
W War sza wie, w dniu 25 li sto pa da 2015 r. od by ło się
czwar te w tej ka den cji po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD,
któ re mu prze wod ni czył Pre zes Związ ku Eu ge niusz Kon -
drac ki. Te ma ty ka po sie dze nia by ła bar dzo ob szer na 
i waż na z punk tu wi dze nia ogro dów dział ko wych i praw
dział kow ców.

Bu dow nic two po nadnor ma tyw ne na dział kach i za -
miesz ki wa nie w ogro dach to te mat nie zwy kle trud ny, bo -
wiem bez wspar cia in sty tu cji pań stwo wych i sa mo-
rzą dów nie jest moż li we zwal cza nie tych mar gi nal nych,
ale wi docz nych zja wisk na te re nach ROD. Prze pro wa -
dzo ne ba da nie przez okrę gi wy ka za ło, że ilość po nadnor -
ma tyw nych al tan zde cy do wa nie spa dła, a no wych sa -
mo wo li po wsta je nie wie le. Trud no jed nak wy eg ze kwo -
wać przy wró ce nie sta nu zgod ne go z pra wem, bo wiem
pro ce du ry i po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne i są do we
trwa ją la ta mi. Je śli cho dzi o za miesz ki wa nie to sprzy -
mie rzeń cem po win ny być dla Związ ku sa mo rzą dy, ale 
w nie któ rych mia stach jest aku rat od wrot nie. Kra jo wa
Ra da przy ję ła uchwa łę okre śla ją cą po li ty kę Związ ku 
w spra wie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go i za miesz -
ki wa nia na dział kach i zo bo wią za ła Pre zy dium KR PZD
do wy da nia prze pi sów wy ko naw czych okre śla ją cych po -
stę po wa nie or ga nów PZD.

Kra jo wa Ra da, wy peł nia jąc obo wiąz ki wy ni ka ją ce 
z pro gra mu dzia ła nia na ka den cję uchwa lo ne go przez
XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD, przy ję ła kry te ria
oce ny okrę gów, któ re bę dą słu ży ły do prze pro wa dze nia
ana li zy funk cjo nal no ści jed no stek te re no wych pod ką -
tem wy peł nia nia obo wiąz ków sta tu to wych wo bec dział -
kow ców i ogro dów.

Zgod nie ze sta tu to wy mi upraw nie nia mi Kra jo wa Ra -
da, po prze pro wa dze niu ana li zy kosz tów funk cjo no wa -

nia jed no stek po nad ogro do wych, po sta no wi ła po zo sta -
wić w do tych cza so wej wy so ko ści staw kę roz li czeń we -
wnątrz or ga ni za cyj nych z ty tu łu za rza dza nia. Tak że
wy so kość skład ki człon kow skiej w PZD w 2016 r. nie
ule gła zmia nie w sto sun ku do 2015 r. i tak jak dzi siaj po -
zo sta nie w ca ło ści do dys po zy cji ogro dów.

XII Zjazd De le ga tów PZD okre ślił w pro gra mie na ka -
den cję, w ja kim kie run ku po wi nien na stę po wać roz wój
ogro dów dział ko wych i ja kie funk cje dla dział kow ców
i spo łecz no ści lo kal nych win ny wy peł niać. Aby te funk -
cje mo gły być wy peł nia ne ko niecz ne jest uno wo cze śnie -
nie in fra struk tu ry ogro do wej, dla te go Kra jo wa Ra da
do ko na ła we ry fi ka cji wła snej uchwa ły z 2012 roku
wpro wa dza ją cej pro gram „Uno wo cze śnia nie in fra struk -
tu ry Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych – ROD XXI
wie ku”.

Dla dział kow ców i ogro dów pod sta wą jest sta bi li za cja
praw na, dla te go tak du żą wa gę przy wią zu je ca ły Zwią -
zek do re ali za cji za pi sów usta wy o ROD do ty czą cych
ure gu lo wa nia sta nu praw ne go grun tów ROD. Kra jo wa
Ra da przy ję ła uchwa łę w spra wie zin ten sy fi ko wa nia
dzia łań zwią za nych z re gu la cją 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, zo bo wią zu jąc w niej okrę gi do zło że nia w
ter mi nie prze wi dzia nym usta wą wnio sków w sto sun ku
do wszyst kich grun tów te go wy ma ga ją cych.

W dys ku sji człon ko wie Kra jo wej Ra dy od no si li się do
wszyst kich te ma tów po sie dze nia, w szcze gól no ści do
pro ble mów zwią za nych ze zwal cza niem bu dow nic twa
po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia na dział kach oraz
na te mat roz wo ju ogro dów, ich uno wo cze śnia nia, po zy -
ski wa nie środ ków na ten cel, roz wi ja nia funk cji spo łecz -
nych i ini cja tyw śro do wi sko wych.

MP

1. Informacja

I. IV POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

8. Wy so kość i po dział par ty cy pa cji w 2016 r.
9. Wy so kość i po dział skład ki człon kow skiej w 2016 r.

10. We ry fi ka cja uchwa ły w spra wie Pro gra mu „Uno wo -
cze śnia nie in fra struk tu ry ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych – ROD XXI wie ku”.

11. Za ło że nia do uchwa ły re gu lu ją cej za sa dy wy ko rzy -
sty wa nia ma jąt ku Związ ku.
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drac ki Pre zes PZD.
6. Bu dow nic two po nadnor ma tyw ne i za miesz ki wa nie
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13. Po wo ła nie Ko mi sji do spraw od zna czeń związ -
ko wych.

14. Dys ku sja.

15. Pod ję cie uchwał.
16. Spra wy róż ne.
17. Za koń cze nie ob rad.

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

2. Sta ni sław Za wad ka – Ma zo wiec ki
3. Jan Ra do ła – Ślą ski

4. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
5. An drzej Boj ko – Pod la ski
6. Bar tło miej Ko ze ra – Opol ski
7. Agniesz ka Sycz – Pod kar pac ki

Kra jo wa Ra da stwier dza, że bu dow nic two po nadnor -
ma tyw ne i za miesz ki wa nie na dział kach w ROD to po -
waż ne pro ble my, z któ ry mi Zwią zek zma ga się od wie lu
lat. Na le ży po raz ko lej ny pod kre ślić, że bu do wa al tan o
wy mia rach prze kra cza ją cych nor my okre ślo ne za rów no
w pra wie bu dow la nym, jak i prze pi sach związ ko wych
jest sa mo wo lą bu dow la ną i sta no wi ra żą ce na ru sze nie
pra wa. W związ ku z tym za nie do pusz czal ne uzna je się
nie tyl ko po sta wie nie po nadnor ma tyw nej al ta ny, ale rów -
nież do pusz cze nie do nie do zwo lo nej bu do wy lub roz bu -
do wy bu dyn ku przez struk tu ry za rzą dza ją ce ogro dem.
Za rzą dy ROD i okrę go we za rzą dy ma ją bo wiem obo wią -
zek współ pra cy z nad zo rem bu dow la nym w za kre sie
zwal cza nia pro ble mu bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne -
go na dział kach. 

