -
zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. W po sie dze niu uczest ni -
czy ła tak że Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej Ma ria Fojt oraz pre ze si OZ nie bę dą cy człon ka mi
Kra jo wej Ra dy.

Kra jo wa Ra da wy so ko oce ni ła prze bieg, przy go to wa -
nie i wy ni ki XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów. Uzna ła,
że był to je den z naj le piej prze pro wa dzo nych zjaz dów
pod wzglę dem or ga ni za cyj nym i me ry to rycz nym, dla te -
go wy da ła sta no wi sko w spra wie je go oce ny. Kra jo wa
Ra da do ko na ła kom plek so wej oce ny prze bie gu i wy ni -
ków okrę go wych zjaz dów. Stwier dzi ła, że by ły one pra -
wo moc ne i wy peł ni ły swo je sta tu to we obo wiąz ki.
Kra jo wa Ra da uzna ła, że pla ny dzia ła nia i wy zwa nia, z
ja ki mi mu szą się zmie rzyć w ko lej nych la tach okrę gi są
am bit ne i nie zbęd ne do dal sze go funk cjo no wa nia Związ -

ku. Pod czas ob rad pod ję to te mat re ali za cji przez Zwią -
zek, art. 76 usta wy o ROD i re ak cji sa mo rzą dów i Skar -
bu Pań stwa. Kra jo wa Ra da wy da ła sta no wi sko 
w spra wie zin ten sy fi ko wa nia dzia łań w za kre sie re gu la -
cji sta nu praw ne go grun tów ROD, w któ rym za ape lo wa -
ła o po dej mo wa nie nie zwłocz nych dzia łań w ce lu
po twier dze nia pra wa na rzecz PZD. Kra jo wa Ra da po -
wo ła ła osiem sta łych ko mi sji pro ble mo wych oraz usta li -
ła prio ry te to we za da nia wy ni ka ją ce z pro gra mu przy-
ję te go na XII Kra jo wym Zjeź dzie do re ali za cji przez
struk tu ry Związ ku. Kra jo wa Ra da wy sto so wa ła list
otwar ty do Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go prof.
dr hab. Mał go rza ty Gers dorf o po now ne roz wa że nie za -
sad no ści po glą dów for mu ło wa nych na te mat usta wy 
o ROD. Za pew nio no w nim, że PZD jest go tów do udzie -
le nia wszel kich in for ma cji, któ re Pa ni Pro fe sor uzna ła by
za ko niecz ne dla peł ne go zba da nia spra wy.

1. Informacja

II. POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

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. Oce na prze bie gu i wy ni ków XII Kra jo we go Zjaz du

De le ga tów PZD.
6. Oce na okrę go wych zjaz dów de le ga tów PZD. Wnio -

ski.
7. Re je stra cja sta tu tu PZD.

8. Re ali za cja art. 76 usta wy o ROD. 
9. Re gu la min pra cy Kra jo wej Ra dy PZD.
10. Po wo ła nie ko mi sji pro ble mo wych.
11. Dzia ła nia w spra wie sta no wi ska I Pre ze sa Są du

Naj wyż sze go.
12. Dys ku sja.
13. Pod ję cie uchwał.
14. Spra wy róż ne.
15. Za koń cze nie ob rad.

3. Komisja Uchwa∏ i Wniosków

1. Piotr Ga dzi kow ski – To ruń sko -Wło cław ski
Prze wod ni czą cy

2. Jan Ra do ła – Ślą ski
3. Jó zef Pi sar ski - Gdańsk

4. Ro bert Kli ma szew ski – Po znań
5. Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
6. Sta ni sław Za wad ka – Ma zo wiec ki
7. Bar tło miej Ko ze ra – Opol ski
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§ 1
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców po -

wo łu je ze swe go skła du na stę pu ją ce sta łe ko mi sje pro -
ble mo we:

1. Oświa ty ogrod ni czej – w skła dzie:
1. Zyg munt Kac przak – Ma zo wiec ki
Prze wod ni czą cy
2. Edward Ga lus – Świę to krzy ski
3. Bar ba ra Ko kot – Byd goszcz
4. Zbi gniew Ko ło dziej czak – War miń sko -Ma zur ski
5. Ma rian Pa siń ski – Zie lo na Gó ra
6. Te re sa Strze lec – Opol ski
7. Piotr Wilms – Go rzów Wlkp.

2 Po li ty ki fi nan so wej – w skła dzie:
1. Bar ba ra Ko rol czuk – Wro cław
Prze wod ni czą cy
2. Ewa Bła chut – Ma ło pol ski
3. An to ni Da lak – El bląg
4. Ma rian Pra czyk – Pi ła
5. Agniesz ka Sycz – Pod kar pac ki
6. Cze sław Woj sław – War miń sko -Ma zur ski

3. Do spraw in we sty cji i po zy ski wa nia środ ków
unij nych i kra jo wych – w skła dzie:

1. Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin
Prze wod ni czą cy
2. Je rzy Adam ski – Łódz ki
3. Agniesz ka Bąk – Ma zo wiec ki
4. An drzej Boj ko – Pod la ski
5. Ta de usz Ko sow ski – Ślą ski
6. Hen ryk Ma lik – Su dec ki
7. Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
8. Woj ciech Se re dyń ski – Le gni ca
9. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk

4. Po li ty ki spo łecz nej – w skła dzie:
1. Zdzi sław Śli wa – Po znań
Prze wod ni czą cy
2. Piotr Ga dzi kow ski – To ruń sko -Wło cław ski
3. Bar tło miej Ko ze ra – Opol ski
4. Grze gorz Oracz – Ma zo wiec ki
5. Jan Ra do ła – Ślą ski
6. Ur szu la Wa lu siak – Byd goszcz
7. An drzej Wo sik – Czę sto cho wa

5 Praw no sta tu to wą – w skła dzie:
1. Sta ni sław Za wad ka – Ma zo wiec ki
Prze wod ni czą cy
2. Je rzy Kar piń ski – Wro cław
3. Ro bert Kli ma szew ski – Po znań
4. Jó zef Pi sar ski – Gdańsk
5. Jó zef Ro ma now ski – Szcze cin
6. Ry szard Skrzyń ski – Su dec ki
7. Iza be la Oże gal ska – Łódz ki

6 Kon kur so wą – w skła dzie:
1. Jó zef No ski – Ślą ski
Prze wod ni czą cy
2. Je rzy Bań ka – Słupsk
3. Ka zi mierz Mi cha lik – Lu blin
4. An to ni Mol ka – Le gni ca
5. Le onard Nie wiń ski – Gdańsk
6. Ma rian Se kul ski – Ko sza lin
7. Je rzy Wdow czyk – Ka lisz
8. Ste fan Ży ła – Pod kar pac ki
9. Ur szu la Wa lu siak – Byd goszcz

7. Do spraw me dial nych oraz pro mo cji ogro dów 
i Związ ku – w skła dzie:

1. Eu ge niusz Kon drac ki – Ma zo wiec ki 
Prze wod ni czą cy
2. Je rzy Adam ski – Łódz ki
3. Agniesz ka Bąk – Ma zo wiec ki
4. Piotr Ga dzi kow ski – To ruń sko -Wło cław ski
5. Ta de usz Ko sow ski – Ślą ski
6. Bar tło miej Ko ze ra – Opol ski
7. Hen ryk Ma lik – Su dec ki
8. Jó zef Ro ma now ski – Szcze cin
9. Zdzi sław Śli wa – Po znań
10 . Cze sław Woj sław – War miń sko -Ma zur ski

8. Do spraw go spo dar ki grun ta mi - w skła dzie:
1. Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław 

Prze wod ni czą cy
2. Grze gorz Oracz – Ma zo wiec ki
3. Jan Ra do ła – Ślą ski
4. Bar ba ra Ko kot – Byd goszcz
5. Ste fan Ży ła – Pod kar pac ki
6. Te re sa Strze lec – Opol ski
7. Le onard Nie wiń ski – Gdańsk

4. Uchwa∏y

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

z dnia 13 sierp nia 2015 r.
w spra wie po wo ła nia sta łych ko mi sji pro ble mo wych
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§ 2
1. Sta łe ko mi sje pro ble mo we pra cu ją na po trze by Kra -

jo wej Ra dy PZD i Pre zy dium KR PZD.
2. Prze wod ni czą cy ko mi sji kie ru je jej pra ca mi.
3. Wy ni ki prac nad po szcze gól ny mi te ma ta mi ko mi sje

przed sta wia ją w for mie ocen, opi nii, sta no wi ska lub
wnio sków.

§ 3
Ko mi sja mo że wno sić pro jek ty uchwał do ty czą ce za -

kre su jej dzia łal no ści do Pre zy dium KR PZD i za po śred -
nic twem Pre zy dium KR do Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 4
Ko mi sje pro ble mo we mo gą ko rzy stać z po mo cy spe -

cja li stów za trud nio nych w okrę go wych za rzą dach i Kra -
jo wej Ra dzie, a tak że spo łecz nych dzia ła czy Związ ku,
w tym in struk to rów SSI.

§ 5
1. Ob słu ga or ga ni za cyj na ko mi sji oraz do ku men to wa -

nie jej pra cy na le ży do se kre ta rza ko mi sji.
2. Se kre ta rzy ko mi sji po wo łu je Pre zy dium KR PZD.

Funk cję se kre ta rza mo że peł nić pra cow nik PZD.
§ 6

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

WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK

War sza wa, dnia 13 sierp nia 2015 r.

Sza now na Pa ni Pre zes!
W związ ku z do nie sie nia mi o wąt pli wo ściach zgła sza -

nych przez Pa nią Pro fe sor w sto sun ku do usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, Kra jo wa Ra da PZD,
ja ko de mo kra tycz nie wy bra ny re pre zen tant prze szło mi -
lio na dział kow ców zrze szo nych w na szym sto wa rzy sze -
niu, czu je się zo bo wią za na po in for mo wać Pa nią
Pro fe sor, iż sy tu acja ta wy wo łu je po waż ne za nie po ko je -
nie w śro do wi sku użyt kow ni ków dzia łek. W od czu ciu
zde cy do wa nej więk szo ści dział kow ców uchwa le nie
przez Sejm w 2013 r. ak tu opar te go o za ło że nia oby wa -
tel skie go pro jek tu, po par te go pod pi sa mi bli sko mi lio na
oby wa te li, by ło ol brzy mim suk ce sem, nie tyl ko dział -
kow ców, wal czą cych o za cho wa nie swych praw, ale
rów nież idei spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Prze świad cze nie o głę bo ko de mo kra tycz nym cha rak te -
rze wy da rze nia, ja kim by ło uchwa le nie przez Sejm usta -
wy w tym kształ cie, po dyk to wa ne jest nie tyl ko fak tem,
iż usta wo daw ca po zo sta wił do cał ko wi cie swo bod nej de -
cy zji dział kow ców roz strzy gnię cie o przy szło ści or ga ni -
za cyj nej ich ogro dów. Dla użyt kow ni ków dzia łek rów nie
istot na jest świa do mość, iż przy ję cie usta wy sto ją cej na
grun cie po sza no wa nia praw na by tych ich ro dzin, na stą -
pi ło wbrew wo li zna czą cych uczest ni ków ży cia po li tycz -
ne go w Pol sce. Pa mię ta ją, że – kon ku ren cyj ny wo bec

oby wa tel skie go - pro jekt usta wy zło żo ny przez po słów
naj więk sze go klu bu par la men tar ne go, za kła dał cał ko wi -
te wy ga sze nie tych praw i uza leż niał los dział kow ców i
ich ogro dów od wo li wła ści cie li te re nów.

Sza now na Pa ni Pro fe sor!
Do nie sie nia me dial ne, jak rów nież Pa ni pu blicz ne wy -

stą pie nia wska zu ją, iż szcze gól nej kry ty ce pod da je Pa ni
prze pi sy umoż li wia ją ce utrzy ma nie pod mio to wo ści
PZD, jak rów nież sta tu ują ce je go po zy cję na rów ni z in -
ny mi sto wa rzy sze nia mi ogro do wy mi. Sta no wi sko ta kie
uwa ża my za nie uza sad nio ne i krzyw dzą ce dla na szej or -
ga ni za cji. Zgod nie z Kon sty tu cją RP, zrze sze nia oby wa -
te li ob ję te są ochro ną przed nad mier ną in ge ren cją ze
stro ny wła dzy pu blicz nej. Od bie ra nie te go pra wa PZD,
jed ne mu z naj licz niej szych zrze szeń oby wa te li w Pol sce,
jest dla nas cał ko wi cie nie zro zu mia łe. Zwłasz cza, że to
wła śnie przy kład PZD wska zu je, jak istot ną ro lę ma
gwa ran cja nie za leż no ści sto wa rzy szeń dla sku tecz nej re -
ali za cji fun da men tal ne go ce lu swo bo dy zrze sza nia, tj.
sa mo or ga ni za cji oby wa te li dla wspól ne go pro wa dze nia
swych spraw, w tym eg ze kwo wa nia re spek to wa nia ich
praw przez Pań stwo.

W mi nio nych la tach przy naj mniej kil ku krot nie po dej -
mo wa no pró by ra dy kal ne go po gor sze nia sy tu acji praw -

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

5. Listy

List otwar ty Kra jo wej Ra dy PZD 
do Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go prof. dr hab. Mał go rza ty Gers dorf
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nej ogro dów i dział kow ców. Ugru po wa nia po li tycz ne re -
pre zen tu ją ce in te re sy śro do wisk go spo dar czych wy su -
wa ły pro po zy cje, rów nież w for mie kon kret nych pro-
jek tów ustaw, któ rych re ali za cja ozna cza ła by dla dział -
kow ców po zba wie nie praw do dzia łek. Po mi mo kon sty -
tu cyj nych gwa ran cji ochro ny praw ma jąt ko wych, prze -
wi dy wa ły one po zba wia nie dział kow ców ich praw bez
ja kich kol wiek od szko do wań. Zna mien nym jest, że 
w trak cie de ba ty na ten te mat, je dy nym pod mio tem, któ -
ry sta wał w obro nie dział kow ców, był wów czas wła śnie
PZD. Za rów no po li ty cy, w tym przed sta wi cie le władz
pu blicz nych, jak i na wet me dia, sku pia li się zaś głów nie
na aspek cie eko no micz nym, tj. war to ści nie ru cho mo ści
zaj mo wa nych przez ogro dy. Pod no szo na przez PZD
kwe stia kon sty tu cyj nych praw dział kow ców i aspek ty
spo łecz ne funk cjo no wa nia ROD, by ły po wszech nie
igno ro wa ne. Przy kła dem mo że być zresz tą sta no wi sko
za pre zen to wa ne przez po przed ni ków Pa ni Pro fe sor na
sta no wi sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ -
rzy nie za ne go wa li za pi sów kon ku ren cyj ne go, wo bec
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD, pro jek tu po sel -
skie go, po mi mo iż by ły one rów no znacz ne z wy ga sze -
niem (bez od szko do wań) praw ma jąt ko wych dział-
kow ców.

Sza now na Pa ni Pro fe sor!
Z dzi siej szej per spek ty wy moż na jed no znacz nie

stwier dzić, iż za blo ko wa nie tych nie bez piecz nych dla
dział kow ców ini cja tyw by ło moż li we je dy nie dzię ki te -
mu, że po zo sta li oni jed ną z nie licz nych grup spo łecz -
nych zor ga ni zo wa nych w ogól no pol skim ru chu. Nie-
wąt pli wie do świad cze nia te mia ły istot ne zna cze nie dla
kształ tu de cy zji po dej mo wa nych przez użyt kow ni ków
dzia łek w trak cie de ba ty nad przy szło ścią or ga ni za cyj ną
ich ogro dów. W mi nio nym ro ku, ko rzy sta jąc z za pi sów
no wej usta wy o ROD, we wszyst kich ogro dach dział ko -
wych od by ły się ze bra nia, na któ rych wszy scy dział kow -
cy, wspól nie de cy do wa li o po zo sta niu w PZD, lub
za ło że niu od ręb nych sto wa rzy szeń. W 95% ogro dów
pod ję li de cy zję o po zo sta niu w PZD. Trze ba też jed nak

pod kre ślić fakt, że w prze szło 150 ROD dział kow cy pod -
ję li de cy zję o wy od ręb nie niu i za re je stro wa li no we sto -
wa rzy sze nia. Na or ga ni za cje te PZD prze niósł ca ło kształt
po sia da nych praw ma jąt ko wych zwią za nych z pro wa -
dze niem ROD. Oko licz ność ta do wo dzi, iż prze pi sy
przej ścio we usta wy w tym za kre sie spraw dzi ły się 
w prak ty ce, a po zo sta nie więk szo ści ogro dów w ra mach
PZD jest wy ni kiem wy łącz nie de mo kra tycz nie przy ję -
tych roz strzy gnięć przez sa mych dział kow ców. War to też
za ak cen to wać fakt, że usta wa da je dział kow com moż li -
wo ści po dej mo wa nia ta kich de cy zji rów nież w przy szło -
ści. 

Sza now na Pa ni Pre zes!
W mi nio nych la tach nie bra ko wa ło w Pol sce grup in -

te re sów, któ re dą ży ły do prze ję cia te re nów ROD na ce -
le ko mer cyj ne. Prze szko dą był dla nich Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Z te go po wo du był on ce lem ata ków, rów -
nież ze stro ny nie któ rych śro do wisk po li tycz nych 
i sprzy ja ją cych im me diów. W efek cie po wstał nie praw -
dzi wy, ste reo ty po wy ob raz na szej or ga ni za cji, nie ma ją -
cy nic wspól ne go z rze czy wi sto ścią. W swej dzia łal no ści
Zwią zek od za wsze kie ro wał się do brem dział kow ców 
i ogro dów, i opie rał ją o stan dar dy de mo kra tycz ne. Dzię -
ki te mu dzia ła nia po dej mo wa ne przez PZD cie szy ły się
sze ro ką ak cep ta cją i po par ciem je go człon ków, cze go do -
wo dem by ły cho ciaż by wy ni ki kam pa nii spo łecz nej 
w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD, jak
i de cy zje po dej mo wa ne przez dział kow ców, co do przy -
szło ści or ga ni za cyj nej ich ogro dów.

Ma jąc świa do mość te go sta nu rze czy, ape lu je my do
Pa ni Pro fe sor o po now ne roz wa że nie za sad no ści po glą -
dów for mu ło wa nych na te mat usta wy o ROD. Jed no cze -
śnie pra gnie my za pew nić, że PZD jest go tów do
udzie le nia wszel kich in for ma cji, któ re uzna ła by Pa ni za
ko niecz ne dla peł ne go zba da nia spra wy. Je ste śmy bo -
wiem głę bo ko prze świad cze ni, że peł niej sze za po zna nie
się z re alia mi ob sza ru re gu lo wa ne go usta wą o ROD
wpły nie na zmia nę Pa ni opi nii na te mat za pi sów usta wy,
któ ra jest po wszech nie ak cep to wa na przez ogół dział -
kow ców w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa dn. 13 sierp nia 2015 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W na wią za niu do li stu otwar te go Kra jo wej Ra dy Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców, a tak że sta no wisk nad sy -
ła nych do Są du Naj wyż sze go przez róż ne jed nost ki
or ga ni za cyj ne PZD w ostat nich ty go dniach i mie sią cach,
kie ru ję na Pa na rę ce na stę pu ją cą od po wiedź w spra wie.

Po pierw sze, nie zro zu mia łym z mo je go punk tu wi dze -
nia jest za nie po ko je nie Kra jo wej Ra dy PZD z po wo du
wąt pli wo ści zgła sza nych przez Pierw sze go Pre ze sa SN
co do nie któ rych prze pi sów usta wy z dnia 13 grud nia
2013 r. o ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz.
40). Nikt nie ne gu je, że no wa usta wa o ROD – opar ta 
w znacz nej czę ści, choć nie wy łącz nie – na pro jek cie
oby wa tel skim jest obo wią zu ją cym ak tem nor ma tyw nym
i ja ko ta ka, ko rzy sta ona z do mnie ma nia kon sty tu cyj no -
ści. Fakt ten nie stoi jed nak na prze szko dzie wy ra ża niu
opi nii co do pra wi dło wo ści przy ję tych w niej roz wią zań.
Od no szę wra że nie, że ogól ni ko wo przy pi sy wa ne mi 
w Pań stwa li ście otwar tym „pu blicz ne wy stą pie nia", 
w któ rych pod da łam „szcze gól nej kry ty ce" prze pi sy
umoż li wia ją ce utrzy ma nie pod mio to wo ści PZD oraz je -
go po zy cji praw nej, nie od da ją sta nu rze czy wi ste go.
Otóż funk cjo no wa nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych bu dzi mo je za in te re so wa nie ja ko Pierw sze -
go Pre ze sa SN w stop niu nie więk szym, niż to do ty czy
np. usta wy o wła sno ści lo ka li czy też usta wy – Ko deks
cy wil ny. Je stem za in te re so wa na spój no ścią i pra wi dło -
wo ścią sto so wa nia pra wa i je dy nie w tym kon tek ście na -
le ży od czy ty wać uwa gi kry tycz ne za war te w in for ma cji
Są du Naj wyż sze go (a nie je go Pierw sze go Pre ze sa) 
o stwier dzo nych nie pra wi dło wo ściach lub lu kach w pra -
wie za rok 2014. Nie są dzę jed nak, aby ten ma te riał,
wska zu ją cy sze reg pro ble mów wy ni ka ją cych ze sto so -
wa nia pra wa w róż nych je go ob sza rach, w czym kol wiek

uchy biał nie za leż no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców
ja ko sto wa rzy sze nia ogro do we go. PZD nie funk cjo nu je
prze cież w próż ni, ad re sa tem uwag nie był zaś sam
Zwią zek, lecz usta wo daw ca zo bo wią za ny do uwzględ -
nie nia wy ro ku TK w spra wie K 8/10.

W to ku ca łe go pro ce su sta no wie nia usta wy o ROD Sąd
Naj wyż szy pre zen to wał sta no wi sko zmie rza ją ce do peł -
nej re ali za cji kon sty tu cyj nych gwa ran cji swo bo dy zrze -
sza nia się. Pra gnę pod kre ślić, że tam, gdzie to by ło
uza sad nio ne, przed sta wia li śmy opi nie ko rzyst ne dla pro -
jek tu oby wa tel skie go oraz od po wied nio kry tycz ne wo -
bec pro jek tów kon ku ren cyj nych. Są one pu blicz nie
zna ne, a ich frag men ty by ły na wet w swo im cza sie cy to -
wa ne i po zy tyw nie ko men to wa ne w ser wi sie in ter ne to -
wym PZD. Wy so ce nie spra wie dli wa by ła by więc pró ba
stwo rze nia wra że nia, ja ko by kie ro wa na prze ze mnie in -
sty tu cja bro ni ła roz wią zań dział kow com nie przy ja znych.

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go nie jest or ga nem
wła dzy usta wo daw czej i nie uczest ni czy w two rze niu
bie żą cej po li ty ki pań stwa wo bec ja kich kol wiek grup spo -
łecz nych. Z ra cji pia sto wa nej funk cji nie mam za tem
żad ne go oso bi ste go sto sun ku do usta wy o ROD ani Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Do ce niam po zy tyw ną ro -
lę spo łecz ną in sty tu cji ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych. Mo je re ak cje na na pły wa ją ce z ca łe go kra ju sy -
gna ły od oby wa te li oraz są dów, że funk cjo no wa nie jej
prze pi sów nie jest nie za kłó co ne, są i na dal bę dą roz waż -
ne i wstrze mięź li we. Zwra cam Pań stwa uwa gę, iż nie -
przy pad ko wo Biu ro Stu diów i Ana liz SN in for mo wa ło
o wąt pli wo ściach praw no kon sty tu cyj nych Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich, po wstrzy mu jąc się od pod ję cia in -
nych dzia łań. O tym, ja kie one bę dą w przy szło ści, bę dę
de cy do wać ma jąc na uwa dze je dy nie spój ność i jed no li -
tość wy kład ni sys te mu praw ne go.

Z po wa ża niem
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go RP

Prof. dr hab. Mał go rza ta Gers dorf

Od po wiedź Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP do Pre ze sa PZD 
w spra wie uwag do usta wy o ROD

Sz. Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 25 sierp nia 2015 ro ku
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W na wią za niu do prze ka za ne go przez Mi ni stra In fra -
struk tu ry i Roz wo ju przy pi śmie z dnia 30 lip ca 2015 r.
(da ta wpły wu) Sta no wi ska XII Kra jo we go Zjaz du De le -
ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w spra wie zna -
cze nia usta wy re pry wa ty za cyj nej dla prze trwa nia ROD 
i za cho wa nia praw dział kow ców pra gnę wy ja śnić, co na -
stę pu je.

W od nie sie niu do kwe stii re sty tu cji mie nia na le ży za -
uwa żyć, że rosz cze nia re pry wa ty za cyj ne daw nych wła -
ści cie li lub ich na stęp ców praw nych co do za sa dy nie
mo gą być za spo ka ja ne po przez zwrot nie ru cho mo ści w
tych sy tu acjach gdy de cy zja na cjo na li za cyj na wy wo ła ła
nie od wra cal ne skut ki praw ne. W ta kim przy pad ku sąd
po wszech ny za są dza od szko do wa nie. Oce na ich wy stą -
pie nia le ży jed nak w wy łącz nej kom pe ten cji są du. Do -
dat ko wo na le ży zwró cić uwa gę na fakt, że na wet 
w przy pad ku uchwa le nia usta wy re gu lu ją cej kwe stię
zna cjo na li zo wa ne go mie nia brak jest praw nych moż li -
wo ści za mknię cia są do wej dro gi do cho dze nia rosz czeń
re pry wa ty za cyj nych, gdyż sta no wi ło by to na ru sze nie
kon sty tu cyj ne go pra wa do są du.

Z uwa gi na fakt, że od mo men tu na cjo na li za cji, nie ru -
cho mo ści pod le ga ły róż nym prze mia nom wła sno ścio -
wym wy da je się za tem, że ewen tu al ne usta wo we roz-
wią za nie pro ble mu re pry wa ty za cji po win no zo stać opar -
te przede wszyst kim na za spo ko je niu rosz czeń by łych
wła ści cie li w for mie świad cze nia pie nięż ne go, w wy so -
ko ści od po wia da ją cej okre ślo nej przez usta wo daw cę
czę ści obec nej war to ści prze ję te go mie nia. Z te go wzglę -
du, obec nie brak jest moż li wo ści prze pro wa dze nia re -
pry wa ty za cji wy łącz nie w opar ciu o re sty tu cję na tu ral ną.

Jed no cze śnie z uwa gi na ska lę pro ble mu re pry wa ty za -
cji oraz sy tu ację fi nan sów pu blicz nych peł na kom pen sa -
cja szkód na rzecz by łych wła ści cie li nie jest moż li wa
do udźwi gnię cia przez pań stwo pol skie. Orzecz nic two
Eu ro pej skie go Try bu na łu Praw Czło wie ka po zo sta wia
usta wo daw cy kra jo we mu mar gi nes swo bo dy w za kre sie
ure gu lo wa nia ma te rii do ty czą cej skut ków re kom pen so -
wa nia na cjo na li za cji jak rów nież wska zu je na miar ko -

wa nie kom pen sa cji sto sow nie do re al nych moż li wo ści
ma jąt ko wych pań stwa, po dyk to wa nych po trze ba mi je go
bez pie czeń stwa, in te re sem pu blicz nym i ochro ną in nych
war to ści kon sty tu cyj nych – praw in nych osób.

Kwe stia ewen tu al ne go usta wo we go ure gu lo wa nia
rosz czeń re pry wa ty za cyj nych nie mo że od być się bez
wcze śniej sze go okre śle nia gru py osób, któ re po zba wio -
ne są moż li wo ści re ali za cji od szko do wań na pod sta wie
obec nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa, po nie waż ich
mie nie zo sta ło prze ję te zgod nie z ak ta mi na cjo na li za cyj -
ny mi. Pre cy zyj ne go zi den ty fi ko wa nia wy ma ga tak że
gro no osób, któ re po sia da ją pod sta wy praw ne do do cho -
dze nia od szko do wa nia w try bie ad mi ni stra cyj nym lub
są do wym i osza co wa nia z te go ty tu łu skut ków fi nan so -
wych, któ re ob cią ża ły by bu dżet pań stwa. W przy pad ku
ewen tu al ne go kom plek so we go ure gu lo wa nia tej kwe stii
na le ży mieć na uwa dze, że z jed nej stro ny istot ne jest po -
sza no wa nie pra wa wła sno ści nie słusz nie ode bra ne go by -
łym wła ści cie lom, z dru giej jed nak, z uwa gi na wy stą-
pie nie nie od wra cal nych skut ków praw nych, nie bę dzie
moż li wa re sty tu cja na tu ral na, a wy so kość wy pła ca nych
ewen tu al nie świad czeń mu si być do sto so wy wa na do ak -
tu al nych moż li wo ści bu dże tu pań stwa.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze, po dej mo wa nie ja kich kol -
wiek dzia łań re gu lu ją cych kwe stię re pry wa ty za cji, 
w tym tak że do ty czą cych obec nych użyt kow ni ków nie -
ru cho mo ści ode bra nych by łym wła ści cie lom, uza leż nio -
ne jest w szcze gól no ści od prze pro wa dze nia szcze-
gó ło wych ana liz ska li pro ble mu oraz moż li wo ści je go
roz wią za nia ze stro ny bu dże tu pań stwa. Wy ni ki po wyż -
szych ana liz mo gą być pod sta wą do opra co wa nia szcze -
gó ło wych sta no wisk w ra mach kon sul ta cji spo łecz nych
ze wszyst ki mi śro do wi ska mi za in te re so wa ny mi roz wią -
za niem te go pro ble mu.

War to tak że za zna czyć, że z uwa gi na ak tu al ny ka len -
darz prac sej mo wych wy da je się, że ewen tu al ne uchwa -
le nie usta wy re pry wa ty za cyj nej bę dzie praw do po dob nie
jed nym z za dań Sej mu VIII ka den cji.

Z po wa ża niem
Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa

Pod se kre tarz Sta nu
Ce za ry Gra bar czyk

List Mi ni stra Skar bu Pań stwa do Pre ze sa PZD w spra wie usta wy re pry wa ty za cyj nej

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 25 sierp nia 2015 ro ku
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD re ali zu jąc pro gram
przy ję ty przez XII Kra jo wy Zjazd PZD zde cy do wa ło 
o pod ję ciu prac nad wpro wa dze niem jed no li te go pro gra -
mu kom pu te ro we go do sto so wa ne go do pro wa dze nia
ewi den cji fi nan so wo -księ go wej przez ro dzin ne ogro dy
dział ko we. Biu ro Kra jo wej Ra dy PZD zo sta ło zo bo wią -
za ne do ze bra nia ofert na za kup pro gra mu lub opra co -
wa nie pro gra mu pod po trze by Związ ku.

Ofer ty na pro gram fi nan so wo -księ go wy win ny
uwzględ niać na stę pu ją ce ocze ki wa nia:

War sza wa, dnia 26 sierp nia 2015 r.
• Po wi nien być do sto so wa ny do Za kła do we go Pla nu

Kont PZD.
• Po wi nien dzia łać w sys te mie ope ra cyj nym Win -

dows. 
• Po wi nien po sia dać mo duł ma ga zy no wy, ka so wy,

pła co wy.
• Po wi nien po sia dać nie ogra ni czo ną moż li wość roz -

bu do wy wa nia roz ra chun ków z dział kow ca mi z po -
dzia łem na ty tu ły.

• Współ pra ca z płat ni kiem – ZUS.
• Do stęp każ de go ROD do usłu gi in for ma tycz nej dro -

gą elek tro nicz ną, te le fo nicz ną i po przez ewen tu al ną
wi zy tę in for ma ty ka.

• Nad zór pro du cen ta nad pro gra mem oraz do ko ny wa -
nie ak tu ali za cji zgod nie z prze pi sa mi Związ ko wy -
mi i po wszech nie obo wią zu ją cy mi.

• Pro gram po wi nien być tak przy sto so wa ny, aby stwa -
rzał moż li wość w dal szej przy szło ści współ pra cy 
w sie ci.

• Opra co wa nie kar to te ki „dział kow ca” współ pra cu ją -
cej z pro gra mem fi nan so wo -księ go wym.

Po nad to pro gram po wi nien po sia dać:
• opis funk cjo nal no ści pro gra mu,
• przej rzy ste me nu,
• pod po wie dzi do każ dej funk cji sys te mu (tzw. Help)

moż li wość wy bo ru ko mu ni ka tu in for mu ją ce go o po -
peł nio nych po mył kach i wska za nie spo so bu roz wią -
za nia pro ble mu.

Po ze bra niu ofert Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po -
dej mie de cy zję o wy bo rze od po wied nie go pro gra mu.

Wszy scy za in te re so wa ni pro sze ni są o prze sy ła nie
swo ich ofert na ad res Kra jo wej Ra dy PZD 00-728 War -
sza wa, ul. Bo bro wiec ka 1. W przy pad ku do dat ko wych
py tań pro si my dzwo nić pod nr 22 101-34-66. Ter min
koń co wy skła da nia ofert upły wa 15 paź dzier ni ka 2015 r.

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

1. Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie komputeryzacji ROD

III. KOMUNIKATY I STANOWISKA PREZYDIUM KR PZD 
I KRAJOWEJ RADY PZD

War sza wa, dnia 26 sierp nia 2015 r.

2. Komunikat KR PZD: zmieniajà si´ zasady wycinki drzew i krzewów

W dniu 28 sierp nia br. weszły w ży cie no we za sa dy do -
ty czą ce wy cin ki drzew i krze wów. Te za sa dy okre ślo no
w usta wie z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro -
dy (zwa nej da lej: „usta wą”), któ ra ostat nio zo sta ła 
grun tow nie zmie nio na przez no we li za cję z 25 czerw ca
2015 ro ku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Co ta zmia na
ozna cza dla dział kow ców?

Na wstę pie na le ży przy po mnieć, że wy cię cie drze wa
lub krze wu wią że się za sad ni czo z ko niecz no ścią uzy -
ska nia zgo dy wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz -
nej. Nie wszy scy mu szą jed nak speł nić ten obo wią zek.
Usta wa wpro wa dzi ła bo wiem pew ne zwol nie nia. 

I wła śnie w tym za kre sie za szły naj istot niej sze zmia ny
dla dział kow ców.

W tym kon tek ście waż ne jest to, że bez for mal no ści
moż na usu wać nie tyl ko krze wy owo co we, ale tak że 
i ozdob ne. Wy ni ka to z tre ści no we go art. 83f ust. 1, któ -
ry prze wi du je, że bez ze zwo le nia bę dzie moż na usu wać
za rów no krze wy, któ rych wiek nie prze kra cza 10 lat, jak
i „krze wy na te re nach po kry tych ro ślin no ścią peł nią cą
funk cje ozdob ne, urzą dzo ną pod wzglę dem roz miesz cze -
nia i do bo ru ga tun ków po sa dzo nych ro ślin, z wy łą cze -
niem krze wów w pa sie dro go wym dro gi pu blicz nej, na
te re nie nie ru cho mo ści wpi sa nej do re je stru za byt ków
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oraz na te re nach zie le ni”. Z tre ści uza sad nie nia do pro -
jek tu no we li za cji wy ni ka wprost, że in ten cją te go za pi -
su jest ob ję cie zwol nie niem wszel kich krze wów
znaj du ją cych się m.in. na te re nach ogro dów przy do mo -
wych oraz dzia łek w ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Tym sa mym moż na uznać, że usu nię cie ja kie kol wiek
krze wu z dział ki w ROD nie bę dzie już ob wa ro wa ne
obo wiąz kiem uzy ska nia sto sow ne go ze zwo le nia.

Wpro wa dza ne zmia ny do ty czą rów nież za sad wy cin ki
drzew. Z per spek ty wy dział kow ca waż ne jest, że zre zy -
gno wa no z do tych cza so we go wy mo gu uzy ska nia ze zwo -
le nia na usu nię cie drze wa uza leż nio ne go od wie ku
ro śli ny (wy móg ten do ty czy drzew, któ rych wiek prze -
kra cza 10 lat). Jed nak że bez ze zwo le nia moż na usu nąć 
w szcze gól no ści:

1) drze wa owo co we;
2) drze wa, któ rych ob wód pnia na wy so ko ści 5 cm nie

prze kra cza:
• 35 cm – w przy pad ku to po li, wierzb, kasz ta now ca

zwy czaj ne go, klo nu je sio no list ne go, klo nu sre brzy -
ste go, ro bi nii aka cjo wej oraz pla ta nu klo no list ne go,

• 25 cm – w przy pad ku po zo sta łych ga tun ków drzew.
Po wyż sze ozna cza, że na usu nię cie nie któ rych ka te go -

rii drzew na dal ko niecz ne jest uzy ska nia ze zwo le nia. Ta -
kie ze zwo le nie wy da je za sad ni czo wójt, bur mistrz al bo
pre zy dent mia sta. Za in te re so wa ny mu si więc naj pierw
zło żyć od po wied ni wnio sek, któ ry uru cha mia ca łą pro ce -
du rę zmie rza ją cą do wy da nia de cy zji. Kto za tem skła da
wnio sek? Od po wie dzi udzie la art. 16 ust. 2 usta wy o
ROD. Z te go prze pi su wy ni ka, że je że li ist nie je po trze -
ba usu nię cia drze wa z te re nu dział ki, to wnio sek po wi -
nien zło żyć dział ko wiec, gdyż to on jest wła ści cie lem
wszyst kich na sa dzeń znaj du ją cych się na dział ce. Na to -
miast w przy pad ku za mia ru usu nię cia drze wa lub krze -
wu z te re nu ogól ne go ogro du, to sto wa rzy sze nie
ogro do we (za rząd ROD) wy stę pu je o wy da nie od po -

wied nie go ze zwo le nia.
Pa mię tać na le ży, że za usu nię cie drzew lub krze wów

po no si się za zwy czaj opła ty. Ob cią ża ją one po sia da cza
nie ru cho mo ści; na li cza je i po bie ra or gan, któ ry ze zwo -
lił na ich usu nię cie. Ich wy so kość po da je w ze zwo le niu.
Ale Uwa ga: usta wa za wie ra wie le zwol nień od obo wiąz -
ku na li cze nia ta kiej opła ty. W szcze gól no ści do ty czy to
sy tu acji usu nię cia drzew lub krze wów, na któ rych usu -
nię cie nie jest wy ma ga ne ze zwo le nie, a tak że drzew lub
krze wów, na któ rych usu nię cie oso ba fi zycz na uzy ska ła
ze zwo le nie na ce le nie zwią za ne z pro wa dze niem dzia -
łal no ści go spo dar czej. Wy ni ka stąd, że dział kow cy są za -
sad ni czo zwol nie ni z tej opła ty, zwłasz cza że na te re nie
ROD nie ma praw nej moż li wo ści pro wa dze nia dzia łal -
no ści go spo dar czej.

Na za koń cze nie trze ba prze strzec, że na ru sze nie po -
wyż szych za sad wią że się z ne ga tyw ny mi kon se kwen -
cja mi fi nan so wy mi. Usta wa bo wiem prze wi du je, że
wójt, bur mistrz al bo pre zy dent mia sta wy mie rza ad mi -
ni stra cyj ną ka rę pie nięż ną za.

• usu nię cie drze wa lub krze wu bez wy ma ga ne go ze -
zwo le nia;

• usu nię cie drze wa lub krze wu bez zgo dy po sia da cza
nie ru cho mo ści;

• znisz cze nie drze wa lub krze wu;
• uszko dze nie drze wa spo wo do wa ne wy ko ny wa niem

prac w ob rę bie ko ro ny drze wa.
Ka ra wy no si za sad ni czo ty le, ile dwu krot na opła ta za

usu nię cie drzew lub krze wów. Jej nie uisz cze nia w ter -
mi nie po wo du je, że usta lo na ka ra wraz z od set ka mi za
zwło kę pod le ga przy mu so we mu ścią gnię ciu w try bie
okre ślo nym w prze pi sach o po stę po wa niu eg ze ku cyj nym
w ad mi ni stra cji. Za nim więc przy stą pi my do wy cię cia
drze wa z na szej dział ki, upew nij my się, czy speł ni li śmy
wszyst kie obo wiąz ki z tym zwią za ne, aby nie po trzeb nie
nie na ra zić się na po waż ne sank cje fi nan so we.

To masz Ter lec ki
rad ca praw ny KR PZD

Kra jo wa Ra da wy so ko oce nia przy go to wa nie, prze bieg
i wy ni ki XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów, któ ry od był
się w dniach 2-3 lip ca 2015 r. w War sza wie. Je go do ro -
bek po twier dza, że był on świę tem sa mo rzą du dział kow -
ców i suk ce sem ca łej spo łecz no ści dział ko wej. Kra jo wa
Ra da uzna je, że był to je den z naj le piej prze pro wa dzo -
nych Zjaz dów pod wzglę dem or ga ni za cyj nym. Na wy so -
kie uzna nie za słu gu je rów nież stro na me ry to rycz na.

Kra jo wy Zjazd De le ga tów jest naj waż niej szym sta tu -
to wym or ga nem Związ ku. Do je go pod sta wo wych za -
dań na le ży oce na dzia łań ustę pu ją cych or ga nów
kra jo wych, wy ło nie nie no wych władz oraz opra co wa nie
pro gra mu dzia łań na na stęp ną ka den cję. Na le ży stwier -
dzić, że XII Kra jo wy Zjazd w peł ni zre ali zo wał sto ją ce
przed nim ce le sta tu to we. Wy ło nio no no wą Kra jo wą Ra -
dę li czą cą 45 człon ków na cze le z Pre ze sem Eu ge niu -

3. Stanowisko KR PZD w sprawie oceny przebiegu 
XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD



19

szem Kon drac kim oraz no wą Kra jo wą Ko mi sję Re wi -
zyj ną li czą cą 11 osób z prze wod ni czą ca Ma rią Fojt.

Pod kre ślić na le ży, że jed nym z naj waż niej szych ce lów
Zjaz du by ło uchwa le nie sta tu tu PZD, któ ry nie zwłocz -
nie zo stał zło żo ny do KRS. Na uwa gę za słu gu je tak że
re fe rat wy gło szo ny przez Pre ze sa PZD, któ ry kom plek -
so wo przed sta wia sy tu ację w Związ ku, je go pro ble my 
i spra wy, z ja ki mi mu si po ra dzić so bie w przy szło ści. Na
Zjeź dzie przy ję to tak że bo ga ty, am bit ny i pe łen wy zwań
pro gram dzia ła nia Związ ku na na stęp ną ka den cję. Pla ny
na przy szłość i wy zwa nia, z ja ki mi mu si się zmie rzyć w
ko lej nych la tach Zwią zek uzna no za am bit ne, ale nie -
zbęd ne do dal sze go funk cjo no wa nia ROD i PZD.

Zjazd uchwa lił 8 uchwał, 8 sta no wisk, 2 ape le i po dzię -
ko wa nie dla dział kow ców za ak tyw ną po sta wę oby wa -
tel ską. Kra jo wa Ra da uwa ża, że Zjazd za jął sta no wi ska
w klu czo wych dla dział kow ców spra wach. Obok za dań
zwią za nych z obro ną do rob ku pol skie go ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go, wska za no tak że na ko niecz ność dzia -
łań skie ro wa nych na mo der ni za cję i roz wój ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, co po zwo li na peł niej sze za spo -
ka ja nie po trzeb spo łecz nych. Pod ję to sta no wi ska w spra -
wie po zy ski wa nia środ ków unij nych na po trze by
ogrod nic twa dział ko we go, aby po zy ska ne do ta cje mo -
gły słu żyć roz wo jo wi ogro dów. Wska za no na ko niecz -
ność prze strze ga nia usta wy o ROD. Pod kre ślo no zna -
cze nie jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go oraz je -
go sa mo rząd ność, nie za leż ność i apo li tycz ność. Zjazd
wy po wie dział się rów nież w spra wie zmian w usta wie
Pra wo o sto wa rzy sze niach oraz ro li usta wy re pry wa ty za -

cyj nej dla prze trwa nia ROD i za cho wa nia praw dział -
kow ców. Uzna no, że śro do wi sko człon ków PZD po win -
no stać się na tu ral nym part ne rem spo łecz nym dla władz
pu blicz nych, za rów no na szcze blu sa mo rzą do wym jak 
i ogól no pol skim. Pod kre ślo no, że Zwią zek mu si być bar -
dziej wi docz ny i po zy tyw nie od bie ra ny przez wła dze 
i spo łe czeń stwo, dla te go pod ję to w tej spra wie waż ne do -
ku men ty: sta no wi sko w spra wie wy bo rów par la men tar -
nych, apel do Rzą du RP oraz sa mo rzą dów lo kal nych 
o uwzględ nie nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych w
stra te giach roz wo ju przyj mo wa nych na szcze blu ogól -
no pol skim i lo kal nym oraz apel do władz pu blicz nych 
o współ pra cę z Pol skim Związ kiem Dział kow ców.
Wszyst kie przy ję te na Zjeź dzie do ku men ty skie ro wa ne
są na pod no sze nie po zio mu za rzą dza nia pra wa mi ROD
i za bez pie cze nie praw dział kow ców. Po glą dy w nich za -
war te od zwier cie dla ją ocze ki wa nia i na stro je pa nu ją ce
w spo łecz no ści pol skich dział kow ców.

Kra jo wa Ra da uwa ża, że war ta pod kre śle nia jest obec -
ność na Zjeź dzie wie lu po li ty ków i sa mo rzą dow ców 
z róż nych śro do wisk, w tym Pa ni Pre mier Ewy Ko pacz
któ rzy za bie ra li głos i wy ra ża li po par cie dla dzia łań
Związ ku.

Kra jo wa Ra da PZD wy so ko oce nia do ro bek Zjaz du 
i ce le, ja kie wy zna czył na naj bliż szą ka den cję. Pod sta -
wo wym obo wiąz kiem wszyst kich struk tur PZD jest te raz
re ali za cja kie run ków i ce lów okre ślo nych w do ku men -
tach pro gra mo wych przy ję tych przez Zjazd, co za gwa -
ran tu je dal szy roz wój ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 13 sierp nia 2015 r.

Okrę go we zjaz dy de le ga tów od by ły się w tym ro ku 
w trud nych wa run kach lo gi stycz nych, gdyż w za sa dzie
bez po śred nio po wal nych ze bra niach spra woz daw czo -
-wy bor czych, któ re wy bie ra ły de le ga tów na te zjaz dy.

We wszyst kich okrę gach przy go to wa nia prze pro wa -
dzo no w spo sób spraw ny i zgod ny z wy mo ga mi sta tu tu
PZD.

W dniach od 30 ma ja 2015 r. do 13 czerw ca 2015 r.
od by ło się 26 okrę go wych zjaz dów. Z wy bra nych 
w ROD 4609 de le ga tów w zjaz dach uczest ni czy ło 3818
– śred nia fre kwen cja wy nio sła 82,83%. Naj więk sza fre -
kwen cja by ła na zjeź dzie Okrę gu Ślą skie go – 91,52%,

któ ry jed nak zo stał po prze dzo ny re jo no wy mi kon fe ren -
cja mi przed zjaz do wy mi. Naj niż sza fre kwen cja by ła na
zjeź dzie Okrę gu w Byd gosz czy – 70,02%.

Wszyst kie okrę go we zjaz dy udzie li ły ab so lu to rium
ustę pu ją cym okrę go wym za rzą dom, za twier dzi ły spra -
woz da nia ustę pu ją cych or ga nów oraz wy bra ły no we
okrę go we za rzą dy i okrę go we ko mi sje re wi zyj ne. Zjaz -
dy przy ję ły tak że pro gra my na na stęp ną ka den cję.

Do okrę go wych za rzą dów wy bra no łącz nie 799 osób,
do ko mi sji re wi zyj nych 226 osób. Okrę go we zjaz dy
przy ję ły łącz nie 143 uchwa ły i pod ję ły 121 sta no wisk.
Po nad to przy ję to 12 ape li, 5 li stów i 4 po dzię ko wa nia.

4. Stanowisko KR PZD w sprawie okr´gowych zjadów delegatów PZD
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Naj bar dziej ak tyw ny był Zjazd Okrę gu Ma zo wiec kie go
- pod jął 10 sta no wisk. Zjazd To ruń sko -Wło cław ski pod -
jął 9 sta no wisk. Sta no wi ska po dej mo wa no w naj waż niej -
szych spra wach dla ogro dów i Związ ku. Naj wię cej
sta no wisk pod ję to w spra wie po par cia pro jek tu sta tu tu,
któ ry zo stał na stęp nie uchwa lo ny przez XII Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD – sta no wi sko pod ję ło 25 okrę go -
wych zjaz dów. Po nad to zjaz dy po dej mo wa ły sta no wi ska
w spra wie: jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go
(18), rosz czeń do grun tów ROD i usta wy re pry wa ty za -
cyj nej (15), obro ny usta wy o ROD (14), współ pra cy 
z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go (13), wy bo rów
par la men tar nych (10).

W zjaz dach wzię ło udział wie lu go ści – po sło wie, se -
na to ro wie, człon ko wie Rzą du, przed sta wi cie le urzę dów
cen tral nych, mar szał ko wie wo je wództw, wo je wo do wie,
pre zy den ci i bur mi strzo wie miast, prze wod ni czą cy rad
miast, po wia tów, rad ni, a tak że przed sta wi cie le par tii po -
li tycz nych i or ga ni za cji spo łecz nych. Naj licz niej go ście
uczest ni czy li w zjeź dzie Okrę gu War miń sko - Ma zur skie -
go (12), w Le gni cy (9), Byd gosz czy (8), Ka li szu (8), 
w Łódz kim (8) i w Pi le (8). Za bie ra jąc głos go ście ze

wszyst kich ugru po wań po li tycz nych wska zy wa li na suk -
ce sy Związ ku, któ re przede wszyst kim są wy ni kiem jed -
no ści i in te gra cji dział kow ców wo kół wspól nych ce lów.
Po li ty cy prze ka zy wa li tak że za pew nie nia o dal szym
wspie ra niu ogrod nic twa dział ko we go.

Kra jo wa Ra da PZD oce nia jąc przy go to wa nie, prze bieg
i wy ni ki okrę go wych zjaz dów stwier dza, że wszyst kie
zjaz dy by ły pra wo moc ne i wy ko na ły sta tu to we obo wiąz -
ki. Zjaz dy uchwa li ły do bre pro gra my, za ję ły sta no wi ska
w klu czo wych dla dział kow ców spra wach. Prze bieg
zjaz dów do wiódł doj rza ło ści de le ga tów, ich od da nia i za -
an ga żo wa nia w spra wy ogro dów i Związ ku. De le ga ci
wy ra zi li rów nież po par cie dla dzia łań Związ ku i je go
kie row nic twa.

Kra jo wa Ra da PZD wy so ko oce nia do ro bek okrę go -
wych zjaz dów de le ga tów i ce le, ja kie so bie wy zna czo no
na naj bliż szą ka den cję. Na le ży jed nak stwier dzić, że w po -
je dyn czych przy pad kach przy go to wa ne na zjazd do ku -
men ty nie speł ni ły stan dar dów no wo cze snej or ga ni za cji.

Kra jo wa Ra da PZD skła da po dzię ko wa nie wszyst kim
uczest ni kom okrę go wych zjaz dów oraz okrę gom za wy -
si łek wło żo ny w or ga ni za cję i prze pro wa dze nie zjaz dów.

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 13 sierp nia 2015 r.

Jed nym z prio ry te to wych za dań w obec nej ka den cji,
sto ją cych przed Pol skim Związ kiem Dział kow ców, jest
po zy ski wa nie środ ków unij nych i kra jo wych dla roz wo -
ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Kra jo wa Ra da
PZD już kil ka krot nie po dej mo wa ła ten te mat, aby za ini -
cjo wać dzia ła nia wszyst kich struk tur Związ ku w tym
kie run ku. W tej spra wie w dniu 25 czerw ca 2015 r. KR
PZD pod ję ła dwie uchwa ły: nr 3/XXX/2015 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 oraz
nr 4/XXX/2015 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. W uchwa łach tych w spo sób
przej rzy sty wska za no, ja kie dzia ła nia win ny pod jąć or ga -
ny PZD, ce lem uzy ska nia wspar cia fi nan so we go ze środ -

ków Unii Eu ro pej skiej oraz Fun du szy Ochro ny Śro do -
wi ska. Po wyż sze uchwa ły by ły pu bli ko wa ne za rów no w
Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 5/2015, jak i na stro nie in -
ter ne to wej www.pzd.pl w za kład ce „fun du sze unij ne”. 

Czas, w któ rym dział kow cy i ogro dy mo gą sko rzy stać
ze wspar cia fi nan so we go pro po no wa ne go przez Unię
Eu ro pej ską nie jest dłu gi, bo wiem pro gra my bę dą re ali -
zo wa ne je dy nie do 2020 ro ku. Dla te go też, na le ży jak
naj szyb ciej pod jąć dzia ła nia w za kre sie po zy ski wa nia
środ ków unij nych. Jest to te mat trud ny, wy ma ga ją cy sze -
ro kiej wie dzy, ale bio rąc pod uwa gę ko rzy ści, ja kie mo -
gą uzy skać ogro dy dział ko we – war ty pod ję cia. Po mo cą
mo gą słu żyć nie tyl ko pra cow ni cy okrę go wych za rzą -
dów PZD, ale rów nież pra cow ni cy urzę dów mar szał -
kow skich, któ rzy już te raz uczest ni czą, bądź bę dą

1. Informacja

IV. FUNDUSZE UNIJNE
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uczest ni czyć w na ra dach pro wa dzo nych przez okrę go -
we za rzą dy PZD. Przy kła dem mo że być Szcze cin, gdzie
już ta kie szko le nie zo sta ło prze pro wa dzo ne (po ni żej za -
miesz cza my re la cję z te go wy da rze nia) oraz War sza wa,
gdzie po dob ne szko le nia są pla no wa ne. 

Ni niej szy te mat zo stał rów nież po now nie pod ję ty
przez Pre zy dium KR PZD, któ re w dniu 26 sierp nia 2015
r. przy ję ło Sta no wi sko w spra wie za dań prio ry te to wych

dla struk tur PZD w za kre sie po zy ski wa nia środ ków z
Fun du szy Unij nych oraz Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej dla ROD. Do ku ment ten wska zu -
je prio ry te to we za da nia do re ali za cji przez wszyst kie
struk tu ry Związ ku, któ rych prze pro wa dze nie umoż li wi
uzy ska nie środ ków z fun du szy unij nych i kra jo wych. Po -
ni żej za miesz cza my treść przed mio to we go Sta no wi ska.
Za chę ca my do za po zna nia się z je go tre ścią. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w za kre sie po zy ski -
wa nia środ ków z Fun du szy Unij nych oraz z Fun du szy
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej dla ROD,
przyj mu je na stę pu ją ce prio ry te to we za da nia do re ali za -
cji przez struk tu ry Związ ku:

Do pro wa dze nie w try bie pil nym do spo tka nia przed -
sta wi cie li OZ PZD z Mar szał ka mi Wo je wództw w ce lu
przed sta wie nia pro ble mu, po trzeb, moż li wo ści i ocze ki -
wań ro dzin nych ogro dów dział ko wych w za kre sie środ -
ków unij nych.

Uzy ska nie od Mar szał ków Wo je wództw zgo dy na
prze pro wa dze nie szko leń Pre ze sów za rzą dów ROD,
przez pra cow ni ków Urzę du Mar szał kow skie go.

Omó wie nie te ma tu środ ków unij nych, w opar ciu o do -
tych cza so wa wie dzę z Kra jo wej Ra dy PZD oraz w opar -
ciu o uzgod nie nia z wła dza mi wo je wódz twa na na ra dach
z pre ze sa mi ROD.

Roz po zna nie moż li wo ści sko rzy sta nia ze środ ków 
z Wo je wódz kich Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej przez ro dzin ne ogro dy dział ko we, po -
przez na wią za nie kon tak tu z pra cow ni ka mi te go
Fun du szu. Usta le nie na szych po trzeb i moż li wo ści 
w tym za kre sie. W za kre sie środ ków po cho dzą cych z te -
go Fun du szu po win ni po moc ni być po sło wie PSL.

Za trud nie nie w du żych OZ PZD pra cow ni ków ds. po -
zy ski wa nia środ ków unij nych i pro wa dze nia w opar ciu 
o te środ ki in we sty cji w ROD. Oso by za trud nio ne na
tych sta no wi skach win ny po sia dać od po wied nie wy -

kształ ce nie i do świad cze nie w tym za kre sie. Na le ży jed -
no cze śnie za ło żyć, że pra cow nik ten bę dzie słu żyć po -
mo cą dla ma łych i ościen nych okrę gów, któ re nie są 
w sta nie we wła snym za kre sie za trud nić ta kich pra cow -
ni ków.

Trak to wa nie za gad nie nia po zy ski wa nia środ ków 
z Fun du szy Unij nych i Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska 
i Go spo dar ki Wod nej ja ko za da nia bar dzo waż ne go 
i prio ry te to we go, zwłasz cza w od nie sie niu do środ ków
unij nych, gdyż jest to ostat nia tran sza środ ków przy zna -
na Pol sce na la ta 2014-2020.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD stwier dza, że jest du -
że za in te re so wa nie pod mio tów go spo dar czych, sa mo rzą -
dów, ale rów nież or ga ni za cji po za rzą do wych, w tym
głów nie fun da cji w za kre sie po zy ska nia środ ków unij -
nych. W związ ku z tym na le ży te dzia ła nia pod jąć szyb -
ko i pro wa dzić kon se kwent nie z udzia łem za rzą dów
ROD. Szcze gól nie na le ży po le cać pro gra my, któ rych ce -
lem jest wy ko rzy sty wa nie Od na wial nych Źró deł Ener -
gii. Bio rąc pod uwa gę po go dę w bie żą cym ro ku i ostat nią
su szę, zwłasz cza w du żych ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, wska za ne jest in sta lo wa nie te go ty pu urzą dzeń.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD ten te mat bę dzie na
bie żą co mo ni to ro wać, pre zen to wać go na po sie dze niach
ple nar nych Kra jo wej Ra dy PZD oraz oma wiać na na ra -
dach Pre ze sów i Dy rek to rów Biur, a tak że bę dzie ocze -
ki wa ło pi sem nych in for ma cji ze stro ny Okrę gów 
w za kre sie po dej mo wa nych dzia łań.

2. Stanowisko Prezydium KR PZD

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

z dnia 26 sierp nia 2015 r.
w spra wie za dań prio ry te to wych dla struk tur PZD w za kre sie po zy ski wa nia środ ków 

z Fun du szy Unij nych oraz z Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej dla ROD

War sza wa, dnia 26 sierp nia 2015 ro ku

WICEPREZES 
/-/Ta de usz JARZĘBAK 

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI
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W na wią za niu do Pań stwa pi sma z dnia 14 lip ca br.,
za wie ra ją ce go do ku men ty o istot nym zna cze niu dla
przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych, uprzej -
mie in for mu ję, iż zo sta ły one wni kli wie prze ana li zo wa -
ne. Po ni żej za miesz czo no od nie sie nie do kwe stii
po ru szo nych w Sta no wi sku w spra wie wy ko rzy sta nia
środ ków z pro gra mów unij nych na po trze by ogrod nic -
twa dział ko we go, z wy szcze gól nie niem prio ry te tów in -
we sty cyj nych RPOWŚ na la ta 2014-2020, w ra mach
któ rych moż li we jest ubie ga nie się o do fi nan so wa nie.

• Dzia ła nia zmie rza ją ce do pod no sze nia stan dar dów
eko lo gicz nych oto cze nia, ochro ny śro do wi ska przy -
rod ni cze go i skład ni ków przy ro dy, roz wój dzia łal -
no ści edu ka cyj nej po le ga ją cej na pro wa dze niu
cy klicz nych szko leń do ty czą cych przede wszyst kim
edu ka cji eko lo gicz nej, za sad funk cjo no wa nia eko -
sys te mów.

Do fi nan so wa nie na te go ty pu przed się wzię cia moż na
uzy skać w ra mach prio ry te tu in we sty cyj ne go 6d Ochro -
na i przy wró ce nie róż no rod no ści bio lo gicz nej, ochro na 
i re kul ty wa cja gle by oraz wspie ra nie usług eko sys te mo -
wych, tak że po przez pro gram „Na tu ra 2000” i zie lo ną
in fra struk tu rę /dzia ła nie 4.5 Ochro na i wy ko rzy sta nie ob -
sza rów cen nych przy rod ni czo. Prio ry tet in we sty cyj ny
ukie run ko wa ny jest na wspar cie ob sza rów cen nych przy -
rod ni czo, w tym ob ję tych for ma mi ochro ny przy ro dy
(m.in. par ków kra jo bra zo wych, ob sza rów NATURA
2000). W związ ku ze zmniej sza niem się ob sza rów róż -
no rod no ści bio lo gicz nej, wspie ra ne bę dą tak że dzia ła nia
ukie run ko wa ne na ochro nę i po pra wę wa run ków cen -
nych sie dlisk przy rod ni czych i ga tun ków na te re nie wo -
je wódz twa. Po nad to wspar cie ukie run ko wa no rów nież
na re ali za cję in we sty cji w za kre sie two rze nia obiek tów
ochro ny róż no rod no ści bio lo gicz nej na ob sza rach miej -
skich i po za miej skich oraz in we sty cji w in fra struk tu rę
ośrod ków pro wa dzą cych dzia łal ność w za kre sie edu ka -
cji eko lo gicz nej. Do fi nan so wa nie moż na tak że uzy skać
na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej w opar ciu 
o za so by przy rod ni cze re gio nu.