Bu dow nic two po nadnor ma tyw ne nie jest pro ble mem
no wym, po nie waż al ta ny o wy mia rach prze kra cza ją cych
do pusz czal ne nor my po wsta wa ły w róż nych okre sach
ist nie nia Związ ku. Sza cu je się, że naj wię cej ta kich al tan
wy bu do wa no już w la tach 80-tych i 90-tych. War to pod -
kre ślić, że w prze cią gu ostat nich kil ku lat moż na za uwa -
żyć za ha mo wa nie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go na
dział kach. Du ży wpływ na to mia ły zmia ny, ja kie za szły
w pra wie bu dow la nym, bo wiem za le ga li zo wa ne zo sta ły
w mia stach bu dyn ki wcze śniej za li cza ne do po nadnor -
ma tyw nych, tj. o po wierzch ni od 25 m² do 35 m². W opi -
nii prze wa ża ją cej czę ści dział kow ców obec nie do pusz -
czal na po wierzch nia za bu do wy jest wy star cza ją ca i zde -
cy do wa na więk szość no wych al tan ma od po wied nie wy -
mia ry. Na za ha mo wa nie te go ne ga tyw ne go zja wi ska ma

rów nież du ży wpływ oba wa przed kon se kwen cja mi wy -
ni ka ją cy mi z za pi sów usta wy o ROD o bra ku wy pła ty
od szko do wa nia za po nadnor ma tyw ną al ta nę.

W sto sun ku do ba da nia prze pro wa dzo ne go w 2008 ro -
ku wy raź nie wi dać, że ska la zja wi ska zmniej szy ła się 
i obec nie bu dyn ki, któ rych wy mia ry prze kra cza ją do -
pusz czal ne nor my sta no wią je dy nie 1,02% wszyst kich
al tan. Mi mo spad ku ogól nej licz by po nadnor ma tyw nych
bu dyn ków w ROD na te re nie ca łe go kra ju, du że za nie po -
ko je nie bu dzi sta ły wzrost ich ilo ści w okrę gach w Byd -
gosz czy, Po zna niu, Gdań sku, Ślą skim, Ma zo wiec kim,
Szcze ci nie i To ruń sko -Wło cław skim. Okrę gi te po win ny
do ło żyć wszel kich sta rań w ce lu nie do pusz cze nia do roz -
ra sta nia się te go pro ble mu. Ko niecz ne jest więc pod ję cie
od po wied nich dzia łań, któ re sku tecz nie wy eli mi nu ją 
w przy szło ści sa mo wo lę bu dow la ną w tych ogro dach.
Obo wiąz kiem or ga nów Związ ku, któ ry wy ni ka wprost 
z re gu la mi nu ROD jest bo wiem kon tro lo wa nie i nad zo -
ro wa nie sta nu za go spo da ro wa nia dzia łek m.in. pod ką -
tem bu dow nic twa, dla te go trze ba bez względ nie sto so wać
obo wią zu ją ce pra wo i w spo sób pra wem prze wi dzia ny
re ago wać na każ dy przy pa dek na ru sze nia prze pi sów. 
W ce lu nie do pusz cze nia do po wsta wa nia sa mo wo li bu -
dow la nych, a tak że sku tecz ne go ich eli mi no wa nia, Za -
rzą dy ROD po win ny uświa do mić każ de go przy szłe go
dział kow ca, że bu do wa lub roz bu do wa al ta ny po nad do -
pusz czal ne wy mia ry jest ra żą cym na ru sze niem pra wa 
i mo że sta no wić pod sta wę do wy po wie dze nia umo wy
dzier ża wy dział ko wej. Po nad to na le ży po in for mo wać
dział kow ca o bra ku wy pła ty od szko do wa nia za po -

3. Komija Uchwa∏ i Wniosków
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UCHWAŁA NR 1/IV/2015 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 25 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go oraz za miesz ki wa nia na te re nie dzia łek w ROD
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nadnor ma tyw ną al ta nę, po nie waż zgod nie z prze pi sa mi
usta wy, dział kow co wi na le ży się re kom pen sa ta za na sa -
dze nia na nie sie nia i al ta nę tyl ko i wy łącz nie wte dy, kie -
dy to co znaj du je się na dział ce speł nia kry te ria okre ślo ne
w prze pi sach. 

Zgod nie z upraw nie nia mi wy ni ka ją cy mi z re gu la mi nu
ROD, or ga ny Związ ku są zo bo wią za ne do wstrzy ma nia
bu do wy (roz bu do wy) al ta ny, je śli stwier dzą, że prze kra -
cza do pusz czal ne wy mia ry. W ta kiej sy tu acji za rząd ma
obo wią zek we zwać dział kow ca na pi śmie do przy wró -
ce nia sta nu zgod ne go z pra wem. W przy pad ku nie za sto -
so wa nia się do okre ślo nych wy mo gów za rząd ROD
po wia da mia od po wied nie or ga ny nad zo ru bu dow la ne go.
W sto sun ku do człon ka PZD, któ ry ra żą co na ru sza prze -
pi sy za rząd zo bo wią za ny jest za sto so wać sank cje sta tu -
to we i po zba wić go człon ko stwa w sto wa rzy sze niu.

Okrę gi po win ny sta le po ru szać kwe stię za ka zu bu dow -
nic twa po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia na dział -
kach pod czas szko leń no wych dział kow ców i na bie żą co
umiesz czać je na swo ich stro nach in ter ne to wych, in for -
mu jąc jed no cze śnie o kon se kwen cjach wy ni ka ją cych z
na ru sze nia prze pi sów usta wy o ROD i re gu la mi nu ROD
w tym za kre sie. Ko niecz ne jest rów nież od by cie po sie -
dzeń ple nar nych w okrę gach, w któ rych wy stę pu je pro -
blem bu dow li po nadnor ma tyw nych, uchwa le nie stra te gii
po stę po wa nia, a na stęp nie prze nie sie nie jej do ogro dów
za po mo cą na rad z Za rzą da mi ROD.

Pro blem bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go jest po -
waż ny. W związ ku z tym, Kra jo wa Ra da zo bo wią zu je
wszyst kie or ga ny Związ ku do dal szej pra cy i ak tyw ne go
eli mi no wa nia te go zja wi ska na dział kach w ROD w gra -
ni cach okre ślo nych przez obo wią zu ją ce prze pi sy.

Bu do wa nie po nadnor ma tyw nych al tan jest bar dzo czę -
sto tyl ko wstę pem do ko lej nych na ru szeń prze pi sów
praw nych i w zde cy do wa nej więk szo ści wią że się z za -
miesz ki wa niem, a w kon se kwen cji z wy ko rzy sta niem al -
ta ny i dział ki w spo sób sprzecz ny z usta wą. 

Bar dzo nie po ko ją cym zja wi skiem, na si la ją cym się 
w ostat nich la tach, szcze gól nie w du żych mia stach i na
ich obrze żach, jest sta łe za miesz ki wa nie, nie kie dy ca -
łych ro dzin w al ta nach dział ko wych. Mi mo, że zmniej -
szy ła się licz ba po nadnor ma tyw nych al tan, to nie ste ty
od no to wu je się wzrost ilo ści osób za miesz ku ją cych na
dział kach w ROD. Naj wię cej za miesz ka łych dzia łek jest
w okrę gach w Po zna niu, Gdań sku, Szcze ci nie, To ruń -
sko -Wło cław skim, w Byd gosz czy i Ma zo wiec kim. 
W tych okrę gach rów nież na dział kach w ROD miesz ka
naj wię cej osób. Na le ży mieć świa do mość, że to le ro wa -
nie za miesz ki wa nia na dział kach jest dzia ła niem sprzecz -
nym z usta wą, gdyż ko rzy sta nie z dział ki i al ta ny w ce-
lach miesz kal nych za prze cza pod sta wo wym funk cjom
ROD, po nie waż ogro dy dział ko we ma ją na ce lu za spo -
ka ja nie po trzeb wy po czyn ko wych, re kre acyj nych i so -
cjal nych dział kow ca i je go ro dzi ny oraz ca łej spo-

łecz no ści lo kal nej. Nie do zwo lo ne jest za tem za miesz ki -
wa nie na dział kach, po nie waż od bie ga to w za sad ni czy
spo sób od idei ogrod nic twa dział ko we go. Z usta wy 
o ROD wy ni ka wprost, że za miesz ki wa nie na dział kach
jest za bro nio ne i dla te go uzna je się, że za miesz ku ją cy 
w al ta nach ra żą co na ru sza ją pra wo. Za kaz za miesz ki wa -
nia jest rów nie moc no za ak cen to wa ny w sta tu cie PZD i
re gu la mi nie ROD. Mi mo tak moc no za ak cen to wa ne go
w wie lu ak tach praw nych za ka zu, nie jest on re spek to wa -
ny, a zja wi sko za miesz ki wa nia na si la się i stwa rza po -
waż ny pro blem dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ogro dów. Nie ule ga wąt pli wo ści, że za miesz ki wa nie na
dział kach ge ne ru je dla za rzą dów ROD dodat ko we kło po -
ty i róż ne go ro dza ju za gro że nia, po nie waż al ta na dział -
ko wa nie jest bu dyn kiem miesz kal nym i nie speł nia co
do te go od po wied nich wy mo gów.

Przy czy ny, któ re po wo du ją, że dział kow cy za czy na ją
miesz kać w al ta nach są bar dzo zróż ni co wa ne. Nie kie dy
za miesz ki wa nie wy ni ka z ubó stwa. Do ty czy to głow nie
osób sa mot nych i bez dom nych. W ta kich przy pad kach
ko niecz ne jest bez zwłocz ne prze ka zy wa nie in for ma cji
do in sty tu cji pań stwo wych, a w głów nej mie rze ośrod -
ków po mo cy spo łecz nej lub in nych jed no stek po wo ła -
nych w ce lu prze ciw dzia ła nia bez dom no ści. Nie któ rzy
prze by wa ją na dział kach z przy czyn lo so wych i po roz -
wią za niu po wsta łych pro ble mów oso bi stych opusz cza ją
je. Nie po ko ją ce jest jed nak to, że w zde cy do wa nej więk -
szo ści przy pad ków za miesz ki wa nie na dział ce jest re zul -
ta tem świa do mych dzia łań osób, któ re kie ru ją się pry -
wat ny mi in te re sa mi i umyśl nie na ru sza ją prze pi sy, aby
po pra wić swo ją sy tu ację fi nan so wą. Ta kie po stę po wa nie
sta no wi przy kład ra żą ce go na ru sze nia prze pi sów usta wy
o ROD i pod sta wo wych za sad użyt ko wa nia dział ki. Każ -
dy czło nek Związ ku jest zo bo wią za ny do prze strze ga nia
obo wią zu ją ce go pra wa, a je go ra żą ce i upo rczy we ła ma -
nie jest wy star cza ją cą prze słan ką do po zba wie nia go
człon ko stwa, a tym sa mym unie moż li wie nia mu wpły -
wa nia na za rzą dza nie ogro dem. Kra jo wa Ra da PZD
stwier dza, że zgod nie ze sta tu tem Związ ku, czło nek PZD
wy bra ny do or ga nu PZD ma obo wią zek god nie re pre -
zen to wać in te re sy PZD. Czło nek Związ ku, któ ry ma na
dział ce po nadnor ma tyw ną bu dow lę, miesz ka na dział ce,
czy też uzy skał po twier dze nie za miesz ki wa nia w po sta -
ci za mel do wa nia, nie mo że god nie re pre zen to wać in te re -
su PZD, bo wiem w spo sób ra żą cy ła mie pod sta wo we
za ka zy wy ni ka ją ce z usta wy o ROD, pra wa bu dow la ne -
go, sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD. Dla te go też ta ki czło -
nek PZD nie mo że być wy bie ra ny do żad ne go or ga nu
Związ ku, ani na żad ną wy bie ral ną funk cję, np. na prze -
wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia.

Kra jo wa Ra da uzna je za ko niecz ne, aby w okrę gach,
gdzie pro blem za miesz ki wa nia jest naj więk szy, pod ję te
zo sta ły dzia ła nia sys te mo we ma ją ce na ce lu eli mi na cję
tych zja wisk i przede wszyst kim nie do pusz cze nie do bu -
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do wa nia ko lej nych do mów na dział kach i za miesz ki wa -
nia w nich. Ro dzin ne ogro dy dział ko we i dział ki nie mo -
gą być po strze ga ne przez nie któ re sa mo rzą dy ja ko
le kar stwo na pro ble my miesz ka nio we. Dział ki w ża den
spo sób nie mo gą za spo ka jać po trzeb miesz ka nio wych
spo łe czeń stwa, bo wiem za prze cza to ce lom, ja kim ma ją
słu żyć. Bu do wa nie do mów na dział kach i za miesz ki wa -
nie w nich nisz czy ideę ogrod nic twa dział ko we go. Mi -
mo, że jest to zja wi sko mar gi nal ne w ska li ca łe go
Związ ku, to jest na ty le wi docz ne, że ro dzi w spo łe czeń -
stwie prze ko na nie, że ogro dy są wy ko rzy sty wa ne do ce -
lów sprzecz nych z ich prze zna cze niem. Ogro dy dział -
ko we tra cą przez to na po zy tyw nym wi ze run ku w spo łe -
czeń stwie, któ re do strze ga ska lę nie rów no ści wła snych
ob cią żeń w pry wat nym do mu i bez kar ność oraz cwa niac -
two lu dzi wy ko rzy stu ją cych ROD sprzecz nie z pra wem
i in te re sem spo łecz nym.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że obo wiąz kiem
wszyst kich or ga nów Związ ku po sia da ją cych upraw nie -
nia i zo bo wią za nia okre ślo ne usta wą o ROD, jest ści słe
ich re ali zo wa nie w ce lu eli mi no wa nia sa mo wo li i bez -
pra wia na dział kach w ROD. Dla te go też pre zy dia okrę -
go wych za rzą dów są zo bo wią za ne do sto so wa nia sank cji

sta tu to wych wo bec tych za rzą dów ROD i ich człon ków,
któ rzy nie wy peł nia ją swych obo wiąz ków i nie po dej -
mu ją dzia łań zgod nych z usta wą o ROD i sta tu tem PZD
w sto sun ku do dział kow ców na ru sza ją cych pra wo.

Kra jo wa Ra da uzna je, że wszyst kie zgod ne z pra wem
me to dy i for my prze ciw dzia ła nia zja wi sku bu dow nic twa
po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia na dział kach po -
win ny być po dej mo wa ne przez za rzą dy ROD i okrę go -
we za rzą dy. W związ ku z po wyż szym Kra jo wa Ra da
zo bo wią zu je wszyst kie or ga ny Związ ku do nie zwłocz -
ne go pod ję cia dzia łań zmie rza ją cych do wy eli mi no wa nia
ne ga tyw nych zja wisk na dział kach w ROD, aby ogro dy
mo gły pra wi dło wo wy peł niać swo je funk cje usta wo we
wo bec dział kow ców i spo łecz no ści lo kal nych.