• Roz wój in fra struk tu ry słu żą cej do po zy ski wa nia od -

na wial nych źró deł ener gii na po trze by in dy wi du al -
ne wszyst kich użyt kow ni ków da ne go ogro du:

• wspar cie na re ali za cję te go ty pu przed się wzię cia
moż na uzy skać w ra mach Prio ry te tu in we sty cyj ne -
go 4a wspie ra nie wy twa rza nia i dys try bu cji ener gii
po cho dzą cej ze źró deł od na wial nych / dzia ła nie 3.1
Wy twa rza nie i dys try bu cja ener gii po cho dzą cej ze
źró deł od na wial nych. Jed nak że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, któ ry skla sy fi ko wa ny jest ja ko sto -
wa rzy sze nie ogro do we, nie znaj du je się w ka te go -
riach be ne fi cjen tów, któ rzy mo gą uzy skać wspar cie
w tym za kre sie. Zgod nie z za pi sa mi RPOWŚ 2014-
2020 są to: jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go lub
pod mio ty dzia ła ją ce w imie niu JST , przed się bior -
stwa du że, śred nie, ma łe, mi kro pro wa dzą ce dzia -
łal ność na te re nie wo je wódz twa świę to krzy skie go,
w tym pro du cen ci rol no-spo żyw czy, uczel nie,
związ ki i sto wa rzy sze nia JST, pod mio ty lecz ni cze
wy ko nu ją ce na te re nie wo je wódz twa świę to krzy -
skie go dzia łal ność lecz ni czą fi nan so wa ną ze środ -
ków pu blicz nych, pań stwo we jed nost ki bu dże to we,
in sty tu cje kul tu ry.

• Roz wój in fra struk tu ry na te re nach wspól nych (za -
go spo da ro wa nie i upo rząd ko wa nie prze strze ni, bu -
do wy ale jek, oświe tle nia, pla ców za baw), otwo-
rze nie czę ści wspól nej ogro dów dla osób za miesz -
ku ją cych ota cza ją ce te re ny, współ pra ce z gmi na mi
w tym za kre sie, or ga ni za cje ma łych im prez in te gra -
cyj nych na te re nach wspól nych z wła dza mi sa mo -
rzą do wy mi, pro wa dze nie lek cji eko lo gicz nych dla
dzie ci i mło dzie ży:

W ra mach Prio ry te tu In we sty cyj ne go 9 b wspie ra nie
re wi ta li za cji fi zycz nej, go spo dar czej i spo łecz nej ubo -
gich spo łecz no ści na ob sza rach miej skich i wiej skich /
Dzia ła nie 6.5 Re wi ta li za cja ob sza rów miej skich i wiej -
skich, in we sty cje bę dą na kie ro wa ne na dzia ła nia, któ -
rych wy ni kiem bę dzie roz wią zy wa nie zdia gno zo wa nych
pro ble mów spo łecz nych.

Wspar cie bę dzie udzie la ne pro jek tom wy ni ka ją cym 
z Lo kal nych Pla nów/Pro gra mów Re wi ta li za cji, dla te go

3. Stanowiska Marszałków Województw w odpowiedzi na wystàpienie
Prezesa PZD w sprawie Êrodków unijnych dla ROD

Mar sza łek Wo je wódz twa Świę to krzy skie go 

Sza now ny Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes
Pol ski Zwią zek Dział kow ców

Do ty czy: od po wie dzi na kwe stie po ru szo ne na XII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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też dzia ła nia re wi ta li za cyj ne po win ny być ele men tem ca -
ło ścio wej wi zji roz wo ju mia sta. Te go ty pu in ter wen cje
po win ny mieć rów nież cha rak ter kom plek so wy i zin te -
gro wa ny oraz po win ny po sia dać wy raź ną kom ple men -
tar ność z in we sty cja mi (w ra mach EFS po win ny być
po wią za ne z in te gra cją spo łecz ną, zmniej sza niem ubó -
stwa oraz pro wa dzić do zwięk sze nia szans za trud nie nia).
Pro jek ty mo gą ce ubie gać się o do fi nan so wa nie w ra mach
ni niej sze go PI po win ny po le gać na prze bu do wie, ada -
pta cji zde gra do wa nych bu dyn ków, obiek tów, te re nów 
i prze strze ni w ce lu przy wró ce nia lub nada nia im no -
wych funk cji spo łecz nych, go spo dar czych, edu ka cyj -
nych, kul tu ral nych lub re kre acyj nych. Ele men tem
re wi ta li za cji mo gą być rów nież dzia ła nia z za kre su kul -
tu ry, któ re przy czy ną się do po pra wy spój no ści spo łecz -
nej, dzię ki umoż li wie niu miesz kań com zde gra do wa nych
ob sza rów lep sze go do stę pu do usług spo łecz nych, kul -
tu ral nych i re kre acyj nych. Mi mo, że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, któ ry skla sy fi ko wa ny jest ja ko sto wa rzy -
sze nie ogro do we, nie znaj du je się w ka te go riach be ne fi -
cjen tów, któ rzy mo gą uzy skać wspar cie w tym za kre sie
(tj. jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go, pod mio ty dzia ła -
ją ce w imie niu JST, przed się bior stwa, part ne rzy spo łecz -
ni i go spo dar czy, spół dziel nie, wspól no ty miesz ka nio we,
jed nost ki ad mi ni stra cji rzą do wej i in sty tu cje kul tu ry 
w ra mach kom plek so wych pro jek tów ko or dy no wa nych
przez JST), pro po nu ję zwe ry fi ko wać Lo kal ne Pla ny/Pro -
gra my Re wi ta li za cji, w ra mach któ rych mo gą być wpi -
sa ne do re ali za cji in te re su ją ce Pań stwa dzia ła nia 
w po szcze gól nych ob sza rach.

• Wspar cie fi nan so we na ak ty wi za cję osób star szych
po przez utwo rze nie dzien nych do mów opie ki i klu -
bów dla se nio rów, któ re mo gły by jed no cze śnie speł -
niać funk cję uni wer sy te tu trze cie go wie ku,
bi blio tek:

Do fi nan so wa nie na te go ty pu przed się wzię cia moż na
uzy skać w ra mach prio ry te tu in we sty cyj ne go 9 iv uła -
twie nie do stę pu do przy stęp nych ce no wo, trwa łych oraz
wy so kiej ja ko ści usług, w tym opie ki zdro wot nej i usług
so cjal nych świad czo nych w in te re sie ogól nym / dzia ła -
nie 9.2 uła twie nie do stę pu do wy so kiej ja ko ści usług

spo łecz nych i zdro wot nych. Istot nym ele men tem in ter -
wen cji jest bo wiem pod no sze nie ja ko ści oraz zwięk sza -
nie do stę pu do in sty tu cjo nal ne go i po za in sty tu cjo nal ne go
sys te mu opie ki nad oso ba mi za leż ny mi (w tym m.in.
oso bom star szym). Prio ry tet za kła da de in sty tu cjo na li za -
cję opie ki nad oso ba mi za leż ny mi, po przez roz wój al ter -
na tyw nych form opie ki. W je go ra mach re ali zo wa ne
bę dą dzia ła nia obej mu ją ce, m.in. roz wi ja nie dzia łal no -
ści pla có wek za pew nia ją cych opie kę dzien ną i ca ło do -
bo wą dla osób za leż nych, usłu gi opie kuń cze i spe cja-
li stycz ne w ra mach opie ki ro dzin nej i śro do wi sko wej
(m.in. w for mie ro dzin nych do mów po mo cy) czy szko -
le nia dla opie ku nów w za kre sie opie ki nad oso ba mi za -
leż ny mi, w tym star szy mi. Na to miast dzia ła nia z za kre su
edu ka cji osób star szych wcho dzą w za kres przed się -
wzięć prio ry te tu in we sty cyj ne go 10 iii wy rów ny wa nie
do stę pu do ucze nia się przez ca łe ży cie o cha rak te rze for -
mal nym, nie for mal nym i po za for mal nym wszyst kich
grup wie ko wych, po sze rza nie wie dzy, pod no sze nie
umie jęt no ści o kom pe ten cji si ły ro bo czej oraz pro mo wa -
nie ela stycz nych ście żek kształ ce nia, w tym po przez do -
radz two za wo do we i po twier dza nie na by tych kom-
pe ten cji / dzia ła nie 8.2 Ak tyw ne i zdro we sta rze nie się.
In ter wen cja prio ry te tu zo sta ła wła śnie skie ro wa na na
pod nie sie nie po zio mu udzia łu osób do ro słych w pro ces
ucze nia się przez ca łe ży cie, z po ło że niem ak cen tu na
włą cze nie w ten pro ces osób z grup naj bar dziej nie do re -
pre zen to wa nych (tj. oso by po wy żej 50 ro ku ży cia, o ni -
skich kwa li fi ka cjach). Pod kre śle nia wy ma ga jed nak fakt,
iż in ter wen cja zo sta ła ogra ni czo na tyl ko do kształ ce nia w
za kre sie ję zy ków ob cych i ICT, ja ko kom pe ten cji na któ -
re zdia gno zo wa no naj więk sze za po trze bo wa nie na ryn -
ku pra cy.

Pod su mo wu jąc za chę cam do za po zna nia się 
z Har mo no gra mem na bo ru wnio sków na 2015 r., 
któ ry zo stał za miesz czo ny na stro nie in ter ne to wej
http://www.2014-2020.rpo - swie to krzy skie.pl, w za kład -
ce Sko rzy staj / Zo bacz ogło sze nia i wy ni ki na bo rów
wnio sków, jak rów nież śle dze nia in for ma cji do ty czą cych
RPOWŚ 2014-2020 na po wyż szej stro nie.

Z up. Mar szał ka Wo je wódz twa Świę to krzy skie go
Piotr Żo łą dek

Czło nek Za rzą du
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
w od po wie dzi na pi smo z dnia 14 lip ca 2015 r. w spra -

wie współ pra cy władz pu blicz nych z Pol skim Związ -
kiem Dział kow ców dzię ku ję za prze sła ne wraz z nim
do ku men ty. Chciał bym pod kre ślić, że po dzie lam po gląd,
iż ro dzin ne ogro dy dział ko we peł nią waż ne funk cje spo -
łecz ne, cze go z pew no ścią każ dy z nas do świad czył oso -
bi ście lub w kon tak tach z ro dzi ną i zna jo my mi.

W na wią za niu do po stu la tu uwzględ nie nia po trzeb ro -
dzin nych ogród ków dział ko wych w pro gra mach fi nan -
so wa nych ze środ ków eu ro pej skich uprzej mie in for mu ję,
że ne go cja cje Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa War miń sko -Ma zur skie go na la ta 2014-
2020 z Ko mi sją Eu ro pej ską zo sta ły już za koń czo ne.
Zmia na za kre su je go in ter wen cji, moż li wa je dy nie 
w bar dzo ogra ni czo nym za kre sie, nie jest pla no wa na w
naj bliż szym cza sie. In for ma cje na te mat Pro gra mu, jak
rów nież rocz ne har mo no gra my na bo rów wnio sków o do -
fi nan so wa ne do stęp ne są na stro nie http://rpo.14-20.war -
mia.ma zu ry.pl/ oraz w Punk tach In for ma cyj nych
Fun du szy Eu ro pej skich, któ rych ad re sy znaj du ją się na
tej sa mej stro nie.

Na to miast wy pra co wy wa ne przez Sa mo rząd Wo je -
wódz twa klu czo we dla roz wo ju re gio nu do ku men ty są
za wsze przed mio tem sze ro kich kon sul ta cji spo łecz nych.
Stra te gia roz wo ju wo je wódz twa, o któ rej wspo mi na Pan
w pi śmie, tak że. Choć pra ce nad jej ko lej ną edy cją zo sta -
ły już za koń czo ne, pod ko niec obec ne go okre su pro gra -
mo wa nia Sa mo rząd Wo je wódz twa przy stą pi do ko lej nej
ak tu ali za cji stra te gii. Do udzia łu w niej w ra mach kon -
sul ta cji już te raz za pra szam.

Po nad to Sa mo rząd Wo je wódz twa War miń sko -Ma zur -
skie go chęt nie i ak tyw nie współ pra cu je z or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi z re gio nu mię dzy in ny mi w ra mach
rocz nych i wie lo let nich pro gra mów współ pra cy, któ re są
opra co wy wa ne wspól nie z re pre zen ta cją tych or ga ni za -
cji. W jej ra mach rok rocz nie ogła sza my otwar te kon kur -
sy ofert na wy ko ny wa nie za dań Sa mo rzą du przez
or ga ni za cje po za rzą do we. Za chę cam Pań stwa do śle dze -
nia ich i włą cze nia się w tę współ pra cę. Wszyst kie in for -
ma cje i do ku men ty do stęp ne są na stro nie
http://bip.war mia.ma zu ry.pl/urzad_mar szal kow -
ski/415/Or ga ni za cje_Po za rza do we/.

Z po wa ża niem
Mar sza łek Wo je wódz twa War miń sko-Ma zur skie go

Gu staw Ma rek Brze zin

Sz. P. Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes  Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w War sza wie

Olsz tyn, 12.08.2015

Mar sza łek Wo je wódz twa War miń sko-Ma zur skie go 

Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go 

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
W od po wie dzi na pi smo z dnia 14 lip ca 2015 r., dzię -

ku ję za prze ka za nie do ku men tów przy ję tych na XII Kra -
jo wym Zjeź dzie De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców oraz de kla ra cję udzia łu Związ ku, ja ko part ne ra
spo łecz ne go, w pra cach nad for mu ło wa niem za pi sów do -
ku men tów stra te gicz nych, ma ją cych na ce lu do bro
miesz kań ców Ma zow sza.

Jed no cze śnie in for mu ję, że Sej mik Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go w 2013 ro ku uchwa lił Stra te gię Roz wo ju
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go do 2030 ro ku – In no wa -
cyj ne Ma zow sze. Do ku ment ten zo stał opra co wa ny przy

du żym za an ga żo wa niu part ne rów spo łecz nych, bio rą -
cych udział w kon sul ta cjach (dwa eta py). Wie le zgło szo -
nych uwag i pro po zy cji zna la zło od zwier cie dle nie w tym
do ku men cie. Sfor mu ło wa ne ce le w Stra te gii da ją pod -
sta wę do re ali za cji istot nych in we sty cji na Ma zow szu.
Część z nich re ali zo wa na bę dzie przy udzia le środ ków
unij nych.

W związ ku z roz po czę ciem wdra ża nia Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
na la ta 2014-2020, ży czę Pań stwu re ali za cji pro jek tów,
któ re przy czy nią się do roz wo ju lo kal nych spo łecz no ści
i za spo ko je nia po trzeb miesz kań ców.

Z up.Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go 
Le szek Rusz czyk
Wi ce mar sza łek

Pan Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, 5 sierp nia 2015 ro ku
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Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD jest dla PZD
od wie lu lat za da niem prio ry te to wym. Ko lej ną szan sę do
pod ję cia dzia łań w tym wzglę dzie, da ły unor mo wa nia
praw ne za war te w art. 76 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 ro ku. Za da nie to zo -
sta ło rów nież ob ję te pro gra mem dzia ła nia PZD przy ję -
tym przez XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów. W dzia ła niach
tych cho dzi o to, aby w jak naj więk szej mie rze ure gu lo -
wać stan praw ny grun tów, gdyż ta ki stan za bez pie cza
pra wa dział kow ców i PZD, dla dal sze go funk cjo no wa nia
ROD i jest gwa ran cją speł nie nia wa run ków od szko do -
waw czych przy ewen tu al nej li kwi da cji. Cho dzi tak że 
o sko rzy sta nie z szan sy ja ką da ła usta wa o ROD poprzez
na by cie ty tu łu praw ne go do grun tu, gdzie od lat PZD nie
był w sta nie wy ka zać się żad nym do ku men tem.

Na pod sta wie unor mo wań praw nych wy ni ka ją cych 
z art. 76 usta wy o ROD, PZD ma moż li wość uzy ska nia
pra wa użyt ko wa nia do te re nów zaj mo wa nych przez
ROD w for mie de cy zji i ujaw nie nie te go pra wa w księ -
gach wie czy stych.

Jest to moż li we wy łącz nie w od nie sie niu do grun tów
ROD, bę dą cych wła sno ścią jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go bądź Skar bu Pań stwa oraz speł nia ją cych jed ną z
prze sła nek wy mie nio nych w art. 76 ust.1 pkt. 1-4 usta wy.

Do na by cia te go pra wa pro wa dzi za ist nie nie jed nej 
z prze sła nek: 

1. zgod ność funk cjo no wa nia ROD z za pi sa mi miej sco -
we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go 
(w dniu wej ścia w ży cie usta wy – 19.01.2014 r., 

2. zwią zek na by cia wła sno ści nie ru cho mo ści przez
Skarb Pań stwa z or ga ni za cją ogro du i 30-let ni okres
zaj mo wa nia tej nie ru cho mo ści przez dział kow ców,

3. zwią zek ko mu na li za cji nie ru cho mo ści z funk cjo no -
wa niem na niej ogro du i 30-let ni okres zaj mo wa nia
tej nie ru cho mo ści przez dział kow ców, 

4. po sia da nie przez ogród lo ka li za cji sta łej bądź na by -

cie sta tu su ogro du sta łe go na pod sta wie usta wy 
z dnia 6 ma ja 1981r. o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych 

W ra mach tych prze sła nek PZD ini cju je po stę po wa nia,
w któ rych or ga ny ad mi ni stra cji ba da ją, czy ogród speł -
nia wy żej wy mie nio ne prze słan ki. Je że li tak, to ma ją
obo wią zek wy dać de cy zje po twier dza ją cą pra wa PZD do
te re nu. Wie le za le ży więc od te go, czy uda się wy ka zać
speł nie nie prze sła nek okre ślo nych w usta wie. 

Od wej ścia w ży cie usta wy o ROD (19.01.2014 r.) te -
mat re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD z za sto so -
wa niem art. 76 był wie lo krot nie po dej mo wa ny. W dniu
12 lu te go 2014 r. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD przy -
ję ło uchwa łę nr 21/2014 w spra wie wy tycz nych do art.
75 i 76 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Przy ję te w niej roz wią za nia sys te mo we, wska za ły na ko -
niecz ne, wspól ne dzia ła nia wszyst kich struk tur PZD.
Dzia ła nia te są też na bie żą co mo ni to ro wa ne przez KR
PZD, a in for ma cje pu bli ko wa ne mię dzy in ny mi w Biu -
le ty nie In for ma cyj nym (ostat nia pu bli ka cja w nr 3/15 wg
sta nu na dzień 31.05.15 r) oraz na stro nie in ter ne to wej
PZD. W spra wie już dwu krot nie wy po wie dzia ła się Kra -
jo wa Ra da PZD i pod ję ła w tym te ma cie sta no wi ska 
w dniu 25 wrze śnia 2014 r. oraz 26 lu te go 2015 r. Za -
gad nie nie by ło rów nież oma wia ne pod czas na ra dy pre ze -
sów i dy rek to rów biur w dniu 7 i 8 ma ja 2015 r., po któ rej
okrę gi by ły zo bo wią za ne do zin ten sy fi ko wa nia dzia łań,
w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD na
pod sta wie art. 76.

Zwa żyw szy na fakt, że usta wo daw ca prze wi dział dwu -
let ni okres (tj. do 19 stycz nia 2016 r.) na ewen tu al ną li -
kwi da cję ROD na pod sta wie art. 75 usta wy o ROD, któ re
nie speł nia ją kry te riów okre ślo nych w art. 76 usta wy 
a sta no wią cych prze słan kę do ure gu lo wa nia sta nu praw -
ne go grun tów ROD, dzia ła nia w tym za kre sie są tak bar -
dzo istot ne. 

1. Realizacja art. 76 ustawy o ROD przez Zwiàzek, samorzàdy 
i Skarb Paƒstwa

V. REGULACJA STANU PRAWNEGO ROD Z ART. 76
USTAWY O ROD
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Z da nych prze ka za nych przez OZ wy ni ka, że na dzień
31.07.2015 r. re gu la cją sta nu praw ne go grun tów ROD
przed sta wia się na stę pu ją co :

• wy ty po wa no 1814 ROD o nie re gu lo wa nym sta nie
praw nym, któ re kwa li fi ku ją się do za sto so wa nia
art.76 ust. o ROD. Do ty czy to po wierzch ni 11018
ha, na któ rej usy tu owa nych jest 253.676 dzia łek ro -
dzin nych.,

• zło żo no wnio ski do wła ści cie li grun tów (gmin/Skar -
bu Pań stwa) o re gu la cje sta nu praw ne go grun tów
ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD w od nie -
sie niu do 1136 ROD (792 w ca ło ści i 344 w czę ści).
Wnio ski do ty czą po wierzch ni 7107 ha, co sta no wi
65% ogó łu po wierzch ni wy ty po wa nej do ure gu lo -
wa nia. Więk szość wnio sków zo sta ło zło żo nych do
gmin (gmi ny 5810 ha, Skarb Pań stwa 1297 ha),

• w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD
na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD dzia ła nia pod -
ję ły 24 okrę gi,

• z uwa gi na ure gu lo wa ny stan praw ny do grun tów
ROD dzia łań w po wyż szym za kre sie nie pod ję ły 
2 OZ: Go rzów Wiel ko pol ski, Le gni ca,

• po zy tyw ne dzia ła nie usta wy o ROD, po przez usta -
no wie nie na rzecz PZD pra wa użyt ko wa nia od no to -
wa no w sto sun ku do 214 ROD o łącz nej po-
wierzch ni 1112 ha, co sta no wi 10 % ogó łu po -
wierzch ni pod le ga ją cej re gu la cji, z cze go 351 ha

zna la zło już po twier dze nie po przez wpis te go pra -
wa w księ dze wie czy stej, ko lej ne ocze ku ją na wpis, 

• w 100% do wy ty po wa nej po wierzch ni pod le ga ją -
cej re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD na pod -
sta wie art. 76 usta wy o ROD, wnio ski zło ży ły
na stę pu ją ce okrę gi: byd go ski, el blą ski czę sto chow -
ski, po znań ski, słup ski, su dec ki, świę to krzy ski,
wro cław ski, zie lo no gór ski, przy czym w OZ: El -
bląg, Słupsk i Zie lo na Gó ra re gu la cja do ty czy nie -
wiel kiej po wierzch ni ROD;

• w 80%-99% wnio ski zło żo no w OZ: Ka lisz (86%),
Ko sza lin (98%), Opo le (99%), Pi ła (98% - nie wiel -
ka po wierzch nia wy ma ga ją ca re gu la cji), Rze szów
(97%), To ruń sko -Wło cław ski (84%), War miń sko -
-Ma zur ski 95%), Pod la ski (81%);

• w 60%-79 % wnio ski zło żo no w OZ: Lu blin (77%),
ma zo wiec ki (60%),ślą ski (60%);

• po ni żej 60% wnio ski zło żo no w OZ: Gdańsk 
(42%), Łódź (12% – bar dzo zni ko me dzia ła nie
okrę gu), Kra ków (56%), Szcze cin (42%).

• PZD uzy skał po twier dze nie pra wa użyt ko wa nia 
w for mie de cy zji w sto sun ku do 214 ROD o ogól nej
po wierzch ni 1112 ha. Znacz ne efek ty w tym za kre sie
od no to wa no w na stę pu ją cych OZ: Byd goszcz (33%),
Czę sto cho wa (63%), Ka lisz(38%), Ko sza lin (96%),
Lu blin (20 %), Opo le (45%), Pod la ski (29%), Po znań
(22%), Słupsk (36%), Su dec ki (50%).

Ta be la nr 2 „Wy kaz ROD, któ rym na wnio sek PZD usta no wio no pra wo użyt ko wa nia na pod sta wie art. 76 usta wy
o ROD”, pre zen tu je sku tecz ne roz strzy gnię cia wła ści cie li grun tów (gmin/Skar bu Pań stwa), któ rzy w dro dze po stę -
po wań ad mi ni stra cyj nych po twier dzi li w for mie de cy zji pra wo PZD do grun tów użyt ko wa nych przez ROD.

WYKAZ ROD
którym na wniosek PZD ustanowiono prawo użytkowania

w oparciu o art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD (na dzień 31.07.2015 r.)

Lp. OZ PZD Lp. Nazwa ROD MiejscowoÊç Powierz. ha Gmina/Skarb Paƒstwa

1 BYGDOSZCZ 1 Befana Bo˝enkowo 10,1740 Osielsko

2 Borowianka Tuchola 1,9261 Tuchola

3 Budowlani Bo˝enkowo 9,0811 Osielsko

4 Gajówka Bydgoszcz 4,1411 Bydgoszcz

5 Chmielniki Pràdocin 4,1500 Nowa Wielka WieÊ

6 Koniczynka Barcin 1,7647 Barcin

7 KoÊciuszki Bydgoszcz 2,6990 Bydgoszcz

8 Energetyk Bo˝enkowo 17,3960 Osielsko

9 Okucia Meblowe Bydgoszcz 1,2429 Bydgoszcz



29

10 Nasycalnia Solec Kujawski 4,0040 Solec Kujawski

11 Pałuczanka ˚nin 3,2800 ˚nin

12 Pod Borem Pràdocin 7,0215 Skarb Paƒstwa

13 Pod Orłem Pràdocin 5,3899 Nowa Wielka WieÊ 

14 Pod Murowaƒcem Murowaniec 5,2451 Skarb Paƒstwa

15 Półko Pieczyska 1,9848 Skarb Paƒstwa

16 Sasanka Kcynia 0,8215 Skarb Paƒstwa

17 Rekreacja Tryszczyn 3,1000 Koronowo

18 Stokrotka Âwiecie 1,4753 Âwiecie 

19 Szuwarek Pràdocin 1,2600 Nowa Wielka WieÊ

20 Zacisze Bo˝enkowo 6,3268 Osielsko

21 Zofiówka Inowrocław 1,1091 Skarb Paƒstwa

Razem 21 93,5929

2 CZ¢STOCHOWA 1 Aniołów Cz´stochowa 1,2453 Cz´stochowa

2 Koniczynka Cz´stochowa 3,4265 Cz´stochowa

3 Cz´stochowianka Cz´stochowa 1,2993 Cz´stochowa

4 Lompy Woêniki 0,7254 Skarb Paƒstwa

5 1-go Maja Cz´stochowa 1,7066 Cz´stochowa

6 Mickiewicza Cz´stochowa 11,1098 Skarb Paƒstwa

7 Malwa Cz´stochowa 0,5966 Cz´stochowa

8 Narutowicza Cz´stochowa 3,9124 Cz´stochowa

9 Park Piastów Cz´stochowa 2,5415 Cz´stochowa

10 Pokój Cz´stochowa 3,8336 Cz´stochowa

11 Przyjaêƒ Cz´stochowa 17,9341 Cz´stochowa

12 Tysiàclecia Cz´stochowa 0,6933 Cz´stochowa

Razem 12 49,0244

3 GDA¡SK 1 Sucharskiego Wejherowo 0,7938 Wejherowo

2 Kotwica Gdynia 12,7516 Skarb Paƒstwa

3 Budowlani Chojnice 0,2708 Chojnice

4 ˚wirki i Wigury Pruszcz Gd. 13,3262 Skarb Paƒstwa

5 Zgoda Gdaƒsk 5,2297 Gdaƒsk

6 E. Orzeszkowej Gdaƒsk 4,9596 Gdaƒsk

7 Artes Gdaƒsk 0,8548 Gdaƒsk

8 Polanki Gdaƒsk 0,3152 Gdaƒsk

Razem 8 38,5017

4 KALISZ 1 Bonanza Kalisz 3,0988 Kalisz

2 Ceramik Kalisz 2,0487 Kalisz

3 Dziewiarz Kalisz 7,1314 Skarb Paƒstwa
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4 Energetyk II Konin 8,1283 Skarb Paƒstwa

5 Gwarek Konin 5,5832 Skarb Paƒstwa

6 Kolejarz Pon´tów Górny 1,4900 Skarb Paƒstwa

7 Kolejarz Ostrów Wlkp. 9,9428 Ostrów Wlkp.

8 1000-lecia Paƒstwa Kalisz 4,7232 Kalisz

9 Malinka Turek 7,1521 Turek

10 Mickiewicza Kalisz 6,5460 Kalisz

11 Mimoza Kalisz 1,8233 Kalisz

12 22 lipca Ostrów Wlkp. 29,8602 Ostrów Wlkp.