Kra jo wa Ra da zo bo wią zu je Pre zy dium KR PZD do
przy go to wa nia, opra co wa nia i wy da nia uchwa ły re gu lu -
ją cej pro blem po nadnor ma tyw nych al tan, za miesz ki wa -
nia na dział kach i by to wa nia na nich osób bez dom nych.
Te ne ga tyw ne zja wi ska sta le po stę pu ją w nie któ rych
okrę gach, dla te go ko niecz ne jest pod ję cie dzia łań zgod -
nych z usta wą o ROD, sta tu tem PZD, re gu la mi nem 
ROD i ogól nie pa nu ją cy mi w Związ ku za sa da mi ra cjo -
nal no ści. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

War sza wa, dnia 25 li sto pa da 2015 r. 

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

z dnia 25 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie okre śle nia za sad par ty cy pa cji ROD w fi nan so wa niu kosz tów po no szo nych przez PZD 

w związ ku z dzia łal no ścią jed nost ki kra jo wej i te re no wych na rzecz 
ro dzin nych ogro dów dział ko wych w 2016 r.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po
do ko na niu ana li zy kosz tów dzia łal no ści pro wa dzo nej
przez jed nost ki te re no we oraz jed nost kę kra jo wą PZD
na rzecz ro dzin nych ogro dów dział ko wych i dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 145 ust. 2 sta tu tu PZD po -
sta na wia:

§ 1
W ra mach we wnątrz or ga ni za cyj nych roz li czeń kosz -

tów po no szo nych w 2016 roku przez jed nost ki PZD 
w związ ku z pro wa dze niem ROD, za rząd ROD zo bo wią -
za ny jest prze ka zać do wła ści we go te ry to rial nie okrę go -
we go za rzą du PZD, kwo tę od po wia da ją cą ilo czy no wi

kwo ty 0,07 zł i licz by m2 pod dział ka mi, do któ rych ty -
tuł praw ny po sia da ją dział kow cy w da nym ROD. 

§ 2
1. Środ ki, o któ rych mo wa w § 1 za rząd ROD prze ka -

zu je do wła ści we go te ry to rial nie okrę go we go za rzą du
PZD, w ter mi nie do 15 lip ca 2016.

2. Środ ki, o któ rych mo wa w ust. 1, pod le ga ją na stę pu -
ją ce mu po dzia ło wi:

1) jed nost ka te re no wa PZD – 65%;
2) jed nost ka kra jo wa PZD – 30%;
3) Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD – 3%;
4) Fun dusz Obro ny ROD - 2%.
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§ 3 
Środ ki, o któ rych mo wa w § 2 ust. 2 pkt 2, 3 i 4, okrę -

go wy za rząd PZD prze ka zu je do Pre zy dium Kra jo wej

Ra dy PZD w ter mi nie do 30 lip ca 2016 r.
§ 4

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

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 143 ust. 1 i 3 sta tu tu PZD, po sta na -
wia:

§ 1
1. Usta lić na 2016 r. skład kę człon kow ską w wy so ko -

ści 6 zł (sześć zło tych).
2. W przy pad ku, gdy człon ka mi PZD są obo je mał żon -

ko wie, każ dy z nich opła ca skład kę w 2016 r. w wy so ko -
ści 3 zł (trzy zło te).

3. Po sta no wie nia ust. 1 i 2 ma ją za sto so wa nie do oso -
by, któ ra w 2016 r. jest człon kiem PZD zwy czaj nym,
współ dzia ła ją cym lub wspie ra ją cym. 

§ 2
1. Z za strze że niem ust. 2, usta la się na stę pu ją cy po -

dział skład ki człon kow skiej w 2016 r.:
1) ro dzin ny ogród dział ko wy – 100%;
2) jed nost ka te re no wa – 0%;
3) jed nost ka kra jo wa – 0%.
2. W przy pad ku człon ka wspie ra ją ce go 100% skład ki

człon kow skiej po zo sta je w dys po zy cji jed nost ki or ga ni -
za cyj nej PZD, któ rej or gan pod jął uchwa łę o przy ję ciu w
po czet człon ków wspie ra ją cych zgod nie z § 22 Sta tu tu
PZD. 

§ 3
Skład ka człon kow ska jest prze zna czo na na re ali za cję

ce lów sta tu to wych. 
§ 4

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

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

z dnia 25 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie wy so ko ści i po dzia łu skład ki człon kow skiej w PZD w 2016 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SKARBNIK
/-/Bar ba ra KOROLCZUK

War sza wa, dnia 25 li sto pa da 2015 r.

War sza wa, dnia 25 li sto pa da 2015 r.

UCHWAŁA NR 5/IV/2015 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 25 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie pro gra mu „Uno wo cze śnia nie In fra struk tu ry Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 

– ROD XXI wie ku”

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 7 sta tu tu PZD, po sta -
na wia:

§ 1
1. Przy jąć pro gram „Uno wo cze śnia nie In fra struk tu ry

Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych - ROD XXI wie ku”,
zwa ny da lej „Pro gra mem”.

2. Pro gram sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.
§ 2

1. Re ali za cję Pro gra mu po wie rzyć za rzą dom ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, któ ra win na być wy ko ny -
wa na przy współ udzia le i za an ga żo wa niu władz sa mo-
rzą do wych.

2. Pro gra my za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko -

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SKARBNIK
/-/Bar ba ra KOROLCZUK



6

wych, o któ rych mo wa w ust. 1, win ny być uwzględ nia -
ne przy pla no wa niu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów 
w ROD.

3. Okrę gi PZD po win ny ini cjo wać kie run ki roz wo ju i
mo der ni za cji ROD oraz udzie lać za rzą dom ROD re ali zu -
ją cym Pro gram wszech stron nej po mo cy me ry to rycz nej,
a tak że spra wo wać nad zór nad je go pra wi dło wym wy -
ko ny wa niem. 

§ 3
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

uchwa ła nr 2/VIII/2012 KR PZD z dnia 20 grud nia 2012
r., w spra wie pro gra mu „Uno wo cze śnia nie In fra struk tu -
ry Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych – ROD XXI wie -
ku”.

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

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

War sza wa, dnia 25 li sto pa da 2015 r. 

Za łącz nik do uchwa ły nr 5/IV/2015 Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 25.11. 2015 r. w spra wie pro gra mu „Uno wo cze śnia nie

In fra struk tu ry Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych - ROD XXI wie ku”

PROGRAM „UNOWOCZEŚNIANIE INFRASTRUKTURY RODZINNYCH OGRODÓW
DZIAŁKOWYCH - ROD XXI WIEKU”

I. Wpro wa dze nie i za ło że nia pro gra mo we

Ce lem pro gra mu jest uno wo cze śnie nie in fra struk tu ry
ro dzin nych ogro dów dział ko wych po przez bu do wę no -
wej in fra struk tu ry, re mont i mo der ni za cję ist nie ją cej oraz
do sto so wa nie jej do po trzeb zwią za nych z ochro ną śro -
do wi ska, bez pie czeń stwem, edu ka cją oraz kon cep cją
„otwar tych ogro dów”. 

Za da nia po dej mo wa ne z ini cja ty wy za rzą dów ROD i
przy współ pra cy i za an ga żo wa niu gmin, win ny być na -
kie ro wa ne przede wszyst kim na dzia ła nia, któ re za pew -
nią dział kow com wyż szy stan dard prze by wa nia na
dział kach, jak i umoż li wią spo łecz no ści lo kal nej ko rzy -
sta nie z uro ków i do bro dziejstw, ja kie da ją ro dzin ne
ogro dy dział ko we. Cią głe pod no sze nie funk cjo nal no ści
in fra struk tu ry w ROD wpły nie ko rzyst nie na ich użyt ko -
wa nie przez dział kow ców.

Za dba ne i no wo cze sne ogro dy dział ko we sta no wią naj -
lep szą wi zy tów kę go spo dar no ści Związ ku i je go człon -
ków, a tak że są waż nym ar gu men tem dla ich dal sze go
ist nie nia. Har mo nij ny wy gląd ca łe go ogro du dział ko we -
go wpły nie tak że po zy tyw nie na wi ze ru nek ca łej miej -
sco wo ści, w któ rej ogród się znaj du je. Ro dzin ne ogro dy
dział ko we to urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej, jak i
wie le in nych obiek tów funk cjo nu ją cych na te re nie miast
i gmin, któ re słu żą ogó ło wi miesz kań ców, a tak że re ali -

zu ją waż ną ro le spo łecz ną, za pew nia jąc wy po czy nek, re -
kre ację i in ne po trze by so cjal ne człon ków spo łecz no ści
lo kal nej. Dla te go też słusz ne – a na wet ko niecz ne – jest
wy stę po wa nie o po moc do jed no stek sa mo rzą dów te ry -
to rial nych, któ re win ny udzie lać ogro dom dział ko wym
po mo cy na każ dym eta pie urze czy wist nia nia po niż szych
za ło żeń.

Szcze gól nie te raz, gdy obo wią zu je usta wa z dnia 
13 grud nia 2013 roku o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, za rzą dy ROD win ny wy ko rzy stać upraw nie nia,
któ re da ła ww. usta wa i ak tyw nie dzia łać w za kre sie po -
zy ski wa nia środ ków fi nan so wych od jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go, któ re umoż li wią stwo rze nie ogro dów
na mia rę XXI wie ku. Obec ne unor mo wa nia za war te 
w art. 17 usta wy o ROD, da ją pod sta wy praw ne gmi nom
do udzie le nia z ich bu dże tów do ta cji ce lo wych, prze zna -
czo nych na roz wój ROD, a w szcze gól no ści na bu do wę
lub mo der ni za cję in fra struk tu ry ogro do wej, o ile wpły nie
to na po pra wę wa run ków do ko rzy sta nia z ROD przez
dział kow ców lub zwięk szy do stęp ność spo łecz no ści lo -
kal nej do ROD. Dla te go też za rzą dy ROD win ny zwięk -
szyć współ pra cę z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to-
rial ne go, ma ją cą na ce lu uzy ska nie po mo cy fi nan so wej
w po sta ci do ta cji ce lo wych.
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Ko lej ną moż li wo ścią war tą wy ko rzy sta nia przy po szu -
ki wa niu no wych źró deł fi nan so wa nia za dań in we sty cyj -
no-re mon to wych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
jest ko rzy sta nie ze środ ków unij nych i Fun du szy Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. W tym ce lu nie -
zbęd ne jest pod ję cie przez okrę gi i za rzą dy ROD
ak tyw nych dzia łań zmie rza ją cych do po zy ska nia z ww.

źró deł środ ków fi nan so wych na bu do wę no wej in fra -
struk tu ry w ROD. 

Wy ni kiem re ali za cji pro gra mu win no być do pro wa dze -
nie in fra struk tu ry do wy so kie go po zio mu es te tycz ne go,
funk cjo nal ne go, eko lo gicz ne go oraz wi ze run ko we go,
aby ro dzin ne ogro dy dział ko we moż na by ło okre ślić
mia nem – ROD XXI wie ku. 

II. Za da nia pro gra mo we 

a) bu do wa no wych do mów dział kow ca w ogro dach
nie po sia da ją cych żad nych wła snych bu dyn ków, 
z wy ko rzy sta niem w tym ce lu no wo cze snych tech -
nik i ma te ria łów, któ re „wy dłu żą” moż li wo ści eks -
plo ata cyj ne tych obiek tów, 

b) wpro wa dza nie in no wa cyj nych uno wo cze śnień w ist -
nie ją cych do mach dział kow ca i bu dyn kach, któ re nie
tyl ko pod nio są wa lo ry es te tycz ne, ale tak że wpły ną na
zwięk sze nie war to ści użyt ko wej tych obiek tów,

c) bie żą ca kon ser wa cja do mów dział kow ca i in nych
bu dyn ków, któ ra ochro ni te obiek ty przed nisz cze -
niem, 

d) od świe ża nie znisz czo nych ze wnętrz nych po -
wierzch ni obiek tów znaj du ją cych się w ROD, ce -
lem po pra wy wi ze run ku ROD, 

e) ma lo wa nie i mo der ni za cja po miesz czeń we wnętrz -
nych,

f) wy mia na da chów do mów dział kow ca, świe tlic, bu -
dyn ków ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych po kry tych
eter ni tem, gdyż za wie ra on szko dli wy dla zdro wia
ludz kie go azbest,

g) sto so wa nie przy bu do wie, re mon tach i mo der ni za cji
in fra struk tu ry ogro do wej ma te ria łów bu dow la nych,
któ re są pro eko lo gicz ne oraz po sia da ją od po wie-
d nie ate sty i cer ty fi ka ty,

h) sto so wa nie tech no lo gii ener go osz częd nych [za pew -
nie nie do brej izo la cji ter micz nej w do mach dział -
kow ca, świe tli cach, bu dyn kach ad mi ni stra cyj no -
go spo dar czych, sto so wa nie do oświe tle nia świe tló -
wek kom pak to wych, wy mia na urzą dzeń na ener go -
osz częd ne – o naj wyż szej kla sie ener ge tycz nej (A,
A+)],

i) do ko ny wa nie prze glą dów sta nu tech nicz ne go do mów
dział kow ca i bu dyn ków ad mi ni stra cyj no -go spo dar -
czych i w ra zie po trze by ini cjo wa nie po stę po-
wa nia roz biór ko we go, gdy obiek ty te za gra ża ją bez -
pie czeń stwu lu dzi i mie nia,

j) za opa trze nie w sprzęt prze ciw po ża ro wy,
k) do sto so wa nie po miesz czeń do mów dział kow ca 

i świe tlic do moż li wo ści or ga ni zo wa nia w nich spo -
tkań i im prez z dział kow ca mi i ich ro dzi na mi,

l) wy go spo da ro wy wa nie w do mach dział kow ca i
świe tli cach du żych po miesz czeń do urzą dza nia wy -
staw i wer ni sa ży z wy ko rzy sta niem kro nik dział ko -
wych, fo to gra fii ogro dów i dzia łek, ma lar stwa i
po ezji o te ma ty ce ogrod ni czej oraz ze bra nych owo -
ców i wa rzyw po cho dzą cych z upraw ogrod ni czych,

m) ada pta cja po miesz czeń do mów dział kow ca i świe -
tlic ce lem stwo rze nia moż li wo ści po wsta wa nia i
dzia ła nia w nich klu bów se nio ra i kół spe cja li stycz -
nych,

n) wy go spo da ro wa nie po wierzch ni w do mach dział -
kow ca lub świe tli cach na two rze nie bi blio tek i ką ci -
ków czy tel ni ka umoż li wia ją cych ko rzy sta nie z
li te ra tu ry fa cho wej - za rów no w do mu, jak i na miej -
scu w czy tel ni,

o) ada pta cja nie wy ko rzy sta nych bu dyn ków ad mi ni -
stra cyj no -go spo dar czych na bi blio te ki i czy tel nie,

p) uwzględ nie nie przy bu do wie no wych bu dyn ków ad -
mi ni stra cyj no -go spo dar czych, do mów dział kow ca i
świe tlic lub przy prze bu do wie już ist nie ją cych two -
rze nia po miesz czeń słu żą cych do prze cho wy wa nia
zbio rów li te ra tu ry dział ko wej dla edu ka cji eko lo -
gicz nej i ogrod ni czej.