13 Na Skarpie Kalisz 3,4756 Kalisz

14 Nad Zalewem Ruszów k/Koła 7,9500 KoÊcielec

15 Orłowiec Kalisz 1,7299 Kalisz

16 RadoÊç Transportowca Turek 3,3058 Turek

17 Relaks Koło 9,7091 Skarb Paƒstwa

18 Włókniarz I Turek 2,9384 Turek

19 Wspólnota Turek 11,1000 Skarb Paƒstwa

Razem 19 127,7368

5 KOSZALIN 1 Budowlani Kołobrzeg 5,7300 Kołobrzeg

2 Fałata Koszalin 3,0045 Koszalin

3 Flora Szczecinek 2,3500 Szczecinek

4 Gierczak Koszalin 15,0125 Skarb Paƒstwa

5 Gierczak Kołobrzeg 1,1319 Kołobrzeg

6 Gierczak Białogard 0,6677 Białogard

7 Ikar Mirosławiec 11,0156 Skarb Paƒstwa

8 Kolejarz Koszalin 4,6977 Koszalin

9 Kolejarz Szczecinek 2,6624 Szczecinek

10 Mickiewicza Czaplinek 9,2877 Czaplinek

11 Sienkiewicza Szczecinek 14,1530 Szczecinek

12 Urz´dowy Drawsko-Pomor. 2,7043 Drawsko-Pomorskie

Razem 12 72,4173

6 LUBLIN 1 Akademicki Elizówka 1,7022 Lublin

2 Bluszczowa Lublin 1,2945 Lublin

3 Bratek Dàbrowica 6,2600 Jastków

4 Dàbrówka Dàbrowica 4,4200 Jastków

5 HarnaÊ Lublin 1,7902 Jastków

6 Kosmowskiej Lublin 1,7394 Lublin

7 Maki Lublin 16,0880 Lublin

8 Młynarz Lublin 7,0808 Lublin
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9 Piastowski Lublin 1,9961 Lublin

10 Pionier Lublin 8,1998 Lublin

11 Podzamcze Lublin 34,3287 Lublin

12 Polna Włodawa 4,0095 Włodawa

13 Relaks Włodawa 10,2178 Włodawa

14 Relaks ZamoÊç 7,0946 Włodawa

15 Robotnik Lublin 2,7100 Lublin

16 Rumianek Lublin 1,5532

17 St. Staszica Hrubieszów 8,2263 Hrubieszów

18 Teresa Terespol 8,8292 Skarb Paƒstwa

19 Traktorek Lublin 2,9100 Lublin

20 Tulipan Lublin 5,1586 Skarb Paƒstwa

21 Wàskotorowiec Hrubieszów 3,5448 Hrubieszów

Razem 21 139,1537

7 ŁÓDZKI 1 Danuta Radomsko 1,0184 Radomsko

2 Kopiec Radomsko 1,9068 Radomsko

Razem 2 2,9252

8 MAŁOPOLSKI 1 Krokus Miechów 1,6013 Miechów

2 Miechowity Miechów 7,5433 Miechów 

3 Włosaƒ Włosaƒ 9,6600 Mogilany

Razem 3 18,8046

9 MAZOWIECKI 1 CPN Wola Mrokowska 2,4100 Skarb Paƒstwa

2 Granica Granica 8,9600 Michałowice 

3 Konik Konik Stary 4,1400 Miƒsk Mazowiecki

4 Kamelonka Kozienice 3,6563 Kozienice

5 Komorów Komorów 38,6500 Michałowice 

6 Krubin Ciechanów 0,4603 Ciechanów

7 Okuniew-Aronia Okuniew 17,5700 Halinów

8 Peonia Michałów- Reginów 4,8706 Wieliszew

9 Polana Kuleszówka 2,7700 Piaseczno

10 Semafor Piastów 1,5430 Skarb Paƒstwa

11 Sona Ciechanów 40,2576 Ciechanów

12 Współpraca Łomianki 13,6289 Łomianki

13 Wisienka Nadarzyn 6,8600 Nadarzyn

14 èabi Raj Stara WieÊ 1,7900 Nadarzyn

15 Transportowiec Stefanowo 5,0442 Lesznowola

Razem 15 152,6109



32

10 OPOLSKI 1 1-go maja Ozimek 0,2140 Ozimek

2 40-lecia Strzelce Opolskie 0,2856 Strzelce Opolskie

3 Brzeg Brzeg 1,0215 Brzeg

4 Ceramik Tułowice 0,2966 Tułowice

5 Działkowiec Polski Opole 24,2606 Opole

6 Hutnik Zawadzkie 16,3512 Zawadzkie

7 Kolejarz Prudnik 2,6700 Skarb Paƒstwa

8 Kolejarz Kluczbork 2,6011 Kluczbork

9 Malwa Gorzów Âlàski 1,4643 Gorzów Âlàski

10 Metalchem K´dzierzyn Koêle 1,8464 K´dzierzyn Koêle

11 PrzyszłoÊç Namysłów 12,7221 Namysłów

12 PrzyszłoÊç Grodków 1,5315 Skarb Paƒstwa

13 Relaks K´dzierzyn Koêle 2,1643 K´dzierzyn Koêle/SP

14 Szaniec Opole 0,8062 Opole

15 Synteza K´dzierzyn Koêle 1,6392 K´dzierzyn Koêle

16 Zgoda Biała 1,1794 Biała

17 Złocieƒ Niemodlin 1,7519 Niemodlin

Razem 17 82,8059

11 PIŁA 1 Wachowiaka Wàgrowiec 0,6433

Razem 1 0,6433

12 PODKARPACKI 1 Relax Nowa Sarzyna 0,8437 Nowa Sarzyna

2 Szron D´bica 5,9421 D´bica

3 Wieniawskiego Rzeszów 0,2654 Rzeszów

Razem 3 7,0512

13 PODLASKI 1 Drzewiarz Czarna Białostocka 2,6213 Skarb Paƒstwa

2 Marii Skłodowskiej Białystok 1,3902 Białystok

3 Wojska Polskiego Białystok 1,1472 Białystok

Razem 3 5,1587

14 POZNA¡ 1 Bielniki Poznaƒ 0,2564 Poznaƒ

2 Chemik Luboƒ 3,9256 Poznaƒ

3 D´binka Poznaƒ 3,9151 Poznaƒ

4 Drzymały Poznaƒ 2,0173 Poznaƒ

5 HCP-4 Poznaƒ 4,0785 Poznaƒ

6 Kolejarz D´biec Poznaƒ 0,6392 Poznaƒ

7 Kopczyƒskiego Poznaƒ 1,3979 Poznaƒ

8 Leszczyƒskiego Leszno 12,5617 Leszno

9 Lotnictwa Polskiego Poznaƒ 8,5458 Poznaƒ

10 Mazurka Poznaƒ 19,2816 Poznaƒ
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11 Moniuszki Poznaƒ 1,1105 Poznaƒ

12 Mickiewicza Poznaƒ 1,4364 Poznaƒ

13 Na Glince Kostrzyn 5,6900 Kostrzyn

14 Nad Stawem Poznaƒ 5,8866 Poznaƒ

15 Olszynka Poznaƒ 2,4926 Poznaƒ

16 Palacza Poznaƒ 0,0051 Poznaƒ

17 Paszkowiaka Poznaƒ 9,4020 Poznaƒ

18 Pod Lipami Poznaƒ 31,3910 Poznaƒ

19 Pod Kasztanami Poznaƒ 4,4956 Poznaƒ

20 Pomet Poznaƒ 5,9149 Poznaƒ

21 Przylesie Poznaƒ 1,0670 Poznaƒ

22 Przyłuskiego Poznaƒ 1,3741 Poznaƒ

23 Relaks Poznaƒ 6,4429 Poznaƒ

24 Roosevelta Poznaƒ 4,4963 Poznaƒ

25 Sawickiej Kostrzyn 3,4600 Kostrzyn

26 Strugarka Poznaƒ 3,4224 Poznaƒ

27 Âwitały Szamotuły 1,0772 Szamotuły

28 Tramwajarz Poznaƒ 2,9976 Poznaƒ

29 Zacisze Poznaƒ 5,0481 Poznaƒ

30 Zakàtek Poznaƒ 7,7417 Poznaƒ

31 Zjednoczeni Poznaƒ 4,4678 Poznaƒ

32 èwirki i Wigury Poznaƒ 1,9248 Poznaƒ

Razem 32 167,9637

15 SŁUPSK 1 Zjednoczenie Słupsk 2,4795 Słupsk

Razem 1 2,4795

16 SUDECKI 1 Mieszko Wałbrzych 4,4285 Wałbrzych

2 Predom Termet Âwiebodzice 1,9750 Âwiebodzice

3 Stokrotka Âwidnica 2,6686 Âwidnica

4 Trojan Làdek Zdrój 0,9926 Làdek Zdrój

Razem 4 10,0647

17 SZCZECIN 1 Kochanowskiego Szczecin 3,0101 Trzebiatów

2 Konopnickiej Stargard Szczeciƒ. 8,9384 Stargard Szczeciƒski

3 XXX-lecia Szczecin 1,1140 Szczecin

4 Relaks Mrze˝yno 6,8688 Trzebiatów

Razem 4 19,9313

18 ŚLĄSKI 1 1-go Maja Łaziska Górne 2,0970 Skarb Paƒstwa

2 Beskid Bielsko-Biała 5,1409 BielskoBiała/SP

3 JaÊmin Bytom 4,1725 Bytom
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4 JednoÊç Robotnicza Bytom 1,5893 Bytom

5 JednoÊç Chorzów 1,9870 Chorzów

6 Kolejarz                                Mikołów 1,1442 Mikołów

7 Kolejarz Bielsko-Biała 3,2066 Bielsko Biała

8 Konwalia Chorzów 5,4763 Chorzów

9 KWK Polska Chorzów 5,3252 Chorzów

10 KoÊciuszki Chorzów 11,1783 Chorzów

11 Lipnik Bielsko-Biała 1,8619 Bielsko-Biała

12 Matecznik Bielsko Biała 0,1081 BielskoBiaiała

13 MiłoÊç Rydułtowy 1,9597 Rydułtowy

14 Niedêwiedziniec Chorzów 0,0054 Chorzów

15 Owoc Naszej Pracy Pszczyna 9,0960 Pszczyna

16 Pod Wierzbami Bytom 6,3206 Bytom

17 Porzeczka Bielsko-Biała 5,3827 Chorzów

18 Powstaniec Chorzów 3,2111 Chorzów

19 Przyjaêƒ Omontowice 2,4752 Omontowice

20 PrzyszłoÊç Zawiercie 2,7823 Zawiercie

21 Pstrowskiego Bytom 0,3179 Bytom

22 Stokrotka Chorzów 4,4548 Chorzów

23 Stokrotka Bielsko Biała 0,7149 Bielsko-Biała

24 Sikorskiego Chorzów 1,0736 Chorzów

25 Zygmunt Bytom 0,0851 Bytom

26 Zorza Ruda Âlàska 3,8185 Skarb Paƒstwa

Razem 26 84,9851

19 ÂWIĘTOKRZYSKI 1 Bratek Rudki 3,1000 Nowa Słupia

Razem 1 3,1000

20 TORU¡. - WŁOCŁ. 1 Chemik Grudziàdz 0,1101 Grudziàdz

2 JednoÊç Kowalewo Pom. 11,8010 Kowalewo Pom.

3 Âwit Grudziàdz 0,0572 Grudziàdz

Razem 3 11,9683

21 WARMI¡.-MAZUR. 1 Mamry W´gorzewo 3,8940 Skarb Paƒstwa

2 NowoÊç Dàbrówno 1,9300 Skarb Paƒstwa

3 Semafor Olsztyn 4,3237 Olsztyn

4 Tulipan Orzysz 0,8423 Skarb Paƒstwa

5 Witaminy N.M Lubawskie 4,4494 N.M. Lubawskie

Razem 5 15,4394

22 WROCŁAW 1 Relaks OleÊnica 5,8570 OleÊnica

Razem 1 5,8570

¸ÑCZNIE 214 1112,2156
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Z pre zen to wa nych da nych wy ni ka, że na dzień
31.07.2015r, PZD uzy skał po twier dze nie pra wa użyt ko -
wa nia do nie ru cho mo ści na któ rych usy tu owa ne są 214
ogro dy o po wierzch ni 1112 ha. Sta no wi to 10% ogó łu
po wierzch ni wy ma ga ją cej ure gu lo wa nia sta nu praw ne go
ROD, a w sto sun ku do zło żo nych przez PZD wnio sków
sta no wi to 15,6% po wierzch ni ROD. Z te go wy ni ka, że
więk szość wnio sków prze ka za nych przez Zwią zek do
wła ści cie li grun tów po zo sta je jesz cze nie roz pa trzo na.

W za kre sie nie ru cho mo ści sta no wią cych wła sność
Skar bu Pań stwa – sta ro sto wie, wy ko nu ją cy za da nia z za -
kre su ad mi ni stra cji rzą do wej po twier dzi li pra wa PZD do
po wierzch ni obej mu ją cej ob szar 160,6105 ha. Na to miast
w za kre sie nie ru cho mo ści sta no wią cych wła sność jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go - or ga ny wy ko naw cze
tych jed no stek (dla gmin – pre zy den ci, bur mi strzo wie,
wój to wie, dla po wia tów -sta ro sto wie, dla wo je wództw -
mar szał ko wie wo je wództw), po twier dzi li pra wo użyt ko -
wa nia PZD do po wierzch ni obej mu ją cej ob szar
951,6051 ha. 

Na uwa gę za słu gu je fakt, że sku tecz ne dzia ła nia w
tym wzglę dzie pod ję ły mię dzy in ny mi wła dze na stę -
pu ją cych gmin i miast: Po zna nia, Lu bli na, Bia łe go sto -
ku, Ka li sza, Czę sto cho wy, Osiel ska, Tur ka, Szcze cin ka,
Ko ło brze gu, Ko sza li na, Wło da wy, Hru bie szo wa, Mie -
cho wa, Mo gi lan, Mi cha ło wic, Cie cha no wa, Nada rzy na,
Ha li no wa, Opo la, By to mia, Cho rzo wa Biel sko -Bia łej.

Na to miast brak dzia łań wy stę pu je mię dzy in ny mi ze
stro ny na stę pu ją cych miast: War sza wy, Kra ko wa,
Wro cła wia, Ka to wic, Gdań ska, Ło dzi, Szcze ci na, Byd -
gosz czy, Rze szo wa, Prze my śla, To ru nia, Wło cław ka,
Gru dzią dza, Płoc ka, Gli wic, Za brza, So snow ca.

Wśród miast na szcze gól ną uwa gę za słu gu je mia sto
War sza wa, któ re do tych czas nie wy da ło żad nej de cy zji
po twier dza ją cej na rzecz PZD ty tu łu praw ne go, wręcz nie
wszczy na po stę po wań a zło żo no 77 wnio sków. Na to miast
za żą da ło od PZD skła da nia wnio sków na opra co wa nym

przez mia sto wnio sku i za łą cza nia sze re gu do ku men tów
do wnio sku, o któ rych nic nie mó wi się w usta wie o ROD.
Mi mo po wo ła ne go z ini cja ty wy OZM Ze spo łu ds. współ -
pra cy Mia sta Sto łecz ne go War sza wy z ro dzin ny mi ogro -
da mi dział ko wy mi, któ ry przede wszyst kim miał zaj-
mo wać się re ali za cją art. 76 usta wy o ROD, dzia ła nia mia -
sta w tym wzglę dzie są mier ne. W sto sun ku do władz mia -
sta War sza wy, zo sta ły przez OZM PZD zło żo ne na
pod sta wie art.37 k.p.a. za ża le nia na nie roz po zna nie wnio -
sków z art. 76 usta wy o ROD w usta wo wym ter mi nie. Ce -
lem by ło aby or gan wyż sze go stop nia, na sku tek
zło żo ne go za ża le nia wy zna czył Pre zy den to wi m.st. War -
sza wy no wy ter min na za ła twie nie spra wy. SKO w War -
sza wie w dniu 29 lip ca br., wy da ło po sta no wie nie, któ rym
zo bo wią zu je or gan - Pre zy den ta m.st. War sza wy do pod ję -
cia czyn no ści w for mie pra wem prze wi dzia nej w ter mi -
nie naj póź niej do dnia 31.08.2015 r.

OZ PZD we Wro cła wiu ocze ku je na dzia ła nia Gmi ny
Miej skiej Wro cław, gdyż Pre zy dent nie wy dał do tych -
czas żad nej de cy zji, a zło żo no 43 wnio ski. OZ prze pro -
wa dził roz mo wy, zło żył wy ma ga ne do ku men ty, w tym
te któ re do dat ko wo wy ma gał or gan. W 28 przy pad kach
od zło że nia wnio sku mi nął rok a spra wa nie zo sta ła sfi -
na li zo wa na. OZ uznał to dzia ła nie za ce lo we prze wle ka -
nie po stę po wa nia i zło żył 11 za ża leń do SKO.

OZ Su dec ki wniósł za ża le nie do SKO na dzia ła nia Pre -
zy den ta Mia sta Je le nia Gó ra, gdyż nie po dej mu je dzia -
łań, w ce lu wy da nia przez or gan w ra mach nad zo ru
po sta no wie nia o wy zna cze niu ter mi nu na za ła twie nie
spra wy.

Dla wszyst kich struk tur Związ ku naj waż niej szym dzi -
siaj po zo sta je ob je cie re gu la cją praw ną na pod sta wie art.
76 wszyst kich te re nów ROD, któ re speł nia ją te kry te ria.
Po ni żej pre zen tu je my sta no wi ska Pre zy dium KR PZD 
i Kra jo wej Ra dy PZD, w któ rych okre ślo no za da nia prio -
ry te to we i zwró co no na ko niecz ność ich zin ten sy fi ko wa -
nia.

MK

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, po za po zna niu się 
z do tych cza so wą re ali za cją re gu la cji sta nu praw ne go
grun tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD oraz
uwzględ nia jąc sta no wi sko Kra jo wej Ra dy PZD w tej
spra wie przyj mu je na stę pu ją ce prio ry te to we za da nia do
re ali za cji przez struk tu ry Związ ku:

Ob ję cie przez OZ PZD re gu la cją sta nu praw ne go
wszyst kich ROD, któ re speł nia ją prze słan ki okre ślo ne 
w art. 76 usta wy o ROD po przez nie zwłocz ne zło że nie
sto sow nych wnio sków do wła ści cie li grun tów (gmin/
Skar bu Pań stwa). Aby wy wią zać się z za da nia OZ PZD,
któ re nie zło ży ły do tych czas wszyst kich wnio sków win -

Sta no wi sko
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 26 sierp nia 2015 r.
w spra wie prio ry te to wych za dań dla struk tur PZD w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD 

na pod sta wie art. 76 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

2. Stanowisko Prezydium KR PZD
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ny przy jąć wła sne har mo no gra my pra cy, na le ży cie wy -
ko rzy stu jąc za so by per so nal ne okrę gu oraz ko rzy sta jąc 
z po mo cy ak ty wu spo łecz ne go.

Pod ję cie szcze gól nie pil nych prac w tym wzglę dzie
przez na stę pu ją ce OZ PZD: w Ło dzi, w Gdań sku, 
w War sza wie, w Kra ko wie, w Szcze ci nie, w Ka to wi cach,
w Lu bli nie, gdyż uwzględ nia jąc do tych cza so wy ni ski
po ziom re ali za cji i wiel kość za da nia, za gro że nie zło że -
nia w wy ma ga nym ter mi nie wnio sków do wszyst kich
ROD jest naj więk sze. Okrę gi te win ny w okre sach dwu -
ty go dnio wych skła dać do KR PZD in for ma cje o po dej -
mo wa nych dzia ła niach i re zul ta tach.

Pod ję cie przez przed sta wi cie li OZ PZD roz mów z wła -
dza mi jed no stek sa mo rzą dów te ry to rial nych i sta ro sta mi
re pre zen tu ją cy mi Skarb Pań stwa ma ją cych na ce lu
przed sta wie nie pro ble mu re gu la cji sta nu praw ne go grun -
tów ROD oraz ar gu men tów praw nych, spo łecz nych 
i ocze ki wań dział kow ców w tym wzglę dzie. Roz mo wy
te są nie zbęd ne, gdyż roz pa try wa nie wnio sków i wy da -
wa nie de cy zji po twier dza ją cych na rzecz PZD pra wo
użyt ko wa nia jest na bar dzo ni skim po zio mie. Na le ży
usta lić przy czy ny wpły wa ją ce na prze dłu ża ją cy się pro -
ces de cy zyj ny władz.

Do dzia łań i roz mów w za kre sie re gu la cji sta nu praw -
ne go grun tów ROD na le ży włą czyć za rzą dy ROD oraz
za in te re so wać rad nych ce lem uzy ska nia ich po par cia dla
PZD i przy spie sze nia dzia łań. W te dzia ła nia moż na rów -
nież włą czyć po słów i se na to rów. W szcze gól no ści, że
znaj du je my się przed wy bo ra mi par la men tar ny mi.

Pod ję cie przez OZ PZD dzia łań od wo ław czych po -
przez skła da nie za ża leń do Sa mo rzą do we go Ko le gium
Od wo ław cze go we wszyst kich nie uza sad nio nych przy -
pad kach prze dłu ża nia lub nie podej mo wa nia po stę po wa -
nia przez od po wied nie or ga ny w ce lu roz pa trze nia

wnio sku i wy da nia de cy zji na rzecz PZD.
Trak to wa nie za gad nie nia re gu la cji sta nu praw ne go

grun tów ROD na pod sta wie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 ro ku, ja ko za -
da nia prio ry te to we go za bez pie cza ją ce go pra wa PZD 
i dział kow ców.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD stwier dza, że do tych -
cza so wy po ziom zło że nia wnio sków przez OZ jest nie -
za da wa la ją cy. W ska li kra ju zo sta ły zło żo ne wnio ski 
w sto sun ku do 65% po wierzch ni pod le ga ją cej re gu la cji.
Nie któ re OZ ma ją w tym wzglę dzie wie le jesz cze do zro -
bie nia.

Pre zy dium KR PZD stwier dza tak że, że sto pień re ali za -
cji już zło żo nych wnio sków przez od po wied nie wła dze
jest bar dzo ni ski. Szcze gól nie ma to zna cze nie wo bec fak -
tu, że usta wo daw ca prze wi dział dwu let ni okres na ewen -
tu al ną li kwi da cję ogro dów na pod sta wie art. 75 usta wy 
o ROD, któ re nie speł nia ją kry te riów wy ma ga nych do re -
gu la cji sta nu praw ne go. Za tem do 19 stycz nia 2016 ro ku,
kie dy mi ja ten czas po zo sta ło ak tu al nie nie speł na pięć
mie się cy, wiec dzia ła nia na le ży na wszyst kich płasz czy -
znach mak sy mal nie zin ten sy fi ko wać, aby za bez pie czyć
praw nie jak naj więk szą licz bę ROD.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD stwier dza, że nie ma
przy zwo le nia na zmar no wa nie szan sy, ja kie w za kre sie
re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD da je usta wa 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud nia
2013 ro ku.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD ten te mat bę dzie na
bie żą co mo ni to ro wać, pre zen to wać go na po sie dze niach
ple nar nych Kra jo wej Ra dy PZD oraz oma wiać na na ra -
dach a tak że bę dzie ocze ki wa ło pi sem nych in for ma cji ze
stro ny Okrę gów w za kre sie po dej mo wa nych dzia łań i re -
zul ta tów.

WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK 

War sza wa, dnia 26 sierp nia 2015 ro ku

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie zwłocz nie od wej ścia
w ży cie usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku, pod jął dzia -
ła nia w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD.
By ło to ko niecz ne, gdyż PZD nie do wszyst kich te re nów
ro dzin nych ogro dów dział ko wych mo że wy le gi ty mo wać

się ty tu łem praw nym do grun tów. W la tach ubie głych
uda ło się ure gu lo wać 63% grun tów, po przez usta no wie -
nie na rzecz PZD pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go, część
grun tów po sia da tak że de cy zje użyt ko wa nia. Jed nak że
oko ło 13 000 ha, któ re użyt ku ją ogro dy, to te re ny o nie -

3. Stanowisko KR PZD

Sta no wi sko KR PZD w spra wie zin ten sy fi ko wa nia dzia łań 
w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD
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ure gu lo wa nym sta nie praw nym lub wręcz te re ny rosz -
cze nio we. Spra wa czę sto do ty czy ogro dów, któ re Zwią -
zek przej mo wał w la tach ubie głych w do brej wie rze.
Zwią zek za wsze prio ry te to wo trak to wał ure gu lo wa nie
sta nów praw nych grun tów ROD. Za bie gał o to aby unor -
mo wa nia praw ne umoż li wia ły ta kie dzia ła nie. Pro gram
dzia ła nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców przy ję ty
przez XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD rów nież obej -
mu je ten te mat.

Z dniem wej ścia w ży cie obec nie obo wią zu ją cej usta -
wy, przed Związ kiem otwo rzy ła się ko lej na szan sa w za -
kre sie ure gu lo wa nia sta nu praw ne go grun tów ROD.
Kra jo wa Ra da PZD za uwa ża, że od 19 stycz nia 2014 r.
mi nę ło po nad pół to ra ro ku i w tym cza sie dzię ki za an ga -
żo wa niu wszyst kich struk tur Związ ku uda ło się wie le
zro bić w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów
ROD. Do dnia 31 lip ca br., Zwią zek usta lił, że na te re nie
24 okrę go wych za rzą dów PZD ( oprócz: OZ Go rzo wie
Wlkp., OZ w Le gni cy, któ re po sia da ją ure gu lo wa ny stan
praw ny grun tów ROD) 1814 ROD o po wierzch ni bli -
skiej 11 tys. ha kwa li fi ku je się do re gu la cji sta nu praw -
ne go na pod sta wie art. 76 usta wy. Ozna cza to, że w sto-
sun ku do tych nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez ogro -
dy, zgod nie z art. 76 usta wy o ROD, w dniu wej ścia 
w ży cie tej usta wy ogród speł niał jed ną z czte rech prze -
sła nek. Cho dzi o to aby te ren ROD, któ re go wła ści cie lem
jest gmi na lub Skarb Pań stwa był prze zna czo ny w miej -
sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go pod
ogród dział ko wy, al bo ROD funk cjo no wał po nad 30 lat,
a na by cie wła sno ści grun tu przez Skarb Pań stwa czy też
gmi nę na stą pi ło w związ ku z za kła da niem bądź funk cjo -
no wa niem na nim ogro du, al bo ogród, w chwi li wej ścia
w ży cie usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych
z 1981 r. miał usta lo ną lo ka li za cję sta łą, al bo prze kształ -
cił się z ogro du cza so we go w sta ły na mo cy prze pi sów
tej że usta wy.

Do tych czas PZD do gmin lub Skar bu Pań stwa, ja ko
wła ści cie li grun tów zło żył wnio ski w sto sun ku do 1136
ROD o po wierzch ni po nad 7107 ha, co sta no wi 65 % po -
wierzch ni pod le ga ją cej re gu la cji na pod sta wie art. 76
usta wy o ROD.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że dział kow cy mo gli
się prze ko nać, że usta wa „dzia ła” z ko rzy ścią dla nich,
gdyż PZD uzy skał de cy zje na mo cy któ rych po twier dzo -
ne zo sta ło na rzecz PZD pra wo użyt ko wa nia do grun tów
o po wierzch ni po nad 1112 ha na któ rej funk cjo nu ją 214
ROD. Osią gnię te do tych czas re zul ta ty wska zu ją, że do
przy go to wa nia i zło że nia przez struk tu ry Związ ku po zo -
sta ło jesz cze wie le wnio sków. Jed no cze śnie da je się za -
uwa żyć, że więk szość zło żo nych przez PZD wnio sków
po zo sta ło jesz cze nie roz pa trzo nych przez or ga ny ad mi -
ni stra cji pu blicz nej.

W związ ku z tym ko niecz ne jest wzmo że nie dzia łań
na tych dwóch płasz czy znach. Zwią zek mu si do ło żyć

wszel kich sta rań, aby ob jąć re gu la cją wszyst kie te re ny
ROD, któ re w myśl obo wią zu ją cych unor mo wań praw -
nych, kwa li fi ku ją się do usta no wie nia pra wa użyt ko wa -
nia. Wy ma ga to jesz cze więk sze go zin ten sy fi ko wa nia
dzia łań i za an ga żo wa nia. Że by te mu spro stać po trzeb na
jest współ pra ca wszyst kich struk tur Związ ku. Z nie oce -
nio ną po mo cą w tym wzglę dzie mo gą przyjść za rzą dy
ROD. Z dru giej stro ny nie po ko ją ce jest sta no wi sko wła -
ści cie li grun tów - gmin i Skar bu Pań stwa, któ rzy z nie -
zro zu mia łych po wo dów dzia łań tych nie po dej mu ją lub
opóź nia ją a wręcz nie kie dy utrud nia ją. A prze cież cho dzi
o ROD i dział kow ców, któ rzy od dzie sią tek lat użyt ku ją
te ogro dy. Miej sca te od daw na, ja ko en kla wy zie le ni i
miej sca współ ży cia spo łecz ne go wto pi ły się w kra jo braz
ich spo łecz no ści lo kal nej. Dział ki użyt ku ją wie lo po ko le -
nio we ro dzi ny, któ re ocze ku ją na za bez pie cze nie praw -
ne. Prze cież to nie są no we ogro dy czy też ogro dy, któ re
do pie ro ma ją po wstać. Usta wo daw ca przy jął, że stwier -
dze nie na by cia pra wa użyt ko wa nia na rzez Pol skie go
Związ ku Dział kow ców ma na stę po wać w dro dze de cy -
zji, któ ra sta no wi pod sta wę wpi su w księ dze wie czy stej.
Zgod nie z usta wą z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, de cy zja ta ma na ce lu po twier -
dze nie ist nie ją ce go sta nu fak tycz ne go, a nie usta na wia -
nie no we go pra wa. Za tem ta ką de cy zją nie wpro wa dza
się no wych za sad ko rzy sta nia z grun tu przez PZD i dział -
kow ców w tym rów nież opłat za użyt ko wa nie.

Kwe stia ta wy ma ga pod ję cia roz mów z wło da rza mi
miast i in ter wen cji ze stro ny struk tur Związ ku i dział -
kow ców. Na le ży przed sta wić w tym wzglę dzie wszyst -
kie ar gu men ty praw ne i spo łecz ne.

Kra jo wa Ra da PZD w imie niu wszyst kich struk tur
Związ ku ape lu je do wła ści cie li grun tów, na któ rych zlo -
ka li zo wa ne są ro dzin ne ogro dy dział ko we o nie ure gu lo -
wa nym sta nie praw nym, aby po dej mo wa li nie zwłocz ne
dzia ła nia w za kre sie po twier dze nia pra wa na rzecz PZD
w for mie de cy zji w sto sun ku do każ de go ROD, któ ry
speł nia choć by jed ną z prze sła nek okre ślo nych w art. 76
usta wy. Te go ocze ku ją dział kow cy. Po zo sta je my w prze -
ko na niu, że i tym ra zem współ pra ca z wła dza mi sa mo -
rzą du te ry to rial ne go speł ni na sze ocze ki wa nia, ku
obo pól ne mu za do wo le niu.

Ape lu je my do okrę go wych za rzą dów PZD, za rzą dów
ROD, dział kow ców o na wią za nie kon tak tu z wła dza mi
gmin i miast oraz Skar bem Pań stwa w za kre sie re gu la cji
sta nu praw ne go grun tów ROD. Bo wiem po twier dze nie
przez gmi ny i Skarb Pań stwa na rzecz PZD fak tu użyt -
ko wa nia od dzie sią tek lat te re nów, zaj mo wa nych przez
dział kow ców w ni czym nie ogra ni cza ich praw wła ści -
ciel skich. Dział kow cy ocze ku ją na po twier dze nie praw
do użyt ko wa nych grun tów mię dzy in ny mi w na stę pu ją -
cych mia stach: War sza wie, Kra ko wie, Wro cła wiu, Ka -
to wi cach, Gdań sku, Ło dzi, Szcze ci nie, Byd gosz czy,
To ru niu, Rze szo wie.
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Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD jest nie zwy -
kle istot na dla dal sze go ich funk cjo no wa nia oraz za bez -
pie cze nia praw dział kow ców i PZD, cho ciaż by w przy-
pad ku li kwi da cji bądź rosz czeń.

Kra jo wa Ra da PZD pod kre śli ła, że usta wa z dnia 

13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, da ła do bre unor mo wa nia praw ne aby kwe stię
grun tów o nie ure gu lo wa nym sta nie praw nym roz wią zać.
Za tem nie wol no tej moż li wo ści za prze pa ścić .

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

1. Sukces PZD w Sàdzie Najwy˝szym

VI. PUBLICYSTYKA

War sza wa, dnia 13 sierp nia 2015 r.

18 czerw ca 2015r. Sąd Naj wyż szy wy dał wy rok 
w spra wie ze skar gi ka sa cyj nej PZD od orze cze nia Są du
Ape la cyj ne go w Kra ko wie w spra wie do ty czą cej rosz -
czeń z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia za te re ny ROD
Wrzos i Ka li na w Kra ko wie. W orze cze niu tym SN 
w peł ni po parł sta no wi sko Związ ku i uchy lił wy rok w
czę ści za są dza ją cej od PZD prze szło 600 tys. zł. Spra wa
bę dzie po now nie roz pa try wa na przez Sąd w Kra ko wie.

Choć wy rok za padł w czerw cu, je go pi sem ne uza sad -
nie nie uka za ło się do pie ro w sierp niu. Z je go tre ści wy -
ni ka, iż SN pod trzy mał wcze śniej szą li nię orzecz ni czą, 
w któ rej stwier dził, iż PZD jest le gi ty mo wa ny bier nie 
w spra wie o za pła tę wy łącz nie w sto sun ku te re nów
wspól nych w ROD. Jed nak rów nie istot ne są in ne aspek -
ty spra wy, na któ re uwa gę zwró cił SN.