A. Do my Dział kow ca, bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne i go spo dar cze:

B. Ogro dze nia:

a) bu do wa no wo cze snych, trwa łych ogro dzeń o wy so -
kiej ja ko ści i wy trzy ma ło ści, któ re nie tyl ko bę dą
wi zy tów ką ROD, ale tak że przez la ta bę dą słu żyć
dział kow com chro niąc ich mie nie, 

b) kon ser wa cja ist nie ją cych ogro dzeń, ce lem za bez pie -

cze nia przed ko ro zją,
c) od na wia nie ogro dzeń po przez od rdze wia nie i ma lo -

wa nie,
d) do sto so wa nie wy so ko ści ogro dzeń do zgod no ści z

Re gu la mi nem ROD,
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e) nie zwłocz ne re mon to wa nie uszko dzo nych ogro -
dzeń, w szcze gól no ści wy mia na za rdze wia łej siat ki
i li kwi da cja ubyt ków w par ka nach, co po zwo li unik -
nąć prze do sta niu się na te ren ogro du bez pań skich
psów, zło dziei oraz za po bie gnie nie szczę śli wym
wy pad kom, któ rym mo gą ulec dzie ci ba wią ce się
ob rę bie uszko dzo ne go ogro dze nia (ostre ele men ty i
po wy ła my wa ne de ski),

f) mon to wa nie w furt kach i bra mach wy trzy ma łych
zam ków z od po wied nim ate stem lub wy mia na ze -
psu tych zam ków,

g) do sto so wy wa nie ogro dzeń ze wnętrz nych w ROD w
ta ki spo sób, by moż na by ło za wie szać na ich ele -
men tach ba ne ry in for ma cyj ne upo wszech nia ją ce
ideę ogrod nic twa dział ko we go wśród spo łecz no ści
lo kal nych.

C. Dro gi i ale je ogro do we:

a) utwar dza nie ist nie ją cych dróg i alej ogro do wych,
b) bie żą ca kon ser wa cja i re mon ty dróg i alej ogro do -

wych,
c) po sze rza nie dróg i alej ogro do wych tak, aby za pew -

nić swo bod ny do jazd do dzia łek po jaz dów me cha -
nicz nych do wo żą cych m.in. na wo zy czy ma te ria ły
bu dow la ne, 

d) do sto so wa nie dróg i alei ogro do wych do swo bod ne -
go przej ścia w ra zie ko niecz no ści ewa ku acji, 

e) przy sto so wa nie dróg i alei ogro do wych do moż li -

wo ści do jaz du stra ży po żar nej, po go to wa nia ra tun -
ko we go, po li cji, po go to wa nia ener ge tycz ne go i wo -
do cią go we go,

f) bu do wa no wych dróg i alej ogro do wych,
g) od po wied nie ozna ko wa nie ogro du (umiesz cze nie na

ta bli cy in for ma cyj nej pla nu ogro du z na nie sio ną in -
fra struk tu rą), a w szcze gól no ści dróg ogro do wych,

h) bu do wa lub prze bu do wa par kin gów ogro do wych, 
w ce lu do sto so wa nia miejsc po sto jo wych do licz by
dzia łek i po sia da nych sa mo cho dów.

D. Sieć wo do cią go wa, ka na li za cyj na i elek tro ener ge tycz na:

a) bu do wa no wych urzą dzeń i sie ci na wod nie nio wych,
z ma te ria łów za pew nia ją cych od por ność che micz ną,
a tak że chro nią cą przed ko ro zją i in ny mi czyn ni ka mi
ze wnętrz ny mi. In we sty cja w no wo cze sną tech no lo -
gię wy dłu ża trwa łość ukła dów na okres znacz nie
prze wyż sza ją cy pro gno zo wa ny czas użyt ko wa nia,

b)  wy mia na sie ci wo do cią go wej w tych ROD, któ re
po sia da ją prze sta rza łą, kil ku dzie się cio let nią sieć, na
urzą dze nia wy ko na ne z no wo cze snych two rzyw
sztucz nych za pew nia ją cych znacz nie niż szą awa ryj -
ność w po rów na niu z in ny mi gru pa mi ma te ria łów, 

c) wy mia na bądź bu do wa no wych sie ci ener ge tycz nych
tzw. in te li gent nych sie ci, któ re wy po sa żo ne są w no -
wo cze sne licz ni ki, prze łącz ni ki i re je stra to ry, któ re
w efek cie skut ko wać bę dą zmniej sze niem utra ty
ener gii pod czas prze sy łu, a tak że za pew nią zrów no -
wa żo ne, eko no micz ne i nie za wod ne za si la nie,

d) re mon ty i bie żą ca kon ser wa cja urzą dzeń i sie ci wo -
do cią go wej, ka na li za cyj nej i ener ge tycz nej,

e) przy łą cza nie ogro dów do miej skich sie ci ka na li za -
cyj nych i li kwi da cja szamb, w ce lu ogra ni cze nia
zrzu tu nie oczysz czo nych ście ków, któ re są szko dli -
we dla wód po wierzch nio wych i grun to wych,

f) bu do wa przy do mo wych oczysz czal ni ście ków 
w miej sce bez od pły wo wych zbior ni ków na nie czy -
sto ści cie kłe (szamb), o ile nie jest moż li we przy łą -
cze nie ogro du do sie ci ka na li za cyj nej, a wa run ki
tech nicz ne i praw ne ze zwa la ją na od pro wa dza nie
ście ków do grun tu lub wo dy, 

g) za opa try wa nie ogro dów w no wo cze sne sys te my na -
wad nia ją ce lub od wad nia ją ce,

h) utrzy ma nie ka na łów i ro wów me lio ra cyj nych w sta -
nie spraw no ści tech nicz nej, bo wiem speł nia ją one
istot ną funk cję w  ochro nie prze ciw po wo dzio wej
oraz sys te mach na wad nia nia i od wad nia nia,

i) od po wied nie ozna ko wa nie sie ci użyt ko wych po -
przez umiesz cze nie ta blic: trans for ma tor, wy so kie
na pię cie, uję cie wo dy.

a) mon to wa nie no wych ta blic in for ma cyj nych przed
bra ma mi pro wa dzą cy mi na głów ną ale ję do ROD,

b) wy ko rzy sta nie już ist nie ją cych ta blic in for ma cyj -

nych w ROD do po pu la ry za cji wie dzy ogrod ni czej
i eko lo gicz nej oraz hi sto rii ogro dów i ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce i na świe cie.

E. Ta bli ce in for ma cyj ne:
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a) two rze nie te re nów ogól nych w tych ROD, któ re ich
nie po sia da ją,

b) two rze nie izo la cyj nych pa sów zie le ni wo kół ogro -
du, par kin gów, sa ni ta ria tów i śmiet ni ków, któ re tłu -
mią ha łas, ni we lu ją za pa chy, za trzy mu ją kurz i ga zy
oraz two rzą za po ry prze ciw wia tro we,

c) wy po sa że nie ogro dów w od po wied nią licz bę śmiet -
ni ków i sy tu owa nie ich na te re nach ogól nych w od -
po wied niej od le gło ści od dzia łek, za pew nie nie na
te re nie ogro dów po jem ni ków do se gre ga cji śmie ci
oraz za chę ca nie, aby od pa dy zie lo ne by ły skła do -
wa ne w kom po stow ni kach na dział kach,

d) wy po sa że nie ogro dów w od po wied nią licz bę sa ni ta -
ria tów, w za leż no ści od licz by dzia łek w da nym
ogro dzie,

e) umiesz cza nie na drze wach na te re nach ogól nych bu -
dek lę go wych i karm ni ków w ce lu do kar mia nia pta -
ków i za pew nie nia im schro nie nia,

f) sa dze nie na te re nach ogól nych drzew i krze wów,
któ re pro du ku ją po trzeb ny do ży cia tlen, po chła nia -
ją od po wie dzial ny za zmia ny kli ma tycz ne dwu tle -
nek wę gla, zmniej sza ją za nie czysz cze nie po wie trza,

tłu mią ha łas oraz wspo ma ga ją re ten cję wod ną,
g) wy dzie le nie czę ści par kin gów na par kin gi dla ro we -

rów i sy tu owa nie na nich sto ja ków na ro we ry,
h) sys te ma tycz ne do ko ny wa nie prze glą du sta nu drzew

i krze wów i ini cjo wa nie pro ce du ry ich wy cin ki w
przy pad ku, gdy sta no wią one za gro że nie dla lu dzi
lub mie nia,

i) do sto so wa nie te re nów ogól nych w ROD do aran żo -
wa nia na nich im prez edu ka cyj nych i te ma tycz nych
dla róż nych grup spo łecz no ści lo kal nej ce lem bu do -
wa nia po przez to wię zi mię dzy po ko le nio wych i spo -
łecz nych; po przez np. re gu lar ne prze świe tla nie
drzew i krze wów, ko sze nie tra wy oraz strzy że nie ży -
wo pło tów,

j) wy ko rzy sta nie te re nów ogól nych w ROD do prze -
pro wa dza nia na nich lek cji przy ro dy dla dzie ci z
przed szko li i w wie ku wcze snosz kol nym oraz wy -
cho wan ków do mów dziec ka, na pod sta wie przy go -
to wa nych sce na riu szy za baw z przy ro dą, ce lem
za pew nie nia im roz wo ju po znaw cze go, spo łecz ne -
go, emo cjo nal ne go i psy chicz ne go; po przez np. two -
rze nie ra bat edu ka cyj nych.

F. Te re ny ogól ne:

G. Two rze nie tzw. „otwar tych ogro dów”:

a) pro wa dze nie sze ro kiej kam pa nii pro mo cyj nej ogro -
dów dział ko wych w spo łe czeń stwie po przez or ga -
ni zo wa nie w ro dzin nych ogro dach dział ko wych dni
otwar tych dla miesz kań ców miast i osie dli w ce lu
po ka za nia spo łe czeń stwu, jak wy glą da i funk cjo nu -
je ogród oraz ja kie ma zna cze nie dla spo łe czeń stwa,
a tak że jak wy glą da i ja ką ro lę peł ni w ży ciu ro dzi -
ny dział ka ro dzin na, 

b) po dej mo wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu przy sto so -
wa nie te re nów ogól nych w ROD w kie run ku za pew -
nie nia im funk cjo nal no ści i wy po sa że nia w in fra s-
truk tu rę, któ ra bę dzie do stęp na dla ca łej spo łecz no -
ści lo kal nej, 

c) na wią zy wa nie przez za rzą dy ROD sze ro kiej współ -
pra cy z mia sta mi i gmi na mi w ce lu po dej mo wa nia
wspól nych przed się wzięć po le ga ją cych na two rze -
niu no wej oraz mo der ni za cji ist nie ją cej in fra struk tu -
ry na te re nach ogól nych w ROD, by stać się ona
mo gła wi zy tów ką sa mo rzą du lo kal ne go i za spo ka ja -
ła po trze by spo łecz no ści lo kal nej; współ pra ca win -
na od by wać się na każ dym eta pie przed się wzię cia i
obej mo wać je go pro jek to wa nie, fi nan so wa nie oraz
wy ko na nie,

d) ra cjo nal ne prze kształ ca nie nie za go spo da ro wa nych
te re nów w ROD na dział ki szkol ne wy po sa żo ne np.

w ra ba ty edu ka cyj ne bądź na te re ny ogól ne,
e) pod nie sie nie atrak cyj no ści te re nów ogól nych ROD

po przez:
1) mon to wa nie na nich sto li ków z krze sła mi bądź

ław ko sto łów, ła wek, la ta re nek,
2) urzą dza nie na nich no wych pla ców za baw i ką ci -

ków dla naj młod szych (pia skow ni ce, huś taw ki,
ka ru ze le, grzyb ki, bu ja ki sprę ży no we i in ne
obiek ty słu żą ce do za ba wy),

3) two rze nie na nich te re nów spe cjal nych np. ro sa -
rium,

4) wy po sa ża nie je w urzą dze nia re kre acyj ne tzw.
ma łe ze wnętrz ne si łow nie,

5) two rze nie na nich stref rzad kich ga tun ków ro ślin
oraz ra bat edu ka cyj nych słu żą cych do na uki roz -
po zna wa nia kwia tów, wa rzyw i owo ców,

6) za kła da nie na nich ogro dów jor da now skich – spe -
cja li stycz nych te re nów zie le ni prze zna czo nych
dla dzie ci i mło dzie ży,

7) urzą dza nie na nich te re nów re kre acyj nych i spor -
to wych np. bo iska spor to we do gier ze spo ło wych,

8) za opa try wa nie je we wzbu dza ją ce cie ka wość i za -
in te re so wa nie obiek ty ma łej ar chi tek tu ry tj. tre -
ja że, per go le, mur ki kwia to we, ogród ki skal ne
czy na wet rzeź by.
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Wy kaz ak tów praw nych, któ re bę dą mia ły za sto so wa -
nie przy re ali za cji i fi nan so wa niu za dań zwią za nych z
uno wo cze śnia niem in fra struk tu ry ro dzin nych ogro dów
dział ko wych:

1) Uchwa ła nr 11/III/2015 KR PZD z dnia 1.10.2015 r.
w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Roz wo -
ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców;

2) Uchwa ła nr 255/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia
1.10.2015 r. w spra wie za sad i kry te riów udzie la nia
i roz li cza nia do ta cji dla ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych z kra jo we go i okrę go we go Fun du szu Roz -
wo ju ROD;

3) Uchwa ła nr 254/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia
1.10.2015 r. w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia
środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji i
cza so we go za ję cia te re nu ro dzin nych ogro dów
dział ko wych;

4) Uchwa ła nr 12/III/2015 KR PZD z dnia 1.10.2015 r.
w spra wie Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD i za -

sad je go funk cjo no wa nia;
5) Uchwa ła nr 256/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia

1.10.2015 r. w spra wie za sad udzie la nia i zwro tu po -
ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców;

6) Uchwa ła nr 14/III/2015 KR PZD z dnia 1.10.2015 r.
w spra wie za sad pro wa dze nia in we sty cji i re mon -
tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców;

7) Uchwa ła nr 263/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia
20.10.2015 r. w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań
z pla nu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD;

8) Uchwa ła nr 3/XXX/2015 KR PZD z dnia
25.06.2015 r. w spra wie przy ję cia za ło żeń dla struk -
tur PZD w za kre sie po zy ski wa nia środ ków unij nych
na po trze by PZD i ROD;

9) Uchwa ła nr 4/XXX/2015 KR PZD z dnia
25.06.2015 r. w spra wie po zy ski wa nia środ ków z
Na ro do we go i Wo je wódz kich Fun du szy Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej;

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

III. Pod sta wy praw ne

War sza wa, dnia 25 li sto pa da 2015 r. 