Z wy ro ku wy ni ka, że SN sta nął na sta no wi sku – ską -
di nąd od daw na pod no szo nym przez PZD, ale nie ste ty
do tych czas nie uwzględ nia nym przez są dy – że w przy -
pad ku te re nów ROD utwo rzo nych przed 1981r. i prze -
ka za nych usta wą z 6 ma ja 1981r. o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych pod za rząd po wo ła ne go w tym
ro ku PZD, Zwią zek wy stę pu je w cha rak te rze po sia da cza
w do brej wie rze. Trze ba bo wiem pa mię tać, że w chwi li
przej mo wa nia te re nów przez PZD, ja ko wła ści ciel nie ru -
cho mo ści wy stę po wał bo wiem Skarb Pań stwa, a przej -
mu jąc ogród Zwią zek re ali zo wał je dy nie za pi sy usta wy,
któ ra nie tyl ko da wa ła mu pra wo, ale wręcz obo wią zek,
dal sze go pro wa dze nia ogro du. 

Nie zmier nie istot ną jest rów nież ko lej na kwe stia, 
w któ rej SN wprost po dzie lił sta no wi sko PZD. Mia no -
wicie, do tych czas są dy igno ro wa ły ar gu ment pod no szo -
ny przez PZD, że zgod nie z art. 224 § 2 KC, mo men tem,
od któ re go moż na przy pi sać PZD obo wią zek za pła ty za
bez u mow ne ko rzy sta nie z nie ru cho mo ści zaj mo wa nej
przez ROD, jest chwi la za wia do mie nia go o wy to cze niu
po wódz two o wy da nie nie ru cho mo ści.

Jest to o ty le waż ne, że do tych czas są dy niż szej in stan -
cji po mi ja ły za pi sy art. 224 § 2 KC. Skut ko wa ło to bar -
dzo nie ko rzyst ny mi dla or ga ni za cji dział kow ców
orze cze nia mi. Oso by, któ re od zy ski wa ły pra wa do nie ru -
cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD, np. w wy ni ku unie -
waż nie nia wy własz cze nia, bar dzo czę sto przez la ta nie
po dej mo wa ły żad nych dzia łań, w któ rych ne go wa ły by
dal sze funk cjo no wa nie ROD. Po mi mo tej bier nej po sta -
wy po tra fi ły po kil ku la tach wy stą pić wo bec PZD z po -
zwem o wy na gro dze nie za bez u mow ne ko rzy sta nie 
z nie ru cho mo ści, obej mu jąc żą da niem okres wie lu lat
wstecz. Choć żą da nie ta kie wy da wać by się mo gło 
w spo sób oczy wi sty sprzecz ne z art. 224 § 2 KC, są dy
wie lo krot nie uwzględ nia ły po zwy i orze ka ły na nie ko -
rzyść sto wa rzy sze nia dział kow ców. Na le ży mieć na -
dzieję, że sta no wi sko za ję te przez Sąd Naj wyż szy
za koń czy ten kie ru nek orze ka nia, i w przy szło ści są dy
za prze sta ną ob cią żać PZD skut ka mi ta kich bez za sad -
nych rosz czeń.

BP 
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Na sku tek zło żo nych przez Okrę go wy Za rząd PZD we
Wro cła wiu za ża leń na ce lo wą prze wle kłość po stę po wa -
nia Pre zy den ta Wro cła wia w spra wie zło żo nych w try -
bie art. 76 usta wy o ROD wnio sków o wy da nie de cy zji
po twier dza ją cych pra wo PZD do użyt ko wa nia grun tów
ogro dów - Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław cze po sta -
no wie nia mi z dnia 8 i 17 lip ca 2015 r. uzna ło wszyst kie
11 zło żo nych za ża leń za uza sad nio ne i wy zna czy ło or -
ga no wi I in stan cji tj. Pre zy den to wi Wro cła wia 30 dnio -
wy ter min za ła twie nia wnio sków.

Na le ży, za tem mieć na dzie ję, że do 30 sierp nia 2015 r.
Okrę go wy Za rząd we Wro cła wiu po wi nien otrzy mać co
naj mniej 11 de cy zji w ww. spra wach a do ty czą cych te re -
nów ROD Pio nie rów, Da lie, Tar no gaj, Śnież ka, No wy
Ka nał, Ma li nów ka, Za gro da, Ko le jarz, Wi ta min ka, Elek -
tron i 22-go Lip ca.

Na le ży mieć na dzie ję, że wy tknię cie przez SKO Urzę -
do wi Miej skie mu Wro cła wia ce lo we go prze wle ka nia
roz pa trze nia wnio sków przy czy ni się do przy spie sze nia
za ła twie nia zło żo nych ko lej nych 33 wnio sków.

Pre zes OZ PZD we Wro cła wiu
mgr Ja nusz Mosz kow ski

2. Samorzàdowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu stwierdza
przewlekłoÊç post´powania Urz´du Miejskiego Wrocławia 

Nie od dziś wia do mo, że mo to rem do roz wo ju ogro -
dów jest pew ność, iż bę dą one mo gły dzia łać w nie za -
kłó co ny spo sób, bez stra chu o przy szłość spo wo do-
wa ne go nie ure gu lo wa ną sy tu acją praw ną nie ru cho mo -
ści, na któ rej ROD jest urzą dzo ny.

Nie ste ty, dział kow cy war szaw scy na dal ży ją w po czu ciu
za gro że nia. M.st. War sza wa jest nie chlub nym wy jąt kiem
na ma pie Pol ski, gdzie nie wy da no ani jed nej de cy zji
stwier dza ją cej na by cie przez PZD pra wa użyt ko wa nia nie -
ru cho mo ści na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD wie lo krot nie mo ni -
to wał wła dze m.st. War sza wy o przy śpie sze nie roz po zna -
wa nia zło żo nych wnio sków o stwier dze nie na by cia pra wa
użyt ko wa nia nie ru cho mo ści. Zwra ca no uwa gę, iż w więk -
szo ści przy pad ków nie zo sta ły na wet for mal nie wszczę te
w tych spra wach po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne. OZM
PZD pod no sił, że brak ja kich kol wiek czyn no ści w/w spra -
wach jest sprzecz ny z za pi sa mi ko dek su po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go. Na nic się zda ły uwa gi i proś by, więc
OZM PZD przy stą pił do dzia ła nia – zło żo no za ża le nia na
nie za ła twie nie wnio sków z art. 76 usta wy o ROD w ter mi -
nie. I oto są pierw sze po zy tyw ne efek ty.

W dniu 29 lip ca 2015 r. Sa mo rzą do we Ko le gium Od -
wo ław cze w War sza wie po roz pa trze niu pierw sze go z kil -
ku dzie się ciu za ża leń po sta no wi ło zo bo wią zać Pre zy den ta
m.st. War sza wy do pod ję cia czyn no ści w for mie pra wem
prze wi dzia nej naj póź niej do 31 sierp nia 2015 r. w spra -
wie roz po zna nia wnio sku o wy da nie de cy zji stwier dza ją -
cej na by cie pra wa użyt ko wa nia nie ru cho mo ści wcho-
dzą cych w skład ROD „Park Dol ny” w War sza wie.

Co to ozna cza dla ogro du i dział kow ców? Ni mniej ni
wię cej to, że do te go cza su m.st. War sza wa mu si za po -
znać się z ma te ria ła mi zgro ma dzo ny mi i pod jąć dzia ła -
nia w spra wie. Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław cze nie
wska za ło ka te go rycz nie, że or gan ma do tej da ty wy dać
de cy zję po twier dza ją cą pra wo użyt ko wa nia, ale że mu -
si roz po znać spra wę me ry to rycz nie i ją roz strzy gnąć. Je -
że li na to miast spra wy osta tecz nie w za kre ślo nym ter-
mi nie roz strzy gnąć się nie da, to na le ży za wia do mić
OZM PZD o przy czy nach zwło ki oraz wska zać prze wi -
dy wa ny ter min jej za koń cze nia. SKO w ca łej roz cią gło -
ści przy chy li ło się do sta no wi ska Okrę go we go Za rzą du
Ma zo wiec kie go PZD, że or gan ma mie siąc na roz pa trze -
nie wnio sku o stwier dze nie na by cia pra wa użyt ko wa nia.
Tyl ko w szcze gól nie za wi łych przy pad kach or gan ma
pra wo ten ter min wy dłu żyć, ale mak sy mal nie do dwóch
mie się cy. OZM PZD pod czas spo tkań Ze spo łu ds.
współ pra cy mia sta st. War sza wy z ogro da mi war szaw -
ski mi wie lo krot nie in for mo wał urzęd ni ków m.st. War -
sza wy, że nie roz po zna nie wnio sku w ter mi nach za-
war tych w prze pi sach kpa sta no wi zwło kę i nie znaj du -
je żad ne go uza sad nie nia praw ne go i fak tycz ne go. Urzęd -
ni cy błęd nie in ter pre to wa li prze pi sy usta wy o ROD
sto jąc na sta no wi sku, że na wy da nie de cy zji z art. 76
usta wy o ROD ma ją 2 la ta od dnia wej ścia w ży cie usta -
wy, czy li do dnia 19 stycz nia 2016 r. W przy to czo nej
spra wie wnio sek dot. ROD „Park Dol ny” zo stał zło żo ny
w dniu 02.09.2014 r., czy li bli sko rok te mu (!). Do dnia
dzi siej sze go nie za pa dło w tej spra wie żad ne roz strzy -
gnię cie. Co wię cej, jak wska za ło SKO, OZM PZD nie

3. Art. 76 ustawy o ROD – Êwiatełko w tunelu? Samoràdowe Kolegium
Odwoławcze zobowiàzuje Prezydenta Warszawy do rozpoznania wniosku
OZM z art. 76 ustawy o ROD 
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zo stał po in for mo wa ny o po wo dach tak znacz ne go prze -
su nię cia w cza sie w sto sun ku do mie sięcz ne go ter mi nu
usta wo we go. SKO na ka za ło Pre zy den to wi m. st. War -
sza wy w ter mi nie do dnia 31.08.2015 r. roz po zna nie
spra wy, gdyż nie zna la zło żad nych po wo dów do dal szej
prze wle kło ści.

OZM PZD ma na dzie je, że Pre zy dent m. st. War sza -
wy nie zwłocz nie wy ko na po sta no wie nie Sa mo rzą do we -
go Ko le gium Od wo ław cze go i zaj mie się wnio skiem dot.
usta no wie nia pra wa użyt ko wa nia dla ROD „Park Dol -

ny” w War sza wie. Przy wo ła ne roz strzy gnie cie SKO da -
je rów nież na dzie ję, iż po zo sta łe za ża le nia zo sta ną roz -
po zna ne w ana lo gicz ny spo sób, co zdy scy pli nu je wła dze
m.st. War sza wa do pod ję cia kon kret nych dzia łań i wy da -
ne zo sta ną, tak ocze ki wa ne, de cy zje o stwier dze niu na -
by cia pra wa użyt ko wa nia nie ru cho mo ści wcho dzą cych
w skład ROD. War to mo że przy po mnieć, że do dnia dzi -
siej sze go zo sta ło zło żo nych 78 wnio sków z art. 76 usta -
wy o ROD do ty czą cych 103 ogro dów war szaw skich 
i ża den z nich nie zo stał roz po zna ny.

MG

Peł na re ali za cja art. 76 usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z dnia 13.12.2013r. to nie tyl ko wy sto so -
wa nie przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców od po wied -
nich wnio sków, ale rów nież sze reg in nych czyn no ści
po dej mo wa nych w ce lu po zy tyw ne go ich za ła twie nia.

Jed nym z ta kich dzia łań by ło spo tka nie z wła dza mi Mia -
sta Gli wi ce, któ re od by ło się w dniu 20.08.2015r. W spo tka -
niu uczest ni czył Pre zy dent Mia sta Zyg munt Fran kie wicz
wraz z II Za stęp cą Pre zy den ta Mia sta Ada mem Neu man -
nem, pra cow ni cy UM Gli wi ce oraz Za rzą du Dróg Miej -
skich w Gli wi cach. Głów nym ce lem spo tka nia by ło
omó wie nie pro ble mów, ja kie po ja wia ją się w trak cie re ali -
za cji art. 76 usta wy o ROD tj. w za kre sie stwier dze nia na -
by cia pra wa użyt ko wa nia nie ru cho mo ści przez PZD.

Kwe stia ta zo sta ła pod nie sio na przez Jó ze fa No skie go
– Pre ze sa PZD OZ Ślą skie go oraz Krzysz to fa Te klę 
– Dy rek to ra Biu ra PZD OZ Ślą skie go. PZD OZ Ślą ski
wy sto so wał do Pre zy den ta Mia sta Gli wi ce oko ło 40
wnio sków, któ re do dnia dzi siej sze go nie zo sta ły po zy -
tyw nie za ła twio ne. W każ dym przy pad ku Pre zy dent
Mia sta Gli wic do ko nał na to miast wy dłu że nia okre su za -
ła twie nia spra wy wska zu jąc rok 2016, a w nie któ rych
przy pad kach na wet rok 2017. Przed sta wi cie le PZD OZ
Ślą skie go wska za li, iż dział kow com za le ży na jak naj -
szyb szej re gu la cji sta nu praw ne go nie ru cho mo ści. Pod -
kre ślo no tak że, iż w więk szo ści przy pad ków spra wy te są
moż li we do za ła twie nia w naj bliż szym cza sie, bo wiem
więk szość z nich nie wy ma ga pod ję cia cza so chłon nych
czyn no ści ad mi ni stra cyj nych. II Za stęp ca Pre zy den ta
Mia sta Gli wi ce w od po wie dzi wska zał, iż za sad ni czo
Mia sto jest przy go to wa ne do wy da nia de cy zji stwier dza -
ją cych na by cie pra wa użyt ko wa nia do nie ru cho mo ści za -
ję tych przez ROD. Po zo sta je do roz strzy gnię cia jed na
za sad ni cza kwe stia tj. od płat ne go lub nie od płat ne go
stwier dze nia na by cia przed mio to we go pra wa. In for ma -
cja ta za sko czy ła przed sta wi cie li PZD OZ Ślą skie go oraz
obec nych osób wcho dzą cych w skład De le ga tu ry Re jo -

no wej PZD OZ Ślą skie go. W od po wie dzi wska za no, iż
PZD OZ Ślą ski uzy skał ta kie de cy zje w in nych mia stach
i w żad nym z przy pad ków nie mia ły one cha rak te ru od -
płat ne go. Rzecz nik pra so wy UM Gli wi ce Ma rek Ja rzę -
bow ski tłu ma czył te wąt pli wo ści, „iż cho dzi o za sa dę”.
Na te re nie mia sta są bo wiem dział ki re kre acyj ne, któ re
nie na le żą do PZD. Przed sta wi cie le PZD wska zy wa li, iż
ma my do czy nie nia z in ną sy tu acja praw ną. In dy wi du al -
ne dzier ża wie nie te re nu od Mia sta nie jest bo wiem ob ję -
te usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, wo bec
cze go po je dyn czy dział kow cy dzier ża wią cy nie ru cho -
mo ści od mia sta nie mo gą być trak to wa ni tak jak dział -
kow cy, któ rych do ty czy usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 13.12.2013 r. Ta de usz Ko sow ski
wska zał, iż ta kich „miej skich” dział kow ców jest nie po -
rów ny wal nie mniej niż tych ko rzy sta ją cych z dzia łek
urzą dzo nych w ROD za rzą dza nych przez PZD.

Osta tecz nie uczest ni cy spo tka nia nie do szli do po ro -
zu mie nia. Przed sta wi cie le Mia sta za de kla ro wa li, iż nie
cho dzi w tym przy pad ku o pie nią dze, bo wiem usta no -
wie nie od płat ne go pra wa użyt ko wa nia na rzecz PZD nie
bę dzie zna czą cym do cho dem w bu dże cie Mia sta Gli wi -
ce. Ina czej sy tu acja przed sta wia się jed nak dla dział kow -
ców, dla któ rych kosz ty zwią za ne z ko rzy sta niem 
z dział ki ro dzin nej zna czą co wzro sną, co pod kre śla li
zgod nie uczest ni cy spo tka nia z stro ny PZD.

W dal szej czę ści spo tka nia omó wio no kwe stie zwią -
za ne z czę ścio wą li kwi da cją ROD. Na te re nie mia sta Gli -
wi ce w związ ku z bar dzo in ten syw ną bu do wą dróg
pla no wa nych jest wie le li kwi da cji/czę ścio wych li kwi da -
cji ROD. Uczest ni czą cy na spo tka niu przed sta wi cie le
Za rzą du Dróg Miej skich pod kre śla li waż ność in we sty -
cji dro go wych dla funk cjo no wa nia mia sta. Pro ble mem
bę dzie na to miast za pew nie nie nie ru cho mo ści za mien -
nych na od two rze nie ROD, za cho dzi bo wiem ko niecz -
ność prze ana li zo wa nia sta nu nie ru cho mo ści Mia sta pod
ką tem ewen tu al ne go wy ko rzy sta nia pod ogrod nic two

4. Prezydent Gliwic proponuje dla zasady obcià˝yç działkowców za
u˝ytkowanie gruntów 
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dział ko we. Ta de usz Ko sow ski - Wi ce pre zes OZ Ślą skie -
go pod kre ślił, iż każ da li kwi da cja ROD wią żę się z oba -
wa mi z stro ny dział kow ców, zwłasz cza je że li in we sty cja
wy ma ga du żych prac w za kre sie prze bu do wy ist nie ją cej
in fra struk tu ry ROD. Omó wio no rów nież kwe stię zwią -
za ną z pla no wa ną li kwi da cją ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych pod su chy zbior nik prze ciw po wo dzio wy.

We dług wstęp nych sza cun ków bę dzie to do ty czyć 
6 ROD, któ rych po wierzch nia łącz na prze kra cza 32 ha.

PZD OZ Ślą ski po oma wia nym spo tka niu ma na dzie -
ję, iż Mia sto Gli wi ce, tak jak in ne mia sta w re gio nie,
przy chy li się do ar gu men tów dział kow ców i wy da de cy -
zje stwier dza ją ce nie od płat ne na by cie pra wa użyt ko wa -
nia nie ru cho mo ści na rzecz PZD.

KT

5. Cicho wsz´dzie, głucho wsz´dzie …. czyli jak Miasto Szczecin
racjonalnie gospodaruje Êrodkami publicznymi

Li kwi da cje ro dzin nych ogro dów dział ko wych za wsze
wzbu dza ją wie le emo cji. Nie ma się co dzi wić. Prze cież
wy mu sza ją one na dział kow cach ko niecz ność opusz cze -
nia swych dzia łek, o któ re dba li przez wie le lat i prze -
nie sie nia się na in ne ogro dy. Ow szem, przy każ dej
li kwi da cji PZD dba, aby wszyst kie usta wo we wa run ki
zo sta ły speł nio ne, a więc aby dział kow cy i Zwią zek
otrzy ma li od szko do wa nia za swój ma ją tek oraz aby pod -
miot li kwi du ją cy od two rzył no wy ogród dział ko wy. Nie -
ste ty nie za wsze speł nie nie tych wszyst kich wa run ków
jest w sta nie zre kom pen so wać stra ty mo ral ne ja kie od -
czu wa ją dział kow cy, któ rzy mu szą opu ścić li kwi do wa ne
te re ny. Pew ną po cie chą na pew no są ce le, któ re wy mu -
sza ją pro wa dze nie tych li kwi da cji. Dział kow cy zda ją so -
bie spra wę, że w wie lu mia stach – szcze gól nie tych
du żych – bra ku je grun tów nie zbęd nych dla re ali za cji ce -
lów pu blicz nych. Dla te go też czę sto ich prze pro wa dze -
nie wią że się z ko niecz no ścią li kwi da cji ogro du
dział ko we go. Tym bar dziej, że ze zre ali zo wa nych za dań
pu blicz nych czę sto ko rzy sta ją sa mi dział kow cy.

A czy sta ło się tak w przy pad ku li kwi da cji ROD „Lot -
ni sko” w Szcze ci nie? Ogród ten ist niał od 1974 ro ku 
i zaj mo wał 19,4655 ha, na któ rym funk cjo no wa ło 449
dzia łek ro dzin nych. W 2007 ro ku Mia sto Szcze cin wy -
stą pi ło do PZD z wnio skiem o li kwi da cję po wyż sze go
ogro du w związ ku z ko niecz no ścią re ali za cji miej sco we -
go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, któ ry prze -
wi dy wał na tym te re nie m.in. roz bu do wę lot ni ska
Szcze cin – Dą bie. We dług da le ko sięż nych pla nów Mia -
sta, w po bli żu lot ni ska oraz je zio ra Dą bie miał po wstać
sta dion pił kar ski, a tak że obiek ty usłu go we i ho te lo we. 
Z uwa gi, że roz bu do wa lot ni ska jest ce lem pu blicz nym,
Zwią zek nie za mie rzał się prze ciw sta wiać tej li kwi da cji.

Aby za gwa ran to wać speł nie nie wszyst kich usta wo -
wych wa run ków li kwi da cji, Zwią zek pod pi sał z Mia stem
Szcze cin po ro zu mie nie. Gwa ran to wa ło ono za rów no od -
szko do wa nia dla 449 dział kow ców, jak i od szko do wa -
nie dla PZD i te ren za mien ny. Zgo da na li kwi da cję
zo sta ła wy da na przez Pre zy dium KR PZD w 2008 ro ku
i w tym też ro ku li kwi da cja zo sta ła prze pro wa dzo na.

Łącz nie dział kow cy otrzy ma li po nad 8 mln zł za ma ją -
tek po zo sta wio ny na te re nie ROD „Lot ni sko”. Jed no cze -
śnie w ra mach roz li cze nia za li kwi da cję te re nu ROD
„Lot ni sko”, przy ję to część nie ru cho mo ści za mien nej po -
ło żo nej na Wy spie Puc kiej o łącz nej po wierzch ni
10,3010 ha, prze ka za nej w użyt ko wa nie na rzecz PZD
ak tem no ta rial nym w 2003 ro ku oraz nie ru cho mość za -
mien ną po ło żo ną przy ul. Ma ry nar skiej o po wierzch ni
0,2189 ha, prze ka za ną w użyt ko wa nie na rzecz Związ ku
ak tem no ta rial nym w 2004 ro ku. Po nad to, Zwią zek
otrzy mał od szko do wa nie z ty tu łu re ali za cji obo wiąz ków
zwią za nych z za pew nie niem nie ru cho mo ści za mien nej 
i od two rze niem no we go ROD, za po zo sta łą zli kwi do wa -
ną po wierzch nię wy no szą cą 8,9456 ha.

Wszyst kie wa run ki li kwi da cji zo sta ły speł nio ne, ogród
prze stał ist nieć. Do dat ko wo Mia sto po nio sło znacz ne
kosz ty zwią za ne z oczysz cze niem te go te re nu. Nic nie
sta ło na prze szko dzie, aby Mia sto zre ali zo wa ło cel pu -
blicz ny, przez któ ry zli kwi do wa no ROD „Lot ni sko”. 
I co się wy da rzy ło ? Nic. Od wie lu lat te ren ten le ży odło -
giem i co raz bar dziej za ra sta. Plan za go spo da ro wa nia te -
re nu nie po wiódł się. Oczy wi ście co pe wien czas
po ja wia ją się ar ty ku ły pra so we, któ re su ge ru ją, że w nie -
da le kiej przy szło ści Mia sto zre ali zu je in we sty cje zgod -
nie z miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia prze s-
trzen ne go. Jed nak że ca ły czas po zo sta je to je dy nie w sfe -
rze pla nów.

Po zo sta je je dy nie za dać Mia stu py ta nie, po co wy da no
kil ka na ście mi lio nów zło tych na li kwi da cję ROD „Lot ni -
sko”, sko ro w dal szym cią gu hu la tam tyl ko wiatr ? Po co
wy da no znacz ne środ ki na oczysz cze nie te re nu, sko ro
wszyst ko zdą ży ło już po now nie za ro snąć ? Cięż ko zna -
leźć ra cjo nal ną od po wiedź. Na pew no ta sy tu acja jest jesz -
cze trud niej sza dla 449 dział kow ców, któ rzy mu sie li
opu ścić swo je dział ki, bo prze cież re ali za cja ce lów pu -
blicz nych jest prio ry te tem. Nie ste ty w tej spra wie nie moż -
na już nic zro bić. Po zo sta je je dy nie mieć na dzie ję, że w
przy szło ści urzęd ni cy dwa ra zy za sta no wią się, za nim roz -
trwo nią pie nią dze pu blicz ne, któ re prze cież moż na by ło
prze zna czyć na rze czy wi ście waż ne in we sty cje Mia sta.

AR 
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Nie ma ją ła two dział kow cy z b. ROD „Me ta lo wiec” w
Choj ni cach, któ rzy opu ści li sze re gi PZD w oba wie przed
nie uchron no ścią wpro wa dza nia i eg ze kwo wa nia za pi sów
no wej usta wy o ROD z 13 grud nia 2013 r. Ra da Miej ska
Choj nic uchwa li ła w lip cu plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, w któ rym na te re nie ist nie ją ce go ogro du
prze wi dzia no ist nie nie wy łącz nie za bu do wy miesz ka nio -
wej jed no ro dzin nej. Czy w ten spo sób urzęd ni cy chcie li
wy cią gnąć wię cej pie nię dzy od użyt kow ni ków ogro du?

Głów nym pro ble mem dział kow ców z „Me ta low ca”
by ły ma so wo wy bu do wa ne po nadnor ma tyw ne al ta ny,
pod czas gdy no wa usta wa okre śli ła ich wiel kość mak sy -
mal ną na 35m². Znacz ne na ru sze nie pra wa przez użyt -
kow ni ków „Me ta low ca” wy ka za ła kon tro la Po wia -
to we go In spek to ra tu Nad zo ru Bu dow la ne go i opi nia spo -
rzą dzo na przez bie głe go są do we go w trak cie spra wy 
o wy po wie dze nie wie czy ste go użyt ko wa nia te re nu PZD
przez mia sto.

Oba wy dział kow ców umie jęt nie pod sy ci li urzęd ni cy
miej scy, któ rym za le ży de fac to nie na sa mych dział kow -
cach i ich ogro dzie, ale na atrak cyj nym te re nie przy le głym
do ogro du, do któ re go mia sto nie ma do jaz du, gdyż prze -
szko dą jest wła śnie ogród „Me ta lo wiec”. Dział ka tuż przy
sa mym Bo rze Tu chol skim, w oto cze niu licz nych je zior to
nie la da grat ka, więc urzęd ni cy od daw na my śle li, jak zli -
kwi do wać ist nie ją cy ROD, by do brać się do tej nie za go -
spo da ro wa nej dział ki tuż obok ogro du. Za pro po no wa no
więc dział kow com prze kształ ce nie ogro du w osie dle
miesz ka nio we. Obie ca no by pew nie i wie le wię cej, gdy by
za szła ta ka po trze ba. Wszak obiet ni ce nic nie kosz tu ją.

Brak za pi su w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go o funk cji re kre acyj no -wy po czyn ko wej
do mów lub let ni sko wej to pstry czek w nos. Skut ko wał
by on przede wszyst kim wyż szą opła tą le ga li za cyj ną bu -
dyn ków. Za miast 25 tys. dział kow cy mu sie li by za pła cić
50 tys. Nie ma ło. Tym cza sem Bur mistrz Choj nic lob bu -
jąc za wy łą cze niem ogro du z PZD swe go cza su obie cy -
wał, że dział kow cy, któ rzy nie bę dą chcie li prze kształ cać
dzia łek w osie dle, da lej w spo ko ju bę dą mo gli upra wiać

swo je ogro dy. Czy tak bę dzie na praw dę, czy też uczył
się „jak obie cy wać grusz ki na wierz bie” od naj lep szych,
to się do pie ro oka że. Pa trząc na urzęd ni cze dzia ła nia
władz Choj nic trud no nie oprzeć się wra że niu, że dział -
kow cy z „Me ta low ca” mo gą jesz cze za pła kać za sta ry mi
cza sa mi, gdy ich dział ki by ły nie osie dlem, a spo koj nym
ogro dem.

Nie da się już ukryć te go, że ure gu lo wa nie sta nu praw -
ne go grun tu zaj mo wa ne go przez choj nic kich dział kow -
ców oka za ło się znacz nie trud niej sze i bez wąt pie nia
bar dziej kosz tow ne dla ich kie sze ni, niż prze wi dy wa li.
Dział kow cy bę dą mu sie li bo wiem wy ku pić swo je dział -
ki od mia sta, a po nad to za pła cić ty sią ce za le ga li za cję al -
tan, któ re po prze kształ ce niu ogro du w osie dle sta ną się
w rze czy wi sto ści sa mo wo la mi bu dow la ny mi. Nie wia -
do mo jesz cze, ja ką ce nę przyj dzie im za to za pła cić. 
Z ca łą pew no ścią moż na stwier dzić jed no. Dział kow cy 
z ogro du „Me ta lo wiec” pła cą już w tej chwi li dwu krot -
nie wyż szą opła tę człon kow ską dla no we go sto wa rzy -
sze nia, niż pła ci li by w PZD. Ma ło za chę ca ją co
wy glą da ją też opła ty za m² dział ki. Wy no szą one aż
39gr/m². Mia sto co praw da usil nie dą ży do prze kształ -
ce nia te re nu w osie dle, ale jak wi dać, nie dba przy tym
za wie le o in te res dział kow ców, ale o wła sny. Świad czyć
mo że o tym pier wot ny brak za pi su o funk cji re kre acyj -
nej bu dyn ków na tym te re nie.

Pod czas ostat niej se sji Ra dy Miej skiej „nie do pa trze -
nie” urzęd ni ków po pra wio no, a po nad to ogro do we alej -
ki zy ska ły ma ło atrak cyj ne, a wręcz gro te sko we na zwy
ulic. Bę dą więc tam ist nia ły to por ne uli ce, jak Mo sięż na,
Gwin to wa, czy To kar ska.

Co jesz cze cze ka użyt kow ni ków ogro du „Me ta lo wiec”
czas po ka że, jed nak bez wąt pie nia przyj dzie im za pła cić
nie ma ły koszt za swo je de cy zje, a do tych cza so wa en kla -
wa te go ogro du dział ko we go od cho dzi bez względ nie do
prze szło ści.

Wię cej o ogro dzie „Me ta lo wiec” w Choj ni cach moż na
prze czy tać w ar ty ku le „Dział kow cy i urzęd ni cy” do stęp -
nym w za kład ce „me dia o nas” na stro nie pzd.pl

AH

6. Obiecywali działkowcom „gruszki na wierzbie”

Wał brzych w tym nie któ re ro dzin ne ogro dy dział ko we
le żą na wę glu. Gdzie nie ude rzy my ło pa tą czy ki lo fem,
tam car bon się po ja wia. W jed nym miej scu po ja wia się
głę biej, w dru gim wy stę pu je na mniej szych głę bo ko -
ściach, ale jest. Je den ga tun ko wo jest lep szy, dru gi gor -
szy, po kła dy mo gą być po chy lo ne, pio no we, po zio me 
i pod ką tem.

W 1990 ro ku Mi ni ster Prze my słu wszczął po stę po wa -
nie li kwi da cyj ne czte rech ko palń Dol no ślą skie go Za głę -
bia Wę glo we go. De cy zją tą mi ni ster rów no cze śnie
po wo łał ze spół przy go to waw czy, któ re go za da niem by -
ło zba da nie przy czyn, ce lu, po trzeb i wa run ków li kwi -
da cji ko palń wał brzy skich. Ze spół przy go to waw czy
po trze bo wał tyl ko sie dem dni na wy ko na nie te go za da -

7. 20 lat biedaszybów w Wałbrzychu i w wałbrzyskich ROD
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nia i bły ska wicz nie wy ko nał de cy zję mi ni stra. W 1990
ro ku pod ję to de cy zję po li tycz ną o li kwi da cji ko palń wał -
brzy skich.

Pod czas li kwi da cji ko palń lo kal nej wła dzy sa mo rzą -
do wej prze ka za no wszyst kie za kła do we żłob ki i przed -
szko la, gór ni cze do my kul tu ry, szpi tal gór ni czy,
za kła do we ośrod ki zdro wia, obiek ty szkol ne i spor to we,
z któ rych więk szość zo sta ła zli kwi do wa na, al bo po pa da
dzi siaj w ru inę. Li kwi da cja ko palń Za głę bia Wał brzy -
skie go po cią gnę ła za so bą do dat ko wo ca ły sze reg li kwi -
da cji przed się biorstw ko ope ru ją cych oraz pra cu ją cych
na po trze by prze my słu wę glo we go.

W 1996 ro ku wy do by to ostat ni wó zek wę gla z ko pal -
ni „Tho rez”. Li kwi da cja pro wa dzo na mia ła być rów no -
le gle z two rze niem w Wał brzy chu no wych miejsc pra cy
i wła śnie nie zre ali zo wa nie tej rzą do wej obiet ni cy sta ło
się przy czy ną tra ge dii spo łe czeń stwa wał brzy skie go. Od
te go mo men tu kil ka dzie siąt ty się cy miesz kań ców Wał -
brzy cha wy emi gro wa ło w świat za pra cą. Opu sto sza ło
po nich tak że wie le dzia łek ro dzin nych w wał brzy skich
ogro dach dział ko wych. Jed no cze śnie po wsta ły pierw sze
wał brzy skie bie da szy by.

We dług da nych sza cun ko wych przy nie le gal nym wy -
do by ciu wę gla mo gło wów czas pra co wać oko ło 3-4 tys.
osób a naj więk sze ko rzy ści z ich funk cjo no wa nia mia ła
zor ga ni zo wa na gru pa, któ ra ścią ga ła ha ra cze od każ dej
wy ko pa nej „dziu ry”.

W 2004 ro ku nie le gal nie ko pią cy wę giel za ło ży li swo -
je sto wa rzy sze nie „Bie da szy by”. Obec nie licz ba ko pa -
czy jest sza co wa na na kil ka set osób. Mi mo to da lej
czy nią ol brzy mie szko dy, bo wiem na dal ko pią gdzie się
tyl ko da: w ogro dach dział ko wych i la sach, głów nie ko -
mu nal nych, pod ko pa no rów nież wie lo krot nie ga zo ciąg i
dro gę wo je wódz ką.

Nie oby ło się też bez licz nych wy pad ków śmier tel nych
w tym pod nie któ ry mi ogro da mi dział ko wy mi.

Usu wa nie szkód w la sach ob cią ża bu dżet gmi ny Wał -
brzych, na to miast de wa sta cja al tan, na sa dzeń i in fra -
struk tu ry w ogro dach nad wy rę ża bu dżet dział kow ców.
Sku tek fe dro wa nia przez bie da szyb ni ków pod ogro da mi
dział ko wy mi, to za pad nię te dział ki wraz z do byt kiem
dział kow ców, nisz cze nie a na wet kra dzież ogro dze nia a
tak że po rzu ca nie dzia łek w oba wie o wła sne ży cie. Do -
tknię ci skut ka mi tych szkód dział kow cy i Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, któ re mu znisz czo no grun ty, nie ma ją żad -
nej ochro ny praw nej. Je dy ną dro gą jest  dłu gi pro ces są -
do wy o od szko do wa nie, któ ry jak wy ni ka z kil ku już
to czą cych się spraw z po wódz twa cy wil ne go, koń czy się
nie ko rzyst ny mi dla po wo dów wy ro ka mi.

Za wę giel do wię zie nia?
Or ga ny sa mo rzą du mo gą wpły wać na dzia łal ność róż -

nych rzą do wych służb i in spek cji. Ra da gmi ny, ja ko or -

gan uchwa ło daw czy, po sia da upraw nie nie do roz pa try -
wa nia in for ma cji o sta nie bez pie czeń stwa na te re nie gmi -
ny i ewen tu al ne go wska zy wa nia nie zbęd nych kie run ków
dzia łań od po wied nich służb w dzie dzi nach: ochro ny śro -
do wi ska, bez pie czeń stwa sa ni tar ne go, bez pie czeń stwa 
i po rząd ku pu blicz ne go. Z ko lei pre zy dent mia sta, spra -
wu jąc wła dzę wy ko naw czą w gmi nie, po no si od po wie -
dzial ność za pra wi dło we i sku tecz ne wy ko ny wa nie
funk cji pań stwa, przede wszyst kim w sfe rze bez pie czeń -
stwa we wnętrz ne go, spo ko ju i po rząd ku pu blicz ne go,
prze strze ga nia pra wa, za bu rzeń spo łecz nych a tak że 
w sta nach nad zwy czaj nych.

Kwe stie ko pa nia wę gla w bie da szy bach re gu lu je rów -
nież Pra wo geo lo gicz ne i gór ni cze, któ re okre śla za sa dy
i wa run ki po dej mo wa nia, wy ko ny wa nia i za koń cze nia
dzia łal no ści w za kre sie wy do by wa nia ko pa lin ze złóż.
Nie le gal ne wy do by wa nie ko pa lin ze złóż pań stwo wych,
sąd, po li cja i straż miej ska trak tu je, tyl ko ja ko wy kro -
cze nie, czę sto spra wy są uma rza ne.

Co da lej?
Jest la to, czas wa ka cyj nych upa łów, jed nak nie ba wem

przyj dzie je sień i wraz z nią spad nie tem pe ra tu ra i jak
zwy kle au ra przy nie sie wzrost za po trze bo wa nia na wał -
brzy ski wę giel. Ta jem ni cą po li szy ne la jest to, o czym od
daw na mó wi wał brzy ska uli ca na te mat po błaż li wo ści
or ga nów wo bec ko pią cych: „le piej niech krad ną wę giel
oraz nisz czą ogród ki i la sy, niż ma ją wyjść na uli cę”. Nie
wia do mo z ja kich po wo dów, po mi mo licz nych obiet nic
władz, pro ble mu jesz cze nie roz wią za no. Być mo że kra -
dzież wę gla jest trak to wa na ja ko nie fi nan so wa so cjal na
po moc pań stwa i sa mo rzą du dla naj bied niej szych wał -
brzy szan, coś w ro dza ju – de pu ta tu wę glo we go... Bez
wzglę du na to, czy uli ca ma ra cję czy nie, na le ży za py -
tać: co z miesz kań ca mi gmi ny dla któ rych nie le gal ne fe -
dro wa nie jest uciąż li we i nisz czy ich gro ma dzo ny la ta mi
lub na wet po ko le nia mi do by tek, de wa stu je in fra struk tu -
rę ogro dów, drze wo stan i le śne trak ty? Dla cze go w Wał -
brzy chu moż na bez kar nie nisz czyć wła sność pry wat ną,
gmin ną i pań stwo wą?

Dział kow cy – czę sto eme ry to wa ni wał brzy scy gór ni cy
oraz ich ro dzi ny, wie le pra cy i po świę ce nia wło ży li 
w bie żą ce utrzy ma nie ogro dów sta no wią cych dla nich
war tość bez cen ną. Dzi siaj 20 lat po li kwi da cji ko palń Za -
głę bia Wał brzy skie go są zmu sze ni przez nie le gal nie ko -
pią cych wę giel do po rzu ca nia swo ich dzia łek, bo na
kon sty tu cyj ną ochro nę pań stwa i sa mo rzą du nie za słu -
gu ją? Rzecz nik Praw Oby wa tel skich od po nad ro ku cza -
su roz wa ża i pod wa ża kon sty tu cyj ność usta wy o ROD.
Nie wi dzi na to miast swo jej ro li w sfe rze ochro ny praw
zwy kłych oby wa te li, któ rzy nie słusz nie i ze szko dą dla
nich po no szą kosz ty trans for ma cji go spo dar czej w na -
szym pań stwie.

Krzysz tof Pa ciep nik
in spek tor ds. te re no wo praw nych, OZ Su dec ki
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MojaPolis i BIQdata przy go to wa ły na pod sta wie da -
nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go oraz Głów ne go
In spek to ra tu Ochro ny Śro do wisk ran king naj bar dziej
zie lo nych miast Pol ski. W naj więk szych mia stach na pra -
wach po wia tu po rów na no wiel kość po wierzch ni zaj mo -
wa nej przez par ki, zie leń ce, zie leń osie dlo wą oraz
ob sza ry le śne. Na po dium naj bar dziej zie lo nych miast w
Pol sce zna lazł się So pot (58,56%), Zie lo na Gó ra
(46,76%), Ka to wi ce (46,21%) i Gdy nia (45,81%). Nie
dzi wi więc fakt, że je śli weź mie my pod uwa gę ran king
naj mniej za nie czysz czo nych miast to wła śnie Trój mia -
sto za li cza się do pierw szej trój ki li de rów. Przy czy ną

czy ste go po wie trza jest nie tyl ko brak cięż kie go prze my -
słu, ale też du ża licz ba ob sza rów zie lo nych, w tym ogro -
dów dział ko wych oraz sil ne wie trze nie, któ re do ty czy
miast po ło żo nych nad mo rzem, jak i w je go bli skiej od -
le gło ści. Choć zie leń nie za wsze prze kła da się na lep sze
po wie trze, to za wsze sprzy ja re kre acji, po pra wia es te ty -
kę mia sta i ja kość ży cia je go miesz kań ców. A co naj waż -
niej sze – ogro dy dział ko we są dla miast nie zwy kle
eko no micz ne, bo wiem przy no szą wie le nie po li czo nych
ko rzy ści, pod czas gdy na ich utrzy ma nie sa mo rzą dy nie
wy da ją na wet zło tów ki. Tym cza sem na par ki mia sta wy -
da ją mi lio ny zło tych.

8. Parki czy ogrody – co daje wi´cej korzyÊci? 

Po łu dnie po trze bu je zie le ni

Pod wzglę dem ja ko ści po wie trza Pol ska jest po dzie lo -
na na czy stą pół noc i za nie czysz czo ne po łu dnie. Naj bar -
dziej za nie czysz czo ne po wie trze od no to wa no w
aglo me ra cji kra kow skiej, Biel sko Bia łej i na Ślą sku.
Miesz kań cy tych re jo nów są na wet przez 6 mie się cy w
ska li ro ku na ra że ni na od dy cha nie za nie czysz czo nym
po wie trzem. Nie ma się czym chwa lić też Czę sto cho wa,
Tar nów i aglo me ra cja ja strzęb sko -ryb nic ka. W Kra ko -
wie te re ny zie lo ne zaj mu ją tyl ko 9 proc. po wierzch ni, a
mi mo to w ro ku 2014 r. po chło nę ły 14 mln z bu dże tu
miej skie go, pod czas gdy ogro dy dział ko we zaj mu ją ce
po wierzch nię ok. 372 ha nie kosz to wa ły na wet gro sza.
Nie ste ty wła dze mia sta przez la ta nie do ce nia ły wkła du
dział kow ców w miej ską zie leń. Nie tyl ko nic dział kow -
com nie do pła ca no do re mon tów i in we sty cji w in fra -
struk tu rę, ale jesz cze szu ka no w kie sze niach dział-
kow ców do dat ko wych pie nię dzy. Kra ków ja ko je dy ne
mia sto w Pol sce za żą da ło od dział kow ców opłat za zie -
mię. Tym cza sem dla tak du żej aglo me ra cji jak Kra ków

ogro dy dział ko we to praw dzi wy skarb. Ogro dy dla Kra -
ko wa, gdzie wy stę pu je jed no z naj więk szych w Eu ro pie
stę żeń smo gu sta no wią na tu ral ną fa bry kę tle nu. To źró -
dło zdro wia i ży cia, ale i pięk ny ele ment hi sto rii miasta.
Rad ni ob li czy li, że na wy ku py te re nów zie lo nych, na
któ rych miesz kań cy chcie li by utwo rze nia par ków, po -
trze ba 1-2 mld zł. - W wie lu czę ściach mia sta bra ku je te -
re nów zie lo nych do re kre acji, spa ce rów, wy po czyn ku.
Spo ro ogro dów znaj du je się wła śnie w ta kich miej -
scach – uwa ża rad ny Plat for my Do mi nik Jaś ko wiec.
Rad ni po ro zu mie li się ze Związ kiem. Za ulgi w opła tach,
in we sty cje mia sta w oświe tle nie, alej ki, ław ki oraz
ochro nie nie ogro dów przed za bu do wą pla na mi miej sco -
wy mi, miesz kań cy bę dą mo gli ko rzy stać z ogro dów
otwar tych. Kra ko wia nie zy ska ją więc te re ny zie lo ne do
spa ce rów i wy po czyn ku. – W mie ście par ki po wsta ją
zbyt wol no – mó wią miesz kań cy Kra ko wa, któ rzy cie szą
się, że ogro dy dział ko we otwie ra ją się na spo łecz ność
miej ską. 

Ogro dy ra tu ją mia sta

Miast nie stać na luk sus po sia da nia nie zli czo nej licz by
par ków. Zaś mia sta bez zie le ni żyć nie mo gą. Pol ska zna -
la zła się na 20. miej scu li sty Świa to wej Or ga ni za cji
Zdro wia (WHO) naj bar dziej ska żo nych państw. Spo śród
65 prze ba da nych miast w Pol sce, tyl ko 6 mie ści się 
w nor mie – resz ta znacz niej je prze kra cza. We dług sza -
cun ków WHO z po wo du wdy cha nia szko dli wych czą -
ste czek obec nych w za nie czysz czo nym po wie trzu
umie ra rocz nie po nad 2 mi lio ny lu dzi. Eks per ci sza cu ją,
że je śli zo sta ły by wdro żo ne roz wią za nia ogra ni cza ją ce
w znacz nym stop niu emi sję tru ją cych ga zów, to uda ło by
się zmniej szyć licz bę przed wcze snych zgo nów na wet 
o 2/3. Groź ne py ły prze do sta ją się do płuc, a na stęp nie do
krwio bie gu, sta jąc się przy czy ną cho rób ser ca, ra ka płuc,
ast my i ostrych in fek cji ukła du od de cho we go. Re gu la -

cję po wie trza w mia stach za kłó ca nie tyl ko smog i fa -
brycz ne za nie czysz cze nia, ale też gę sta, wy so ka za bu do -
wa i du że po wierzch nie z be to nu czy as fal tu. Prze-
pro wa dzo ne w Por tu ga lii ba da nia – na któ re po wo łu je
się Ko mi sja Eu ro pej ska – po ka za ły, że moż na sku tecz nie
prze ciw dzia łać te mu nie ko rzyst ne mu zja wi sku. Roz wią -
za niem jest utrzy my wa nie i za kła da nie na wet ma łych
„oaz” zie le ni w mie ście, ta kich jak np. ogro dy dział ko -
we. Ko mi sja Eu ro pej ska po wo ła ła się tak że na eks pe ry -
ment prze pro wa dzo ny w Li zbo nie. Otóż w bar dzo za-
lud nio nej czę ści mia sta usy tu owa no bar dzo ma ły ogró -
dek. Oka za ło się, że na tym ma łym skraw ku zie le ni tem -
pe ra tu ra pod czas go rą ce go dnia by ła o 6,9 stop ni C
niż sza niż na te re nie za bu do wa nym. Ba da nie po ka za ło
tak że, że war stwa chłod niej sze go po wie trza mo że roz -
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no sić się na 200 m. Po dob ny eks pe ry ment prze pro wa -
dzo ny w Ja po nii – na więk szym ogro dzie – po ka zał, że
„chło dze nie” mo że roz pra szać się na wet na kil ka set me -
trów. Ba da nia te pro wa dzo ne w Pol sce po ka za ły, że śred -
nia róż ni ca tem pe ra tur po mię dzy cen trum War sza wy 

a jej pe ry fe ria mi wy no si oko ło 2 stop ni C. Nie na próż -
no o ogro dach mó wi się, że są zie lo ny mi płu ca mi miast.
Po dob nie bo wiem, jak płu ca, nie tyl ko chło dzą roz grza -
ne mia sta, ale też i oczysz cza ją za tru te spa li na mi i oło -
wiem po wie trze. 

Kon takt z na tu rą

Sko ro za tem po trze bu je my zie le ni, to dla cze go nie par -
ki? – Lu dzie w ogro dach wi dzą nie tyl ko ich zdro wot ne
ko rzy ści, ale przede wszyst kim jest to dla nich for ma wy -
po czyn ku, re kre acji i kon tak tu z na tu rą, któ ry w mia stach
jest zna czą co ogra ni czo ny – mó wi jed na z war szaw skich
dział ko wi czek Wan da Wi śniew ska. – W par ku nie mo że -
my do tknąć bez po śred nio zie mi, za sa dzić kwiat ków, wa -
rzyw i cie szyć się z te go, co wy ro śnie. W par kach
mo że my tyl ko usiąść na ław ce i sie dzieć. Nie ma bez po -
śred nie go kon tak tu z zie mią, któ ry przy no si ra dość i od -

po czy nek psy chicz ny – wy ja śnia. To tłu ma czy fe no men,
ja kim cie szą się ogro dy dział ko we. Jak po ka za ło ba da nie
CBOS co szó sty Po lak ko rzy sta z ogro dów dział ko wych
(17%), a po nad jed na czwar ta ba da nych (29%) za de kla -
ro wa ła, że ktoś z ich naj bliż szej ro dzi ny bądź oni sa mi
ma ją dział kę na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Oso by, któ re ko rzy sta ją z dzia łek twier dzą, że
dział ki w mia stach po win ny ist nieć (93%) nie za leż nie od
in nych te re nów zie le ni, tj. la sy, par ki i zie lo ne skwer ki. 

Mi lio ny z bu dże tu

Rów nież dla miast ogro dy dział ko we są ko rzyst niej -
sze od par ków. Wła dze Gdań ska uru cho mi ły stro nę, na
któ rej po da ją ile wy no szą po szcze gól ne wy dat ki mia sta 
– od po sta wie nia la tar ni, przez kosz ty in we sty cji dro go -
wych, a na utrzy ma niu par ków i zie leń ców koń cząc. Do -
wia du je my się więc, że po sa dze nie tyl ko jed ne go drze wa
z je go rocz ną pie lę gna cją kosz tu je 473 zł, a usta wie nie
ław ki z opar ciem - nie co po nad 1 tys. zł. Z ko lei utrzy -
ma nie gdań skie go Par ku Re aga na to koszt bli sko 60 tys.
zł/m -c, a Par ku Oliw skie go – 100 tys. zł/m -c. Kwo ty po -
da wa ne są w prze li cze niu na dni, ty go dnie czy mie sią ce,
by nie szo ko wa ły. Rocz nie idą bo wiem w mi lio ny. Tak,

jak we Wro cła wiu, gdzie na utrzy ma nie te re nów zie lo -
nych wła dze wy da ją 18 mln zło tych rocz nie. Par ki zaj -
mu ją tam łącz nie 530 ha, a la sy 18ha. Jak moż na
po li czyć, rocz ny koszt utrzy ma nia 1 hek ta ra par ku to
koszt po nad 8 ty się cy zło tych. Tym cza sem te re ny ogro -
dów dział ko wych, któ rych jest 3 ra zy ty le, zaj mu jąc ok.
1425 ha nie do sta ją ani gro sza z miej skie go bu dże tu. Ich
utrzy ma nie w ca ło ści po kry wa ją sa mi dział kow cy z wła -
snej kie sze ni. Nie zro zu mia łe jest za tem dla cze go w stu -
dium za go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Wro cław
prze wi du je li kwi da cję 159 ze wszyst kich 160 wro cław -
skich ogro dów dział ko wych? 

Nie rów na wal ka

W Pol sce drze wa wciąż prze gry wa ją z no wy mi osie -
dla mi, ga le ria mi han dlo wy mi i par kin ga mi, bo wie lu sa -
mo rzą dow ców na pierw szym miej scu sta wia in te res
in we sto rów, lek ką rę ką zga dza jąc się na wy cin kę drzew.
„Sa dzo ne w ra mach kom pen sa cji no we drze wa czę sto są
ni skiej ja ko ści, a nie za bez pie czo ne i nie pod le wa ne 
– szyb ko ob umie ra ją” – czy ta my w opu bli ko wa nym nie -
daw no ra por cie Naj wyż szej Izby Kon tro li „Ochro na
drzew w pro ce sach in we sty cyj nych miast”. Nie tyl ko
sto li ca, ale wie le sa mo rzą dów w Pol sce my śli o tym, by
grun ty ro dzin nych ogro dów dział ko wych prze zna czyć
pod in we sty cje. W War sza wie do roz dy spo no wa nia jest
bli sko 1,2 tys. hek ta rów ogro dów dział ko wych, któ re
znaj du ją się w bar dzo atrak cyj nych re jo nach mia sta. Pla -
ny i stu dium za go spo da ro wa nia prze strzen ne go dla mia -
sta War sza wy nie prze wi du ją moż li wo ści, by da ne te re ny
prze zna czać pod „ogro dy dział ko we”. Je dy nie spo ra -
dycz nie po ja wia ją się enig ma tycz ne za pi sy o „zie le ni

urzą dzo nej”, co wca le nie ozna cza i nie gwa ran tu je ist -
nie nia dzia łek. Nie wia do mo bo wiem, czym w opi nii
władz mia sta jest „zie leń urzą dzo na”. War sza wa ma już
spre cy zo wa ne pla ny w za go spo da ro wa niu prze strzen -
nym – nie mo że się ich wy przeć czy ma mić, że po wsta -
ną tam par ki, bo kto za pła ci za utrzy ma nie ko lej nych
miej skich par ków? Naj czę ściej pla ny za kła da ją, że 
w miej scach ogro dów po wstać ma „bu dow nic two miesz -
ka nio we” lub „stre fa prze my sło wa”, a nie „zie leń dział -
ko wa”, jak to się ma rzy róż nym urba ni stom i in nym
eks per tom wy po wia da ją cym się na ła mach me diów.

Ogro dy dział ko we to bar dzo istot ny ele ment Pol ski,
któ re go nie da się wy ciąć mi mo wie lo let niej na gon ki 
i ata ków, któ rych ce lem jest nisz cze nie ogrod nic twa
dział ko we go w na szym kra ju. Ogrom na po pu lar ność
dzia łek nie jest nie spo dzian ką, a je dy nie na stęp stwem
tych wszyst kich oko licz no ści, któ re spra wia ją, że to
głów ny i naj tań szy spo sób spę dza nia wol ne go cza su
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wśród wie lu pol skich ro dzin. Po la ków nie stać na dro gie
za gra nicz ne wy jaz dy, dla te go swo je wa ka cje czę sto spę -
dza ją wła śnie na dział kach – wła snych, u ro dzi ny lub
zna jo mych. Do bro dziej stwo ob co wa nia z przy ro dą,

świe że owo ce i wa rzy wa – za miast chiń skie go czosn ku
czy ho len der skiej mar chew ki, do ce nia więk szość Po la -
ków. Te go wszyst kie go nie da się za stą pić żad nym par -
kiem.

AH

Ro dzin ne ogro dy dział ko we to świet na al ter na ty wa
na spę dze nie wa ka cji. Wie le pol skich ROD pod czas
la ta mo że po chwa lić się ca łą pa le tą wa ka cyj nych im -
prez. W ogro dach coś in te re su ją ce go znaj dą dla sie -
bie, za rów no naj młod si, jak i se nio rzy. I to na wet ci,
któ rzy nie ma ją wła snych dzia łek.

Z nie ba le je się żar. Słup ki ter mo me trów się ga ją 40
stop ni Cel sju sza. Du cho ta w miesz ka niach jest nie mal
nie do wy trzy ma nia. Dla te go uko je nie w te upal ne dni
moż na zna leźć w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, bo -
wiem se zon wa ka cyj ny w ogro dach ob fi tu je w wie le im -
prez. Część ROD ob cho dzi swo je ju bi le usze. Z tej oka zji
w ogro dach or ga ni zo wa ne są spe cjal ne uro czy sto ści, na
któ rych bar dzo mi le wi dzia ni są tak że miesz kań cy miast.

Nie po trze ba jed nak spe cjal nej oka zji, aby za wi tać 
w ROD. W wie lu z nich la tem ma ją miej sce ro dzin ne fe -
sty ny, warsz ta ty fo to gra ficz ne, im pre zy in te gra cyj ne dla
osób nie peł no spraw nych, a tak że wcza sy dla se nio rów. 
A czy Ty wiesz co dzie je się w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym w Two im są siedz twie?

Dla ma łych i du żych
Dzię ki współ pra cy ROD z przed szko la mi, szko ła mi,

do ma mi dziec ka, pla ców ka mi opie kuń czo -wy cho waw -
czy mi oraz or ga ni zo wa ny mi przez nie im pre za mi, naj -
młod si zdo by wa ją wie dzę o zdro wym sty lu ży cia,
eko lo gii, roz wo ju ro ślin, zwie rząt, a tak że o war to ści wy -
po czyn ku na świe żym po wie trzu. 

Jed ną z tych god nych na śla do wa nia ini cja tyw był fe -
styn dla dzie ci w ROD „So wiń skie go” w War sza wie.
Wśród je go uczest ni ków by ły nie tyl ko dzie ci dział kow -
ców i oko licz nych miesz kań ców, ale tak że pod opiecz ni
Do mu Dziec ka nr 2 im. Ja nu sza Kor cza ka w War sza wie
i Do mu Dziec ka nr 3 Ośrod ka Wspar cia Dziec ka i Ro dzi -
ny „KOŁO” w War sza wie. W im pre zie bra ły udział dzie -
ci po ni żej 12 ro ku ży cia. 

Każ de z nich zo sta ło przy wi ta ne w ogro dzie przez
wiel ką Mysz kę Mi ki, a na stęp nie wpro wa dzo ne do za -
ba wy. Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się atrak cje
przy go to wa ne przez Za rząd ROD, a wśród nich: ma lo -
wa nie twa rzy ry sun ka mi bo ha te rów z ba jek, bro ka to we
ta tu aże, mo de lo wa nie ba lo ni ków i na dmu cha nie ich he -
lem, prze jażdż ki na ku cy ku czy pro jek cja ba jek. Co wię -

cej, na jed nej z ogro do wych dzia łek na dzie ci cze kał du -
ży dmu cha ny za mek. Atrak cji nie by ło koń ca. 

Na te re nie ROD „So wiń skie go” od był się rów nież tur -
niej pił ki noż nej, zaś na za koń cze nie im pre zy każ dy jej
ma ły uczest nik zo stał uho no ro wa ny me da lem, a w rę ce
dzie ci z Do mu Dziec ka tra fi ły pacz ki peł ne słod ko ści 
i pre zen tów.

Po dob na im pre za od by ła się w ROD „Owoc Na szej
Pra cy” w Pszczy nie (woj. ślą skie). Aby przy bli żyć naj -
młod szym hi sto rię ogro du, dział kow cy wy sta wi li przed -
sta wie nie. W głów ne ro le wcie li li się sa mi człon ko wie
Za rzą du ROD. Po czę ści ofi cjal nej na naj młod szych cze -
ka ła za ba wa w mi ni gol fa, krę gle, gry plan szo we i ma lo -
wa nie twa rzy. Chęt ni mo gli wziąć udział w kon kur sie
ogrod ni czym. Na za koń cze nie im pre zy każ de z dzie ci
otrzy ma ło pa miąt ko wy dy plom i sło dy cze.

Jed nak ro dzin ne ogro dy dział ko we to nie tyl ko za ba -
wa. W wie lu z nich dzie ci mo gą zgłę biać taj ni ki przy ro -
dy. Jak choć by w ROD „Ol szyn ka” w Świ no uj ściu, w
któ rym w cią gu ro ku od by wa ją się lek cje przy ro dy dla
dzie ci z pod sta wów ki. Pod czas nich dzie ci ma ją moż li -
wość przyj rze nia się jak ro sną wa rzy wa z re gu ły ku po -
wa ne przez ich ro dzi ców w skle pach lub na stra ga nach.
Mo gły one tak że zaj rzeć do szklar ni z po mi do ra mi czy
ze rwać pro sto z krza ków tru skaw ki i po ziom ki. Po nad to
ucznio wie mo gli sa mo dziel nie po szu kać w gle bie ro ba -
ków, a przy po mo cy lu py pod glą dać wę drów kę mró wek.
Jak po wie dzia ła jed na z na uczy cie lek - wy ciecz ka na te -
ren ogro du „Ol szyn ka” by ła roz sze rze niem in for ma cji
ja kie dzie ci zdo by wa ły w szko le. Po lek cji w te re nie
dzie ci mia ły na ry so wać to co za ob ser wo wa ły w na tu rze.
Na stęp nie w ogro do wej świe tli cy po wsta ła wy sta wa 
z ich ry sun ków.

In ną rów nie cie ka wą ini cja ty wą skie ro wa ną do naj -
młod szych by ły warsz ta ty fo to gra ficz ne „Ma li od kryw -
cy – wiel kie moż li wo ści” zor ga ni zo wa ne w ROD
„Ka dziel nia” w Kiel cach. Był to efekt współ pra cy ogro -
du z kie lec kim Biu rem Wy staw Ar ty stycz nych. Warsz -
ta ty prze zna czo ne by ły dla mło dzie ży w wie ku 10 - 17 lat
i re ali zo wa ne w pię cio dnio wych tur nu sach. Te go rocz ny
ple ner za chwy cił je go uczest ni ków. Mło dzi fo to gra fo wie
sku pi li się na utrwa la niu kwia tów i krze wów w tech ni ce
ma kro fo to gra fii.

9. Rodzinne ogrody działkowe idealnym miejscem na letni wypoczynek
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Ro dzin ne ogro dy dział ko we są tak że miej scem in te -
gra cji po ko leń. Świad czy o tym nie tyl ko fakt prze ka zy -
wa nia dzia łek w ROD z po ko le nia na po ko le nie, ale
tak że wy da rze nia or ga ni zo wa ne w ogro dzie, pod czas
któ rych mo gą się wspól nie ba wić se nio rzy i ich wnu ko -
wie. Jed nym z ta kich wy da rzeń jest z pew no ścią fe styn
ro dzin ny „Wi ta my La to”, któ ry miał miej sce w ROD
„FORMET” w Byd gosz czy. We współ pra cy z po li cją 
i Stra żą Miej ską w ogro dzie od by ły się po ka zy tre su ry
psów pa tro lo wo-obron nych. Naj więk szą atrak cją,
zwłasz cza dla naj młod szych uczest ni ków im pre zy, oka -
za ły się jed nak prze jażdż ki po li cyj ny mi mo to cy kla mi i
sa mo cho da mi.

Po dob na im pre za mia ła miej sce tak że w ROD „Przy -
szłość” w Sul mie rzy cach (woj. wiel ko pol skie). W III Pik -
ni ku Ro dzin nym uczest ni czy li dział kow cy, ich ro dzi ny i
zna jo mi oraz oko licz ni miesz kań cy. Pod czas im pre zy bie -
sia do wa no na świe żym po wie trzu przy wła sno ręcz nie
przy go to wa nych przez dział kow ców cia stach oraz da niach
z gril la. Pod czas pik ni ku du żym za in te re so wa niem cie szy -
ła się lo te ria fan to wa, a na ku pu ją cych lo sy cze ka ły m.in.
na rzę dzia ogrod ni cze, na sio na, na wo zy, ubiór ochron ny
itp. Zaś głów ną na gro dą był ro wer. Po nad to pod czas pik -
ni ku zbie ra no pie nią dze na mo der ni za cję ogro dze nia i bu -
do wę ogro do wej świe tli cy.

Nie wszyst kim se nio rom mo że jed nak od po wia dać ta -
ki spo sób wy po czyn ku. Dla nich Za rzą dy ROD przy go -
to wa ły spe cjal ną pro po zy cję. Są ni mi let nie wcza sy 
w ogro dzie tj. w ROD „Ra ko wiec” w War sza wie. 

Uczest ni ka mi wcza sów w ROD „Ra ko wiec” by ły oso by
w po de szłym wie ku, w więk szo ści sa mot ne, któ re nie tyl -

ko nie ma ją żad nych moż li wo ści spę dze nia la ta po za mia -
stem, ale czę sto tak że i sił na dal sze wy jaz dy. Dzię ki
uprzej mo ści dział kow ców se nio rzy mo gli spę dzić dwa ty -
go dnie w ba jecz nie zie lo nym ogro dzie w ser cu War sza wy,
któ ry ma bli sko 90 - let nią tra dy cję. W ci szy i w oto cze niu
mo rza kwia tów, drzew i grzą dek re ge ne ro wa li si ły, spa ce -
ru jąc sta ran nie wy pie lę gno wa ny mi alej ka mi ogro du. Jed -
nak to nie wszyst ko. Na wcza so wi czów cze ka ła tak że
bo ga ta ofer ta za jęć, a wśród nich: kon cer ty, spo tka nia z le -
ka rza mi i po li cjan ta mi, gra w bry dża oraz gim na sty ka, któ -
ra cie szy ła się szcze gól nym po wo dze niem.

 - Ruch nie tyl ko ma za bez pie czać nas przed ne ga tyw -
ny mi skut ka mi sta rze nia, ale też in te gro wać. Se nio rzy
przy zna ją, że dzię ki ćwi cze niom pod no si się ich sa mo -
oce na i na bie ra ją sza cun ku do sa me go sie bie. Czu ją, że
mo gą zro bić wię cej i każ de go dnia są spraw niej si. Za ni -
ka ją bó le, drę twie nia rąk – tłu ma czy Wal de mar Ku lej in -
struk tor gim na sty ki pod czas wcza sów dla se nio rów 
w ROD „Ra ko wiec”.

Wcza sy dla se nio rów od by ły się już tak że w ROD
„Zło te Pia ski” w Sie dl cach. Wzię li w nich udział nie tyl -
ko „ucznio wie” Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku, ale tak -
że i sa mi dział kow cy. Pod czas nich se nio rzy mo gli
uczest ni czyć w za ję ciach z gim na sty ki, tań ca, w wy kła -
dach te ma tycz nych i w wie czor nych kon cer tach.

- Dla cze go tu je stem? Ko cham przy ro dę, lu bię zie leń i
dla te go mnie tu cią gnie, jak wil ka do la su. Jest tu bar dzo
es te tycz nie, moż na po dzi wiać pięk nie utrzy ma ne ogro dy
i pa trzeć, jak dba ją o nie lu dzie. Nam lu dziom III wie ku
po trze ba te go, by się zre lak so wać – pod kre śla jed na 
z wcza so wi czek.

Ogro dy bli skie lu dziom

Ro dzin ne ogro dy dział ko we to tak że miej sce spo tkań
róż nych śro do wisk. Świet nym te go przy kła dem jest wspól -
ny pik nik osób cho rych na Al zha ime ra i dział kow ców 
w ROD im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu. By ła
to do sko na ła oka zja do wy mia ny do świad czeń i wspól ne -
go od po czyn ku w ogro do wym za ci szu. Spo tka nie to przy -
nio sło uczest ni kom wie le emo cji, a oso bom cho rym na
Al zha ime ra i ich opie ku nom chwi lę wy tchnie nia.

In ną rów nie cie ka wą ini cja ty wą w ogro dzie by ła
wspól na bie sia da osób nie peł no spraw nych fi zycz nie i in -
te lek tu al nie oraz dział kow ców w ROD „Ma gno lia” 
w Kiel cach. Pięk nie za go spo da ro wa ny te ren ogól ne go

użyt ku ogro du był wspa nia łym miej scem do spo tka nia.
Przy mu zy ce, gril lu, wspól nym śpie wie oraz w szcze -
rych roz mo wach moż na by ło na wią zać przy ja zne re la -
cje opar te przede wszyst kim na ak cep ta cji.

W ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie mo że tak że
za brak nąć ru chu. Jed ną ze spor to wych ogro do wych im -
prez jest bieg, któ ry od był się w ROD im. J. Ma zur ka 
w Po zna niu. Za in te re so wa nie tym wy da rze niem by ło
ogrom ne. W bie gach wzię ło udział aż 200 osób, któ re
ry wa li zo wa ły ze so bą na od cin kach: 500 m, 1000 m 
i 5000 m. Dla naj lep szych na me cie cze ka ły upo min ki. To
świet nie po ka zu je, że ruch to zdro wie w każ dym wie ku.

Coś dla se nio rów i ro dzi ny

ROD to miej sce dla Cie bie

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we za mknię te na czte ry spu -
sty to już prze szłość. Dzi siej sze ogro dy pro wa dzo ne
przez PZD są no wo cze sne i przy jaź nie na sta wio ne do

miesz kań ców miast. Dział kow cy nie tyl ko ak tyw nie an -
ga żu ją się w ży cie lo kal nej spo łecz no ści, ale tak że sa mi
or ga ni zu ją wie le wy da rzeń w swo ich ogro dach. Ka len -
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darz let nich dział ko wych im prez jest bar dzo bo ga ty. Ro -
dzin ne ogro dy dział ko we się roz wi ja ją i za pra sza ją do
udzia łu w swo im ży ciu wszyst kich sym pa ty ków ogrod -
nic twa dział ko we go, a ma ją ku te mu wa run ki. Dzi siej sze
ROD są świet nie wy po sa żo ne, m.in. w pla ce za baw, ław -
ki, do my dział kow ca czy oświe tle nie.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców po dej mu je wie le ini cja -
tyw, skie ro wa nych do dzie ci i se nio rów. Wy cho wa nie,
edu ka cja, za ba wa i od po czy nek - to istot ne ce le je go
dzia ła nia. Otwar tość Związ ku na współ pra cę w tej dzie -
dzi nie z in ny mi or ga ni za cja mi i pla ców ka mi, od zwier -
cie dla się w licz nych ogro do wych im pre zach. 

Bar dzo waż ne jest jed nak, aby śmy w do bie no wo cze -
snych tech no lo gii pa mię ta li jak istot ny i do bry dla nas 
i dla na szych bli skich jest wy po czy nek na świe żym po -
wie trzu. Ogro dy są bo wiem przede wszyst kim miej scem
umac nia nia wię zi ro dzin nych i stwa rza ją zna ko mi tą oka -
zję do kon tak tów mię dzy po ko le nia mi. 

Wspo mnia ne wy da rze nia w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych to za le d wie kil ka z se tek, któ re oby wa ją się
w ROD w ca łym kra ju. Ko niecz nie za tem od wiedź ogród
w swo jej oko li cy i do wiedz się ja kie im pre zy są w nim
za pla no wa ne. 

AD

Dział kow cy mo gą mieć re al ny wpływ na przy zna wa -
nie środ ków na ogro do we in we sty cje w ra mach fun du szy
miej skich. Od kil ku lat w wie lu pol skich mia stach re ali -
zo wa ne są in we sty cje w ra mach tzw. bu dże tu oby wa tel -
skie go. W naj więk szych me tro po liach do wy da nia jest
na wet kil ka mi lio nów zło tych. O po dzia le tych pie nię -
dzy de cy du ją sa mi miesz kań cy. Cho dzi przede wszyst -
kim o to, by spo łecz ność lo kal na an ga żo wa ła się 
w miej skie in we sty cje i wska za ła swo je prio ry te ty. Ma to
pro wa dzić do ak tyw ne go udzia łu przy opra co wy wa niu
bu dże tu oby wa tel skie go, bu do wa nia wię zi w lo kal nej
spo łecz no ści oraz przed sta wie nia miesz kań com me cha -
ni zmów funk cjo no wa nia mia sta.

Oby wa te le mo gą więc zgła szać swo je po my sły, któ re
w ich prze ko na niu po win ny zo stać zre ali zo wa ne jak naj -
szyb ciej. Po win ny być to ini cja ty wy przy czy nia ją ce się
do roz wo ju mia sta, po le ga ją ce na bu do wie, mo der ni za -
cji, prze bu do wie lub roz bu do wie ele men tu in fra struk tu -
ry miej skiej, dzię ki cze mu pod nie sie się kom fort i ja kość
ży cia je go miesz kań ców. W tej sfe rze miesz czą się więc

nie tyl ko re mon ty ulic, wy po sa ża nie szkół, szpi ta li, bu -
do wy ście żek ro we ro wych, ba se nów czy par ków, ale też
in we sty cje w in fra struk tu rę ogro dów dział ko wych, któ -
re są prze cież miej sca mi uży tecz no ści pu blicz nej.

W bu dże cie oby wa tel skim szan sę dla sie bie zo ba czy li
dział kow cy z Pu ław, któ rzy zwró ci li uwa gę na po trze bę
elek try fi ka cji ogro dów dział ko wych „Za ci sze”, któ re
miesz czą się przy uli cy 4-go Puł ku Pie cho ty WP w Pu -
ła wach. Czy wła dze mia sta sfi nan su ją tę in we sty cję,
jesz cze nie wia do mo. Zgło szo ne ini cja ty wy są bo wiem
obec nie we ry fi ko wa ne pod wzglę dem for mal nym przez
spe cjal nie po wo ła ną do te go ko mi sję. Spe cja li ści oce nia -
ją ich wy ko nal ność, za sad ność i koszt.

Na po cząt ku wrze śnia po zna my osta tecz ną li stę pro -
jek tów, któ re pod da ne zo sta ną pod gło so wa nie. Miesz -
kań cy Pu ław bę dą mo gli wy brać naj waż niej sze dla nich
pro jek ty w gło so wa niu tra dy cyj nym w dniach 15 do 17
wrze śnia, a w dniach 22-24 wrze śnia bę dzie jesz cze
moż li wość gło so wa nia in ter ne to we go.

AH

10. Inwestycje w ROD w ramach bud˝etu obywatelskiego?

Na le ży pod kre ślić, że człon ko wie tych or ga ni za cji to 
w prze wa ża ją cej więk szo ści „lu dzie po zy tyw nie za krę -
ce ni”. Np. Pol ski Zwią zek Ky no lo gicz ny jest or ga ni za -
cją sku pia ją cą ho dow ców, wła ści cie li i mi ło śni ków psów
i ko tów ra so wych, na stęp nie Pol ski Zwią zek Mo to ro wy
zrze sza człon ków i sym pa ty ków mo to ry za cji w au to mo -
bil klu bach i klu bach mo to ro wych oraz tu ry stycz nych, 
z ko lei Pol ski Zwią zek Pły wac ki ma na ce lu re ali za cję 
i upo wszech nia nie kul tu ry fi zycz nej i spor tu.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest ogól no pol skim sto -

wa rzy sze niem ogro do wym po wo ła nym do za kła da nia 
i pro wa dze nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz re -
pre zen ta cji i obro ny in te re sów swo ich człon ków. Pa sją
dział kow ców są ogro dy i pra ca na grząd kach przy upra -
wie wa rzyw, kwia tów, krze wów i drzew owo co wych.

Pod sta wo we na rzę dzia dział kow ca do pra cy to ło pa ta,
gra bie i mo ty ka. Stąd oso by te moż na śmia ło rów nież
na zwać ludź mi „po zy tyw nie za krę co ny mi”.

Po nad to licz na rze sza człon ków PZD oprócz spra wo -
wa nia róż nych funk cji w ogro dach pra cu je rów nież w or -

11. Odznaczenia zwiàzkowe – wyró˝nienie czy motywacja do dalszej pracy
na rzecz PZD? 
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ga nach Związ ku na szcze blu okrę go wym i kra jo wym.
Za tę pra cę każ da or ga ni za cja przy zna je od zna cze nia.

Są one swo istą gra ty fi ka cją za po świę co ny czas i spo -
łecz ny wkład pra cy dla do bra da nej spo łecz no ści.

W PZD po dob nie jak w każ dej z wy żej wy mie nio nych
or ga ni za cji funk cjo nu je kil ka od zna czeń związ ko wych.
Kra jo wa Ra da PZD w ce lu uho no ro wa nia człon ków
PZD wy róż nia ją cych się w pra cy spo łecz nej dla do bra
ogro dów i dział kow ców pod ję ła sto sow ne uchwa ły za
za słu gi dla PZD, od zna ki – za słu żo ny dział ko wiec.

Usta no wio ne od zna ki ide al nie speł nia ją swe funk cje 
i po dziś dzień wpa so wu ją się w ota cza ją cą dział ko wą
rze czy wi stość.

Naj wyż szym od zna cze niem jest od zna ka „Za za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”. Otrzy mu ją ją
człon ko wie Związ ku za wie lo let nią ofiar ną pra cę na
rzecz roz wo ju ogro dów dział ko wych oraz wzo ro we wy -
wią zy wa nie się z obo wiąz ków dział kow ca.

Za rów no od zna cze nia „Za za słu gi dla PZD” jak rów -
nież „Za słu żo ne go Dział kow ca” nada wa ne są z oka zji
m.in. uro czy sto ści związ ko wych i uro czy sto ści ju bi le -
uszo wych w ogro dach dział ko wych.

Świet ną oka zją do wrę cze nia od znak związ ko wych jest
obec nie zbli ża ją cy się wiel ki mi kro ka mi „Dzień dział -
kow ca” w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych Okrę gu
Su dec kie go.

Z na szych do świad czeń wy ni ka, że od zna cze nia wpły -
wa ją bar dzo po zy tyw nie na dział kow ców. Dział kow cy
są au ten tycz nie usa tys fak cjo no wa ni, że ich pra ca zo sta -
ła do strze żo na, że ktoś ją oce nił dzię ki cze mu zo sta li wy -
róż nie ni. Dzię ki od zna cze niom czu ją, że są jesz cze
po trzeb ni w ogro dach. Wza jem nie wy mie nia ją się po -
my sła mi na dal szą pra cę spo łecz ną, chwa ląc się z nada -
nych od zna czeń. Im star szy dział ko wiec tym głę biej
emo cjo nal nie prze ży wa nada nie od zna cze nie.

Z ko lei mło dzi dział kow cy rów nież czu ją się usa tys -
fak cjo no wa ni z nada nia im od zna czeń, ale dla nich jest
to przede wszyst kim spraw dzian z ich przy dat no ści do
pra cy spo łecz nej w ogro dach, a tak że mo ty wa cja do dal -
sze go dzia ła nia na rzecz roz wo ju swo je go ogro du.

Po nad to od zna cze nia in te gru ją wszyst kich dział kow -
ców za rów no mło dych i star szych wie kiem. Mło dzi 
w co dzien nej pra cy w ogro dach chęt nie ko rzy sta ją z do -
świad cze nia swo ich star szych ko le gów.

Pod su mo wu jąc, od zna cze nia nada wa ne w każ dej or -
ga ni za cji wpły wa ją za rów no mo bi li zu ją co i za ra zem mo -
ty wu ją co do pra cy na rzecz or ga ni za cji, któ rej jest się
człon kiem. W przy pad ku dział kow ców od zna cze nia po -
wo du ją, że czu ją się oni od po wie dzial ni w służ bie dla
wła snej or ga ni za cji oraz dla wszyst kich dział kow ców za -
rów no dla tych, któ rzy są człon ka mi PZD ja ki dla tych,
któ rzy nie chcą ni mi być.

Ma rio la Pyp no
OZ Su dec ki

Usta wa Pra wo wod ne de fi niu je ro wy me lio ra cyj ne ja -
ko sztucz ne ko ry ta pro wa dzą ce wo dę w spo sób cią gły
lub okre so wy, o sze ro ko ści dna mniej szej niż 1,5 m przy
ich uj ściu. Naj waż niej szą funk cją ro wów me lio ra cyj nych
na te re nach ROD jest ochro na dzia łek przed ich za la -
niem. Trze ba pa mię tać o tym, że nie wol no sa mo wol nie
zmie niać sta nu wo dy na grun cie a zwłasz cza od pły wów
wo dy opa do wej. Sa mo wol na in ge ren cja dział kow ca 
w sto sun ku do ro wów me lio ra cyj nych mo że do pro wa -
dzić do za chwia nia ca łe go ukła du „na czyń po łą czo -
nych”, któ re go czę ścią są ro wy po ło żo ne na te re nach
użyt ko wa nych przez ROD.

Bez spe cjal ne go po zwo le nia moż na do ko ny wać na stę -
pu ją ce czyn no ści kon ser wa cyj ne:

– wy ka szać skar py i oko li ce ro wów
– suk ce syw nie od mu lać ro wy
– utrzy my wać spad ki
– wy ko ny wać pra ce ma ją ce na ce lu utrzy ma nie droż -

no ści ro wów oraz ich świa tła prze pu stów.

Za nie dba nia w za kre sie wła ści we go utrzy ma nia urzą -
dzeń me lio ra cji wod nych szcze gó ło wych (do któ rych za -
li cza my ro wy) są czę stą przy czy ną pro wa dzą cą do
za kłó ceń sto sun ków wod nych na da nym te re nie. Zgod -
nie z obo wią zu ją cym wszyst kich dział kow ców § 84 Re -
gu la mi nu PZD dział ko wiec oprócz dba nia o es te tycz ny
wy gląd dział ki i ogro du jest rów nież zo bo wią za ny do
utrzy my wa nia w czy sto ści alej ki oraz ro wu me lio ra cyj -
ne go. Szcze gó ło we okre śle nie za kre su dba ło ści o ale je i
ro wy mó wi o tym, że dział ko wiec jest zo bo wią za ny dbać
na po ło wie ich sze ro ko ści, gdy do nich przy le ga ją dział -
ki po obu stro nach lub na ca łej sze ro ko ści, gdy do nich
przy le ga ją dział ki z jed nej stro ny.

Mo że dojść do sy tu acji, że w spo sób nie za wi nio ny
przez dział kow ca, wsku tek przy pad ku lub dzia ła nia osób
trze cich, wy stą pi na da nym te re nie prze szko da po wo du -
ją ca zmia nę w od pły wie wo dy ze szko dą dla grun tów są -
sied nich. Na le ży wów czas nie zwłocz nie po wia do mić 
o tym Za rząd Ogro du i/lub go spo da rza Ogro du.

12. Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych na terenach ROD
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Nie ste ty zda rza się i tak, że dział kow cy za miast dbać
o ro wy za sy pu ją je, zmie nia ją ich tra sy al bo na sa dza ją 
w nich in ten syw nie roz ra sta ją ce się ro śli ny. Szczy tem
lek ce wa że nia pra wa przez dział kow ca by ła stwier dzo na
na jed nym z pod war szaw skich ogro dów ho dow la ryb 
w ro wie me lio ra cyj nym. Nie do pusz czal ne są rów nież sy -
tu acje gdzie dział ko wiec wprost mó wi, że za sy pał część
ro wu, aby wy rów nać te ren i po pra wić es te ty kę dział ki!
Dział ko wiec win ny spo wo do wa nia szko dy na ro wie me -
lio ra cyj nym mu si li czyć się z bar dzo po waż ny mi kon se -

kwen cja mi praw ny mi ure gu lo wa ny mi w Ko dek sie po -
stę po wa nia w spra wach wy kro czeń. Naj czę ściej w przy -
pad ku nie upraw nio nej in ge ren cji w rów me lio ra cyj ny
jest na ło że nie na spraw cę ka ry grzyw ny i wy da nie w for -
mie de cy zji ad mi ni stra cyj nej przez wój ta (bur mi strza,
pre zy den ta mia sta) na ka zu przy wró ce nia sta nu po przed -
nie go lub wy ko na nie do dat ko wych urzą dzeń za po bie ga -
ją cym w przy szło ści szko dom. A za tem ja ka kol wiek
sa mo wo la w tym za kre sie nie po pła ca.

Agniesz ka Bąk
Wi ce pre zes OZ Ma zo wiec kie go PZD

Dział kow cy nie po zo sta ją w ty le za po stę pem. Wraz 
z po ja wia niem się no wych eko lo gicz nych me tod po zy -
ski wa nia ener gii elek trycz nej roz po czy na ją mon taż pa ne -
li fo to wol ta icz nych zwa nych po tocz nie pa ne la mi
sło necz ny mi. Urzą dze nia te są tak zbu do wa ne, że wy -
twa rza ją ener gię elek trycz ną wy ko rzy stu jąc pro mie nio -
wa nie świetl ne – sło necz ne.

Na by cie i mon taż pa ne lu jest pro ste i nie zbyt kosz tow -
ne. Pan Piotr – dział ko wiec w jed nym z ROD w Okrę gu
Su dec kim, na był pa nel uży wa ny, po re ge ne ra cji i za mon -
to wał go we wła snym za kre sie. Aby zgro ma dzić i prze -
two rzyć uzy ska ny prąd ce lem pod pię cia do in sta la cji
elek trycz nej w al tan ce po trzeb ne są do dat ko we urzą dze -
nia: aku mu la tor, re gu la tor na pię cia, prze twor ni ca prą du.
Uzy ska nej ener gii wy star cza na oświe tle nie al tan ki, za -
si le nie czaj ni ka elek trycz ne go, su szar ki do wa rzyw,
wier tar ki a na wet lo dów ki. Dział ko wiec jest bar dzo za -
do wo lo ny z wło żo nej pra cy i wy ko na nej in we sty cji. To
ide al ne roz wią za nie – mó wi Pan Piotr  – zwłasz cza 
w ogro dach, któ re nie po sia da ją sie ci elek trycz nej.

Za le tą in sta la cji fo to wol ta icz nych jest ich spraw ny

spo sób dzia ła nia. Nie za bie ra ją do dat ko we go miej sca na
dział ce/mon taż na da chu lub słu pie/, nie emi tu ją żad nych
drgań ani ha ła su. Są wy so ce eko lo gicz ne – nie wy dzie -
la ją szko dli wych ga zów ani in nych sub stan cji. Ide al ne
źró dło ener gii na dział ce. W za si la niu do mów miesz kal -
nych są w na szym kli ma cie al ter na tyw nym źró dłem
ener gii ale dla dział kow ca mo gą być je dy nym i wy star -
cza ją cym w se zo nie we ge ta cyj nym.

Pod sta wy praw ne – Pra wo bu dow la ne, usta wa o od na -
wial nych źró dłach ener gii są w ta kich przy pad kach dość
ła god ne a na wet sprzy ja ją ce. Pra wo bu dow la ne do pusz -
cza mon taż urzą dzeń wol no sto ją cych bez uzy ska nia de -
cy zji o po zwo le niu na bu do wę. Pa nel po wi nien być
umiesz czo ny na wy so ko ści do 3 m. Wg usta wy o OZE,
ener gię mo że my wy ko rzy sty wać na wła sne po trze by 
a in we stor po wi nien fakt mon ta żu urzą dze nia je dy nie
zgło sić do gmi ny.

Z uzy ska nych prze ze mnie in for ma cji wy ni ka, że wy -
móg ten jest róż nie in ter pre to wa ny, dla te go przed ewen -
tu al nym wy ko na niem przed się wzię cia na le ży za po znać
się z wy mo ga mi we wła ści wych te ry to rial nie urzę dach.

Ja dwi ga Ka miń ska,
OZ Su dec ki PZD 

13. Panele słoneczne – odnawialne êródła energii na działkach

W funk cjo no wa niu sto wa rzy sze nia, po dob nie jak 
w biz ne sie zna cze nie ma eko no mia ska li. Po ję cie, to mó -
wi nam, że w mia rę zwięk sza nia roz mia rów, zmniej sza -
ją się kosz ty. Po przez efekt ska li zdo by wa się więk szą
si łę prze tar go wą oraz znacz nie zmniej sza kosz ty funk -
cjo no wa nia. Zdol ność two rze nia wię zi i współ dzia ła nia
z in ny mi oraz umie jęt ność pra cy w gru pie na rzecz osią -
ga nia wspól nych ce lów, za wsze bę dzie przy no si ło po zy -

tyw ne efek ty i wy mier ne ko rzy ści.
Du ża or ga ni za cja spo łecz na par ty cy pu je w sta no wie -

niu pra wa, wy zna cza no we kie run ki w za rzą dza niu spra -
wa mi pu blicz ny mi oraz wpły wa na pro ces de cy zyj ny
oby wa tel – ad mi ni stra cja. Po za tym ma więk szą moż li -
wość kon sul to wa nia, współ de cy do wa nia i wpły wu na
de cy zje pu blicz ne. Wręcz mo de lo wym przy kła dem mo -
że być wpływ PZD na par la ment i rząd RP pod czas ma -

14. ¸àczà i budujà
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so we go po par cia oby wa te li, któ re go efek tem jest uchwa -
lo na usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w dniu
13 grud nia 2013 r. a tak że oby wa tel ski pro jekt usta wy
re gu lu ją cej spra wę le gal nej de fi ni cji al ta ny i jej po -
wierzch ni.

War to więc po sta wić oczy wi ste py ta nie – czy dział -
kow cy roz pro sze ni w ogro dach ja ko po je dyn cze i od ręb -
ne od PZD pod mio ty mia ły by ja ki kol wiek wpływ na
kształ to wa nie pra wa o ogro dach dział ko wych w tym pra -
wa dział kow ców zwią za ne z ko rzy sta niem z dzia łek?

Zda niem eks per tów biu ro kra cja w na szym kra ju jest
co raz więk sza, wy star czy tyl ko wspo mnieć o kil ku obo -
wią zu ją cych prze pi sach pra wa, któ re mu szą być sto so -
wa ne przez ROD a więc usta wa: o po dat ku rol nym, 
o po dat kach i opła tach lo kal nych, o po dat ku do cho do -
wym od osób praw nych, Pra wo bu dow la ne, o go spo dar -
ce nie ru cho mo ścia mi, Pra wo ochro ny śro do wi ska,
spe cu sta wy i wie le in nych prze pi sów do ty czą cych pra wa
kra jo we go i lo kal ne go. Funk cjo no wa nie spo łecz nych or -
ga nów w ogro dach dział ko wych w gąsz czu cią gle zmie -
nia ją cych się prze pi sów bez pro fe sjo nal ne go wspar cia
or ga ni za cyj ne go, me ry to rycz ne go, praw ne go i fi nan so -
we go jest nie moż li we. Nie je den ogród dział ko wy bez te -
go wspar cia z pew no ścią zban kru to wał by.

W PZD klu czo wym zna cze niem jest sa mo fi nan so wa -
nie się Związ ku. Do dat ko wym atu tem jest do bry i spraw -
dzo ny spo sób po dzia łu i gro ma dze nia środ ków na
po szcze gól nych fun du szach w tym na fun du szu roz wo -
ju na szcze blu kra jo wym, okrę go wym i ROD, co po zwa -
la na przy zna wa nie do ta cji dla ROD na za da nia in we s-
ty cyj ne w za kre sie bu do wy i mo der ni za cji in fra struk tu -
ry ogro do wej i in nych urzą dzeń słu żą cych wszyst kim
ogro dom za rzą dza nym przez PZD, a więc dział kow com.
W ra zie po trze by nie odzow ną po mo cą jest za stęp stwo
pro ce so we w imie niu ROD.

Przed wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi w 2014 ro ku wie lu
bur mi strzów ubie ga ją cych się o re elek cję obie cy wa ło
dział kow com przy sło wio we grusz ki na wierz bie. Oczy -
wi ście by ło to po dyk to wa ne ko rzy ścią wy bor czą kan dy -
da tów na sta no wi ska sa mo rzą do we. Kil ka za rzą dów
ROD ku szo nych przez wło da rzy gmin ule gło roz ta cza -
nym wi zjom „wol no ści ogro dów”, oraz da ło wia rę, że
od dzie la jąc się od PZD, cze ka ich świe tla na przy szłość.
Kan dy da ci na fo tel bur mi strza nie zo sta li wy bra ni, a na -
wet jak się do sta li na to sta no wi sko, to szyb ko za po mnie -

li o dział kow cach i skła da nych obiet ni cach. Wy od ręb -
nio nym ze związ ku ogro dom, wierz ba gru szek nie ob ro -
dzi ła, ob ro dzi ły za to do dat ko we pro ble my, któ re jak
sa me wy od ręb nio ne ogro dy sy gna li zu ją, naj czę ściej do -
ty czą:

– bra ku środ ków fi nan so wych na bie żą cą dzia łal ność
– bra ku ak tu al nych in for ma cji na te mat po zy ski wa nia

środ ków fi nan so wych z róż nych źró deł
– pro ble mów z pro wa dze niem księ go wo ści
– bra ku wła sne go wkła du fi nan so we go do pro jek tów
– bra ku umie jęt no ści pi sa nia wnio sków apli ka cyj nych
skom pli ko wa nej pro ce du ry przy re je stra cji w są dzie

zmian we wła dzach ogro dów
– bra ku współ pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi i rzą -

do wy mi, z pro ste go po wo du - ma ły pod miot w urzę dzie
jest pe ten tem a nie part ne rem

– bra ku wspar cia przy re ali za cji no wych in we sty cji
– bra ku wy pra co wa ne go sys te mu we wnętrz nych do ta -

cji, szcze gól nie przy dat nych pod czas zda rzeń lo so wych
np.: po wo dzi czy wi chur.

Ma ni pu lo wa nie świa do mo ścią dział kow ców przez tzw.
opo zy cyj ne za rzą dy w ce lu wy cho dze nia dział kow ców
z człon ko stwa w PZD tak że, jak na ra zie, nie przy nio sło
wy stę pu ją cym ogro dom za po wia da ne go bo gac twa, przy -
nio sło na to miast pro ble my fi nan so we i praw ne. Nie któ -
re z prze kształ co nych ogro dów, któ re nie po ra dzi ły so bie
z re je stra cją w KRS, są w przy sło wio wej próż ni. Dział -
kow cy w PZD przede wszyst kim do ce nia ją spraw ność
w dzia ła niu, do świad cze nie i sku tecz ność Związ ku 
w obro nie praw dział kow ców i ogro dów, ale rów nież
bie żą cą po moc dla ogro dów w spra wach in we sty cyj -
nych, praw nych, a tak że fi nan so wych. Człon ko wie PZD
pod kre śla ją zro zu mia ły i pra wi dło wy sys tem kie ro wa -
nia, za rzą dza nia i nad zo ru oraz stwier dza ją, że chcą po -
zo stać w PZD, bo pew nie i bez piecz nie czu ją się w
or ga ni za cji po tra fią cej sku tecz nie wal czyć o ich pra wa i
in te re sy.

Przy sło wie, że gdzie dwóch Po la ków to trzy zda nia,
wśród człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców się nie
spraw dzi ło. Ży cie i eko no mia ska li pro ble mów zwe ry fi ko -
wa ły i po twier dza ją, że du ży mo że nie tyl ko wię cej, ale
po tra fi też le piej, ta niej, spraw niej i sku tecz niej, bo dzi siaj
dział kow cy, któ rzy re al nie pa trzą na świat oraz kie ru ją się
do świad cze niem, zdro wym roz sąd kiem, chcą swój Zwią -
zek bu do wać a nie bu rzyć, łą czyć a nie dzie lić.

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

OZ Su dec ki
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• Pil scy dział kow cy re pre zen to wa li mia sto Pi łę na do -
żyn kach po wia to wo -gmin nych w Osie ku nad No te -
cią. W ko ro wo dzie wy sta wio no po czet sztan da ro wy
OZ w Pi le oraz kosz z plo na mi i kwia ta mi

• Pre zy dium OZ w Byd gosz czy spo tka ło się z Wi ce -
pre zy den tem Byd gosz czy. Głów ne dys ku sje do ty -
czy ły opłat za wy wóz śmie ci z te re nów ROD

• Okrę go we Dni Dział kow ca w Bia łym sto ku. Im pre -
zę uświet ni ło wie lu po słów, przed sta wi cie li kra jo -
wych władz PZD, władz wo je wódz twa i mia sta.
Pod czas uro czy sto ści wrę czo no m.in. dy plo my daw -
nym pre ze som ROD  oraz na gro dy zwy cięz com
okrę go wych kon kur sów „ROD Ro ku 2015” i „Wzo -
ro wa Dział ka Ro ku 2015”

• Spo tka nie Gdyń skie go Ko le gium Pre ze sów ROD z
przed sta wi cie la mi Miej skiej Ko men dy Po li cji w
Gdy ni, Stra ży Miej skiej w Gdy ni oraz Wy dzia łu
Śro do wi ska Urzę du Mia sta Gdy ni. Roz mo wy do ty -
czy ły m.in. bez pie czeń stwa w ROD

• Ko le gium Pre ze sów w Płoc ku spo tka ło się z Pre zy -
den tem Płoc ka. Głów nym te ma tem spo tka nia by ła
spra wa wy wo zu śmie ci, a szcze gól nie wy so ko ści
sta wek za ich wy wóz. Dział kow cy nie zga dza ją się
z pod wyż ką oraz spo so bem wy wo zu śmie ci z ogro -
dów dział ko wych. Nie ste ty na spo tka niu nie zo sta -
ły roz strzy gnię te spor ne kwe stie

• Szko le nie z fun du szy unij nych w okrę gu szcze ciń -
skim. W spo tka niu wzię li udział Pre ze si ROD, któ -
rzy za po zna li się z Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich. To pierw szy krok w kie run ku po zy ski -
wa nia fun du szy z UE na roz wój ogro dów z okrę gu
szcze ciń skie go

• De le ga cja pil skich dział kow ców na uro czy sto ści
Świę ta Woj ska Pol skie go. De le ga cję Okrę go we go
Za rzą du PZD w Pi le oraz po czet sztan da ro wy re pre -
zen to wa li: Ma rian Pra czyk – Pre zes Okrę go we go
Za rzą du, Ja dwi ga Cer ko ska z ROD im. Sem po łow -
skiej w Pi le oraz Lech Gorz kow ski, Sła wo mir Bart -
ko wiak, Zbi gniew Ki jek i Krzysz tof Mu szyń ski 
z ROD im. Wasz kie wi cza w Pi le

• De ba ta „Dba my wspól nie o bez pie czeń stwo w
ROD” zor ga ni zo wa na we współ pra cy OZ w Szcze -
ci nie i Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji. Ce lem de ba -
ty by ło omó wie nie ak tu al ne go sta nu ne ga tyw nych
zja wisk w ogro dach, oce na współ pra cy z po li cją i
stra żą miej ską, stra żą po żar ną i MOPREM oraz wy -
pra co wa nie w opar ciu o wnio ski z dys ku sji głów -
nych kie run ków dzia ła nia zmie rza ją cych do

po pra wy bez pie czeń stwa
• In we sty cje w ROD w okrę gu świę to krzy skim – ko -

niecz ne i po trzeb ne dla roz wo ju ogrod nic twa dział -
ko we go. W ubie głym ro ku na łącz ną licz bę 79 ROD
in we sty cje prze pro wa dzo no w 36 ogro dach. War -
tość wy ko na nych za dań prze kro czy ła 520 ty się cy
zło tych

• Wy ni ki kon kur sów okrę go wych w okrę gu ma ło pol -
skim. Lau re atem w ka te go rii „ROD Ro ku 2015” zo -
stał ogród „Se nior” w No wym Są czu. Z ko lei ty tuł
„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2015” tra fił do Pań stwa
He le ny i Ta de usza Ze lek z ROD „Lu bo cza I” w Kra -
ko wie

• Ko le gium Pre ze sów ROD z Bo le sław ca spo tka ło się
z Pre zy den tem Bo le sław ca. Do tej po ry dzię ki do -
brej współ pra cy już dwa ROD otrzy ma ły wy po sa -
że nie pla ców w urzą dze nia za ba wo we ufun do wa ne
przez Pa na Pre zy den ta. No we pla ce za baw obie ca -
ne zo sta ły tak że ko lej nym 4 ROD 

• Roz strzy gnię cie kon kur sów w okrę gu gdań skim.
Nie kwe stio no wa nym zwy cięz cą i zdo byw cą ty tu łu
„ROD Ro ku 2015” jest ROD im. Cey no wy w Wej -
he ro wie. Ofi cjal ne ogło sze nie wy ni ków i wrę cze nie
na gród od by ło się pod czas Okrę go we go Dnia Dział -
kow ca 5 wrze śnia 

• Do ta cje dla ogro dów w okrę gu to ruń sko – wło cław -
skim. Ko mi sja po sta no wi ła przy znać 26 ogro dom
bez zwrot ne do ta cje fi nan so we na do koń cze nie za -
dań in we sty cyj no -re mon to wych w ROD na ogól ną
kwo tę 216.000,00 zł

• I etap szko leń z za kre su sto so wa nia pra wa w ży ciu
ROD za koń czo ny w okrę gu su dec kim. Uczest ni cy
szko le nia oprócz prze ka za nej wie dzy otrzy ma li pa -
kiet prze pi sów związ ko wych i wzo ry do ku men tów
PZD

• OZ Pod kar pac ki uczy dział kow ców let nie go cię cia
drzew i krze wów owo co wych i ozdob nych. In struk -
tor SSI po ka zy wał m.in. jak pra wi dło wo szcze pić
drze wa przez oku li za cję i wy ci nać z krze wów
ozdob nych prze kwi tłe kwia to sta ny. Wszy scy dział -
kow cy otrzy ma li bez płat ne bro szu ry o przy ci na niu
drzew i krze wów wy da ne przez KR PZD (bro szu ry
do stęp ne tak że na stro nie pzd.pl, patrz za kład ka: wy -
daw nic twa – bro szu ry in for ma cyj ne)

• Po sie dze nie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej w okrę -
gu zie lo no gór skim. Ko mi sja chce po sze rzyć kon tro -
le w ROD o szko le nia z pro wa dze nia do ku men ta cji
w zgo dzie z prze pi sa mi

Z okr´gowych zarzàdów PZD
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• Ob ra do wa ła Ko mi sja In we sty cyj na w okrę gu pod -
kar pac kim. Pla no wa na jest bu do wa do mu dział kow -
ca w 4 ROD, bu do wa no wych ogro dzeń w 5 ROD
oraz bu do wa sie ci wo do cią go wej i stud ni w 2 ROD

• Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów w prze my skich
ROD. Do tej po ry OZ Pod kar pac ki zło żył 16 wnio -
sków

• Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław cze we Wro cła -
wiu stwier dza prze wle kłość po stę po wa nia Urzę du
Miej skie go Wro cła wia. To efekt za ża leń OZ we
Wro cła wiu na ce lo wą prze wle kłość po stę po wa nia
Pre zy den ta Wro cła wia w spra wie zło żo nych w try -

bie art. 76 usta wy o ROD wnio sków o wy da nie de -
cy zji po twier dza ją cych pra wo PZD do użyt ko wa nia
grun tów ogro dów

• OZ w Gdań sku re gu lu je stan praw ny ogro dów w
swo im okrę gu. Do tej po ry OZ w Gdań sku zło żył
43 wnio ski, ko lej ne są opra co wy wa ne

• Pierw sze po sie dze nie Ko le gium Pre ze sów z re jo nu
Ostrow ca Świę to krzy skie go. W po sie dze niu wziął
udział Pre zy dent Mia sta Ostrow ca Świę to krzy skie -
go. Spo tka nie za koń czy ło się obiet ni cą dal szej
współ pra cy w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go
grun tów ROD i po zy ski wa nia fun du szy unij nych

• Dzień Dział kow ca w ROD „Za wadz kie go” w Gry -
fi nie. Pre zes Za rzą du ROD w swo im wy stą pie niu
przy po mniał tra dy cję or ga ni zo wa nia Dni Dział kow -
ca oraz prze ka zał dział kow com in for ma cję, że Pre -
zes OZ w Szcze ci nie Ta de usz Ja rzę bak bę dzie
kan dy do wał w naj bliż szych wy bo rach par la men tar -
nych

• Bez pie czeń stwo w ogro dzie – pre lek cja w ROD
„Stor czyk” w Msza nie.  Na spo tka niu po ru szo no
kwe stie bez pie czeń stwa na dro dze, osób star szych i
na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Wy -
kład po pro wa dził przed sta wi ciel Wy dzia łu Pre wen -
cji Ko men dy Miej skiej Po li cji w Wo dzi sła wiu

• Dzień Dział kow ca w ROD „Mię dzy le sie” w Lesz -
nie.  Pod czas ob cho dów obec ny był pre zy dent i wi -
ce pre zy dent Lesz na oraz Prze wod ni czą cy Ra dy
Wo je wódz kiej SLD w Wiel ko pol sce. Nie ste ty
wspól ne bie sia do wa nie prze rwa ła bu rza, dla te go
dział kow cy po sta no wi li zor ga ni zo wać dal szy ciąg
im pre zy in ne go dnia. Oby tym ra zem po go da im do -
pi sa ła!

• Dzień Dział kow ca w ROD „Ko le jarz” w Kut nie. W
uro czy sto ściach wziął udział za stęp ca pre zy den ta
Kut na. Dzień Dział kow ca był tak że do sko na łą oka -
zją do wrę cze nia na gród lau re atom kon kur su „Pięk -
na Dział ka 2015”

• Ju bi le usz 45-le cia ROD „Za ci sze” w Sę pól nie Kra -
jeń skim. Pre zes Za rzą du ROD przed sta wiał ze bra -
nym hi sto rię ogro du dzię ku jąc za pra cę wszyst kim
ko lej nym or ga nom sta tu to wym, któ rych pra ca do -
pro wa dzi ła do te go, że ogród zo stał lau re atem Kon -
kur su Kra jo we go w 2013 ro ku. Za słu żo nym
dział kow com wrę czo no od zna cze nia związ ko we

oraz upo min ki książ ko we prze ka za ne przez KR
PZD oraz OZ w Byd gosz czy 

• 2-le cie ROD „Cu krow nik II” w Błą dzi miu. Pod czas
uro czy sto ści wy róż nio no za słu żo nych dział kow ców
od zna ka mi związ ko wy mi, a tak że wszyst kich dział -
kow ców oko licz no ścio wy mi dy plo ma mi z oka zji 25
- le cia ist nie nia ROD

• Dzień Dział kow ca w ROD „Siar ko pol” w Tar no -
brze gu. Uro czy stość roz po czę to hym nem PZD „Zie -
lo na Rzecz po spo li ta”. Na stęp nie od czy ta no list Pa ni
Pre zes OZ Pod kar pac kie go, któ ra po dzię ko wa ła
wszyst kim dział kow com z ROD „Siar ko pol” za do -
tych cza so we za an ga żo wa nie w obro nę sta tu tu PZD,
no wej usta wy o ROD i al tan dział ko wych 

• 40. ju bi le usz ROD „Ma gno lia” w Kiel cach. W uro -
czy sto ści wzię ło udział bli sko 150 dział kow ców
wraz z ro dzi na mi. Swo ją obec no ścią ob cho dy
uświet nił Pre zy dent Kielc i je go za stęp ca oraz Pre -
zes Za rzą du Wo do cią gów Kie lec kich. Z oka zji okrą -
głej rocz ni cy ist nie nia ogro du OZ Świę to krzy ski
wrę czył dział kow com sym bo licz ny pu char

• Dzień Dział kow ca i 85. Ju bi le usz ROD „Ener ge tyk”
w Po zna niu. Uro czy sto ści uświet ni ły wy stę py mło -
dzie żo we go ze spo łu oraz or kie stra, przy któ rej ba -
wio no się do ra na, przy po czę stun ku zor ga ni-
zo wa nym przez Za rząd ROD 

• Dzień Dział kow ca w ROD im. Ks. L. Przy łu skie go
w Po zna niu. Przy peł nej świe tli cy dział kow ców,
pre zes Za rzą du ROD roz po czę ła część ofi cjal ną mi -
nu tą ci szy i hym nem dział ko wym „Zie lo na Rzecz -
po spo li ta. Za słu żo nym dział kow com zo sta ły
wrę czo ne od zna cze nia i dy plo my za wzo ro we pro -
wa dze nie dział ki. Wy róż nio ny zo stał tak że go spo -
darz ogro du za wzo ro we utrzy my wa nie po rząd ku na

Z rodzinnych ogrodów działkowych



je go te re nie 
• Elek try fi ka cja ROD „Me dycz na” w Płoc ku. 

W ogro dzie koń czą się pra ce  zwią za ne z bu do wą
sie ci elek trycz nej i in sta la cji oświe tle nia ogro du. In -
we sty cja jest do to wa na przez OZ Ma zo wiec ki

• Dział kow cy na wy sta wie KORSO w Pi le. Pod czas
wy sta wy moż na by ło po dzi wiać sto iska 9 ROD z te -
re nu mia sta. Dział kow cy za pre zen to wa li swo je plo -
ny – wa rzy wa, owo ce, prze two ry, na lew ki i pięk ne
kwia ty. Zwie dza ją cych czę sto wa no pro duk ta mi z
dzia łek oraz chle bem ze smal cem i ogór kiem ki szo -
nym

• 35. Ju bi le usz ROD „Za gaj nik” w Po zna niu. Pod czas
im pre zy uta len to wa ni dział kow cy z te go ogro du
mo gli po ka zać swo je umie jęt no ści. W ra mach ju bi -
le uszu od był się wer ni saż prac ma lar skich Kry sty ny
Smierz chal skiej, wy sta wa prac Lon gi ny Te isner –
haft krzy ży ko wy i gra fik Zyg mun ta Sta cho wia ka

• Dział kow cy wzię li udział w im pre zie miej skiej pt.
„Wiej skie kli ma ty” w Płoc ku. Ca ła im pre za od by ła
się na te re nie ogro du zoo lo gicz ne go i po le ga ła na
przed sta wie niu, a ra czej na przy po mnie niu kli ma -
tów wiej skich z lat 80. ubie głe go wie ku do chwi li
obec nej. De le ga tu ra w Płoc ku OZM PZD przy go to -
wa ła i za pre zen to wa ła eko lo gicz ne owo ce i wa rzy -
wa upra wia ne od lat, ra ba ty wa rzyw ne i kom po zy cje
kwia to we z płoc kich ogro dów dział ko wych, pro mu -
jąc tym sa mym ogrod nic two i śro do wi sko lo kal ne

• 42. Wcza sy dla se nio rów w ROD „Od ro dze nie” w
Śro dzie Wiel ko pol skiej. Każ dy z uczest ni ków za
udział w trzy ty go dnio wym tur nu sie za pła cił je dy nie
150 zł. Resz tę kosz tów po krył m.in. Za rząd ROD,
któ ry bez płat nie uży czył świe tli cy i za ple cza do mu
dział kow ca oraz te re nu ogro du 

• Ju bi le usz 35-le cia ROD "Pre fa bet" w Kol bu szo wej.
Za pro sze ni go ście w licz nych wy stą pie niach pod -
kre śla li waż ną ro lę, ja ką speł nia ją ogro dy dział ko we
w ży ciu mia sta. Wszy scy zgod nie ży czy li so bie i
dział kow com, że by wresz cie za pa no wał spo kój w
ogro dach, aby dział kow cy mo gli za jąć się upra wą
dział ki i wy po czyn kiem, a nie obro ną swych praw

• Dzień Dział kow ca w ROD „Wal te ra” w Ino wro cła -
wiu. Naj więk sze atrak cje przy go to wa no z my ślą o
naj młod szych, za pra sza jąc po li cję i straż po żar ną,
któ re przy go to wa ły dla dzie ci wie le kon kur sów. Do -
peł nie niem szczę ścia by ła moż li wość wej ścia ma lu -
chów do wo zu stra żac kie go i po li cyj ne go 

• ROD im. Ste fa na Że rom skie go w Ostrow cu Świę to -
krzy skim uszko dzo ny przez bu rzę. Ucier piał przede
wszyst kim Dom Dział kow ca. Na głe po ry wy wia tru
wy rwa ły ra my okien ne w trzech oknach oraz właz w
da chu bu dyn ku. Za la na pod ło ga i ca ła dol na kon dy -
gna cja, znisz czo ny par kiet, za cie ki na ścia nach i su -
fi cie, na da ją ce się tyl ko do wy mia ny okna – oto

ob raz Do mu Dział kow ca, w któ rym, jak na iro nię
lo su, koń ca do bie gał wła śnie re mont

• Naj star szy ogród w Za mbro wie – ROD „Ju trzen ka”
- ob cho dził ju bi le usz 50 – le cia. Pre zes OZ Pod la -
skie go prze ka zał na rę ce Pre zes Za rzą du ROD: pu -
char Pre ze sa KR PZD od pre ze sa PZD Eu ge niu sza
Kon drac kie go, dy plom uzna nia od Pre zy dium KR
PZD oraz dy plom uzna nia od OZ Pod la skie go 

• 52. Dzień Dział kow ca w ROD im. St. Sta szi ca w Pi -
le. Pod czas uro czy sto ści wy róż nia ją cym się dział -
kow com wrę czo no od zna ki i dy plo my. Za ba wa w
ogro dzie trwa ła do póź nych go dzin noc nych

• ROD „Za gó rze” w So snow cu po zo sta je w PZD. Z
po wo du licz nych uchy bień sąd osta tecz nie od mó wił
za re je stro wa nia sto wa rzy sze nia, któ re za wią za ło się
w ogro dzie. W świe tle ta kie go ob ro tu spraw OZ Ślą -
ski li czy na dal szą do brą współ pra cę. War to przy po -
mnieć, że w la tach 2009 – 2013 w ra mach do ta cji
na in we sty cje i re mon ty ogród otrzy mał od PZD po -
nad 430 tys. zł

• Dział kow cy z ROD „Na Wzgó rzu” w Stop ce włą -
czy li się w ak cję „So łec kie sprząt nie świa ta”. Dział -
kow cy wraz ze swo imi dzieć mi po sprzą ta li te ren
wo kół ogro du. 

• Ju bi le usz 35-le cia ROD "Nad Nie lbą" w Wą grow cu.
Za rząd ROD z oka zji ju bi le uszu za pre zen to wał na
sto isku wy sta wę owo ców, wa rzyw i kwia tów oraz
zdję cia naj ład niej szych dzia łek. Dział kow cy bie sia -
du jąc prze glą da li kro ni kę ogro du, któ rą za rząd ROD
pro wa dzi od po cząt ku po wsta nia ogro du

• Bez piecz ne wa ka cje w ROD "Ire na" w Ino wro cła -
wiu. Cie ka wą ofer tę mun du ro wi przy go to wa li dla
dzie ci. Mia ły one oka zję na ma lo wać kre dą bez -
piecz ne wa ka cje. Pra ce przed sta wia ły m.in. wy po -
czy nek nad wo dą, tam gdzie jest pla ża strze żo na i
ra tow nik, pra wi dło we prze kra cza nie jezd ni, za ba wy
na dwo rze.  Za naj cie kaw sze ry sun ki po li cjan ci na -
gro dzi li dzie ci gra mi plan szo wy mi pt. „Bez piecz ne
mia stecz ko”, któ re są świet ną pro po zy cją edu ka cyj -
ną dla ca łych ro dzin

• „Ak tyw ni ra zem”, czy li za ję cia z gim na sty ki ko rek -
cyj nej dla se nio rów z tczew skich ogro dów. Za ję cia
mia ły na ce lu ak ty wi za cję ru cho wą i spo łecz ną osób
po 60 - tym ro ku ży cia. Współ or ga ni za to rem wy da -
rze nia by ło To wa rzy stwo Mi ło śni ków Ko szy ków ki
„Po mo rze” z Tcze wa

• Mun du ro wi od wie dzi li ROD im. Gen. Wal te ra w
Ino wro cła wiu. Na spo tka niu roz ma wia no o spo so -
bach wy strze ga nia się oszustw „na wnucz ka” i „na
po li cjan ta” oraz dys ku to wa no o prze pi sach ru chu
dro go we go i za bez pie cze niu mie nia na dział kach 

• Ru iny za byt ko we go For tu z cza sów I woj ny świa to -
wej na te re nie ROD „Sło necz ny Stok” w Prze my -
ślu. W po ro zu mie niu z Kon ser wa to rem Za byt ków
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zo sta ły pod ję te dzia ła nia zmie rza ją ce do po dzia łu
dzia łek geo de zyj nych w ce lu wy od ręb nie nia are ału
za ję te go przez za by tek, po nie waż Za rząd ROD i
dział kow cy nie bę dą mo gli utrzy my wać te go te re nu
w na le ży tym sta nie

• Świę to plo nów w ROD im. mjr Do brzyc kie go w
Obor ni kach. Ogro do wa bie sia da po łą czo na z za ba -
wą ta necz ną „pod gwiaz da mi”  trwa ła do póź nych
go dzin noc nych przy tem pe ra tu rze aż 38 st. C

Warto wiedzieç

• Od dziś wszyst kie in for ma cje o fun du szach unij -
nych znaj dziesz na stro nie pzd.pl w jed nym miej -
scu! Za chę ca my do od wie dza nia no wej za kład ki na
stro nie pzd.pl – ak tu al no ści – fun du sze unij ne. Znaj -
dziesz tam nie tyl ko związ ko we uchwa ły i sta no wi -
ska, ale też in for ma cje o tym jak po zy skać środ ki z
UE dla swo je go ogro du

• Wo da na dział ce ze stud ni? Tak, to moż li we. Więk -
szość ROD wy po sa żo nych jest w głę bo kie stud nie z
hy dro fo ra mi, dział kow cy mo gą mieć jed nak wła sne
stud nie na swo ich dział kach. Szcze gó ło we in for ma -
cje znaj dziesz na stro nie pzd.pl

• Od zna cze nia związ ko we – wy róż nie nie czy mo ty -
wa cja do dal szej pra cy na rzecz PZD? Od zna cze nia
nada wa ne w każ dej or ga ni za cji wpły wa ją mo ty wu -
ją co do pra cy na rzecz or ga ni za cji, któ rej jest się
człon kiem. W przy pad ku dział kow ców od zna cze nia
po wo du ją, że czu ją się oni od po wie dzial ni w służ bie
dla wła snej or ga ni za cji oraz dla wszyst kich dział -
kow ców – za rów no dla tych, któ rzy są człon ka mi,
PZD ja ki dla tych, któ rzy nie chcą ni mi być. Czy taj
wię cej o od zna cze niach związ ko wych na stro nie
pzd.pl

• Bez sen sow na li kwi da cja ROD „Lot ni sko” w Szcze -
ci nie. Ogród zo stał zli kwi do wa ny ze wzglę du na cel
pu blicz ny z za cho wa niem wszyst kich wy mo gów
usta wo wych, jed nak po dziś dzień je go te ren le ży
odło giem. Po zo sta je re to rycz ne py ta nie po co mia -
sto wy da ło kil ka na ście mi lio nów na li kwi da cję
ogro du, a dział kow cy zo sta li zmu sze ni do opusz cze -
nia swo ich dzia łek

• Mię dzy ogro do wa wy sta wa plo nów z kie lec kich
dzia łek. Swo je plo ny za pre zen to wa ło aż 11 ROD.
Wy sta wa cie szy ła się  du żym za in te re so wa niem.
By ła ona tak że plat for mą do wy mia ny po glą dów i
opi nii nie tyl ko w za kre sie sa me go ogrod nic twa, ale
tak że i sy tu acji praw nej ogro dów na ob sza rze Kielc,
wo je wódz twa świę to krzy skie go i w ska li ogól no -
pol skiej

• „Hi sto rie z ROD” – no wy cykl ar ty ku łów na stro nie
pzd.pl! Ko niecz nie prze czy taj opo wie ści mło dych
dział kow ców o ich przy go dzie z ro dzin ny mi ogro -
da mi dział ko wy mi

• Czy moż na sa me mu prze wi dzieć po go dę? Oczy wi -
ście, wy star czy uważ nie ob ser wo wać przy ro dę.

Deszcz zwia stu ją za rów no ni sko la ta ją ce ja skół ki,
jak i pszczo ły la ta ją ce bli sko ula oraz świe żo usy -
pa ne kre to wi ska. Wię cej po go do wych cie ka wo stek
znaj dziesz na stro nie pzd.pl

• Prze glą dy dzia łek w ROD – war to je prze pro wa -
dzać. Przy oka zji prze glą dów za rzą dy ROD do wia -
du ją się o po rzu co nych i nie upra wia nych dział kach,
cho ciaż ich użyt kow ni cy na bie żą co wno szą opła ty
ogro do we. Są dzą oni bo wiem, że sko ro nie za le ga -
ją z opła ta mi a nie upra wia ją dzia łek, to nie utra cą
pra wa do dział ki. Nic bar dziej myl ne go, bo wiem
zgod nie z art. 36 ust. 3 pkt 1 usta wy z dnia 13 grud -
nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie -
upra wia nie dział ki lub jej za go spo da ro wa nie w
spo sób sprzecz ny z Re gu la mi nem ROD, sta no wi
pod sta wę do wy po wie dze nia umo wy dzier ża wy
dział ko wej

• Dla cze go nie war to wy łą czać się z PZD? Świet nie
po ka zu je to sy tu acja dział kow ców  z by łe go ROD
„Me ta lo wiec” w Choj ni cach, któ rzy opu ści li sze re -
gi Związ ku. Mia sto obie cy wa ło im moż li wość le ga -
li za cji po nadnor ma tyw nych al tan ja ko do mów
ca ło rocz nych bądź do mów let ni sko wo – re kre acyj -
nych. To istot ne, po nie waż opła ta le ga li za cyj na w
przy pad ku do mów ca ło rocz nych wy no si 50 tys. zł,
a w przy pad ku re kre acyj nych 25 tys. zł. Nikt nie po -
my ślał wy łą cza jąc się z PZD, że bę dzie zmu szo ny
po nieść tak wy so kie kosz ty. Osta tecz nie mia sto na
pręd ce wpro wa dza ło zmia ny w pla nie za go spo da ro -
wa nia, bo po mi mo wcze śniej szych obiet nic, w
pierw szej je go wer sji prze wi dzia ło le ga li za cję po -
nadnor ma tyw nych al tan tyl ko za 50 tys. zł

• Bro szu ry – no wa za kład ka na stro nie pzd.pl! Już te -
raz mo żesz za po znać się z bez płat ny mi bro szu ra mi
wy da ny mi przez KR PZD na jej stro nie: pzd.pl –
wy daw nic twa – bro szu ry. Do tej po ry wy da no:
Uwa ga na barszcz So snow skie go, Jak wy twa rzać i
sto so wać kom post?, Ra dy dla sto su ją cych „che mię”,
Let nie cię cie krze wów ozdob nych, Let nie cię cie ro -
ślin sa dow ni czych, Ściół ko wa nie gle by, Dział ka dla
ro dzi ny z dzieć mi, Naj lep sze ro śli ny na ży wo pło ty,
Mo der ni za cja al ta ny. Pa mię taj, że mo żesz na być
bez płat nie bro szu ry tak że w Za rzą dzie ROD i OZ

• Wał brzy scy dział kow cy cier pią z po wo du „gór ni -
ków” wy do by wa ją cych wę giel na wła sną rę kę.



Skut kiem nie le gal nych wy ko pów przy ROD są za -
pad nię te dział ki wraz z do byt kiem dział kow ców,
nisz cze nie a na wet kra dzież ogro dze nia, a tak że po -
rzu ca nie dzia łek w oba wie o wła sne ży cie. Dla
dział kow ców do tknię tych skut ka mi tych szkód, ani
dla PZD, nie ma jak do tych czas żad nej ochro ny
praw nej po za dłu gim pro ce sem są do wym o od szko -
do wa nie. Wię cej o tym pro ble mie prze czy tasz na
stro nie pzd.pl – ak tu al no ści – pu bli cy sty ka w ar ty -
ku le „20 lat bie da szy bów w Wał brzy chu i w wał -
brzy skich ROD”

• Dział kow cy z Bo le sław ca w Ra dzie ds. Se nio rów
przy Pre zy den cie Bo le sław ca. Dzia łal ność Ra dy jest
bar dzo do ce nia na. Ra da otrzy ma ła na gro dę Pre zy -
den ta Mia sta za pro mo cję mia sta w ka te go rii spo -
łecz nej

• Pa ne le sło necz ne – od na wial ne źró dła ener gii na
dział kach. Aby zgro ma dzić i prze two rzyć uzy ska ny
prąd ce lem pod pię cia do in sta la cji elek trycz nej w al -

tan ce po trzeb ne są do dat ko we urzą dze nia: aku mu la -
tor, re gu la tor na pię cia, prze twor ni ca prą du. Uzy ska -
nej ener gii wy star cza na oświe tle nie al tan ki,
za si le nie czaj ni ka elek trycz ne go, su szar ki do wa -
rzyw, wier tar ki, a na wet lo dów ki

• Dział kow cu nie wol no za sy py wać ro wów me lio ra -
cyj nych w ROD, zmie niać ich tra sy, ani na sa dzać 
w nich in ten syw nie roz ra sta ją cych się ro ślin! Szcze -
gó ło we in for ma cje jak utrzy my wać i kon ser wo wać
ro wy me lio ra cyj ne na te re nie ROD znaj dziesz na
stro nie pzd.pl

• 2015 ro ku ob fi tu je w ju bi le usze. W ca łej Pol sce od -
by wa ją się ogro do we im pre zy z oka zji okrą głych
rocz nic za ło że nia ROD. Naj star szym z so le ni zan -
tów jest ROD „Po wsta niec” w Cho rzo 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.

Opracowała AD
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