UCHWAŁA NR 6/IV/2015 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 25 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie zin ten sy fi ko wa nia dzia łań zwią za nych z re gu la cją 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

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców dzia -
ła jąc na pod sta wie § 130 pkt. 1 sta tu tu Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w ce lu re ali za cji art. 76 w związ ku 
z art. 75 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 13 grud nia 2013 roku (Dz. U. 2014 poz. 40) po -
sta na wia:

§ 1
1. Zo bo wią zać Okrę gi PZD, któ re nie zło ży ły wnio -

sków o stwier dze nie na by cia użyt ko wa nia na pod -
sta wie art. 76 usta wy o ROD, do zło że nia wnio sków
w sto sun ku do po wierzch ni wszyst kich ROD, gdzie
wy stę pu ją grun ty o nie ure gu lo wa nej sy tu acji praw -
nej, wy ka za ne w ta be li pn. „Re ali za cja przez Okrę -
gi PZD re gu la cji sta nu praw ne go ca ło ści/czę ści
ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD na dzień
17.11.2015 r.” sta no wią cej za łącz nik do uchwa ły. 

2. Usta lić nie prze kra czal ny ter min do skła da nia wnio -

sków, o któ rych mo wa w pkt. 1, do dnia 18 stycz nia
2016 r. 

§ 2
1. Zo bo wią zać wszyst kie Okrę gi PZD do pod ję cia

wszech stron nych dzia łań, ma ją cych na ce lu wy da nie
przez wój tów, bur mi strzów, pre zy den tów miast oraz
sta ro stów, re pre zen tu ją cych Skarb Pań stwa de cy zji
o stwier dze niu na by cia użyt ko wa nia na pod sta wie
art. 76 usta wy o ROD. 

2. W ra mach dzia łań, o któ rych mo wa w pkt. 1, Pre -
zy dia Okrę go wych Za rzą dów PZD po win ny do pro -
wa dzić do spo tkań z or ga na mi ad mi ni stra cji pu b-
licz nej upraw nio ny mi do wy da nia de cy zji na pod -
sta wie art. 76 usta wy o ROD lub ich przed sta wi cie -
la mi, z udzia łem człon ków za rzą du ROD. 

3. Gdy dzia ła nia okre ślo ne w pkt. 1 i 2 nie przy nio są
re zul ta tu, Okrę gi PZD po win ny skła dać za ża le nia
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do ty czą ce nie za ła twie nia spra wy w ter mi nie al bo
skar gi na bez czyn ność or ga nów ad mi ni stra cji pu -
blicz nej. 

§ 3
W przy pad ku de cy zji wy da nych na pod sta wie art. 76

usta wy o ROD o od mo wie stwier dze nia na by cia użyt ko -
wa nia PZD al bo wpro wa dza ją cych od płat ność Okrę gi
PZD w uza sad nio nych wy pad kach po win ny skła dać od
nich od wo ła nia. 

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

UZASADNIENIE

Do dnia 18.01.2016 r. Pol ski Zwią zek Dział kow ców
PZD ma moż li wość ure gu lo wa nia sy tu acji praw nej grun -
tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy. Tym sa mym, po -
zo sta ły Związ ko wi nie ca łe 2 mie sią ce na zło że nie
wnio sków do wój tów, bur mi strzów lub pre zy den tów
miast al bo Skar bu Pań stwa o po twier dze nie pra wa użyt -
ko wa nia PZD do grun tów ROD w for mie de cy zji, wszę -
dzie tam, gdzie Zwią zek nie mo że wy ka zać się ty tu łem
praw nym. 

Przez ostat ni rok i 10 mie się cy, PZD po dej mo wał sze -
reg dzia łań zwią za nych z ure gu lo wa niem sta nu praw ne -
go grun tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy. Na dzień
17.11.2015 r. Zwią zek zło żył wnio ski o po twier dze nie
użyt ko wa nia PZD w sto sun ku do 1380 ROD o po -
wierzch ni po nad 8437 ha, a w sto sun ku do 320 ROD o
po wierzch ni po nad 1751 ha uzy skał po zy tyw ne de cy zje
o stwier dze niu użyt ko wa nia PZD do grun tów ROD. Tym
sa mym PZD uda ło się ob jąć wnio ska mi 85% po wierzch -
ni ROD wy ma ga ją cej re gu la cji, a po twier dzić pra wo
użyt ko wa nia w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nych 
– w sto sun ku do 17,7% po wierzch ni ROD. Po zo sta ło
jed nak oko ło 1467 ha, gdzie za rzą dy ROD i dział kow cy
ocze ku ją od PZD pod ję cia dzia łań zwią za nych z re gu la -
cją sta nu praw ne go tych grun tów. W tym za kre sie Kra -
jo wa Ra da PZD wy ra ża swo je za nie po ko je nie po sta wą
nie któ rych Okrę gów PZD, któ re do tych czas nie zło ży ły
wnio sków do wszyst kich grun tów ROD wy ma ga ją cych
re gu la cji. 

Na zło że nie wnio sków na pod sta wie art. 76 usta wy 
o ROD zo sta ły nie speł na 2 mie sią ce, któ re mu szą zo stać
w peł ni wy ko rzy sta ne przez Zwią zek. Dzia ła nia w tym
za kre sie po win ny iść dwu to ro wo. Naj waż niej szym za -
da niem jest ter mi no we zło że nie wnio sków o wy da nie de -
cy zji na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD w sto sun ku do
po zo sta łych 15% grun tów ROD bez ty tu łu praw ne go
PZD, zaj mo wa nych przez 304 ROD. Tych ogro dów
Związ ko wi nie wol no za wieść, dla te go ko niecz ne jest
zin ten sy fi ko wa nie dzia łań zwią za nych ze zło że niem
wnio sków, a co za tym idzie szyb kim skom ple to wa niem
do ku men ta cji for mal no -praw nej nie zbęd nej do wy ka za -
nia przez ogród speł nie nia co naj mniej jed nej z prze sła -
nek z art. 76 usta wy o ROD. Do wspo mnia nych prze s-
ła nek na le żą: prze zna cze nie te re nu ROD w miej sco wym
pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go pod ogród
dział ko wy; funk cjo no wa nie ROD na da nym te re nie po -

nad 30 lat; na by cie pra wa wła sno ści do te re nu ROD
przez Skarb Pań stwa lub gmi nę w związ ku z za kła da -
niem bądź funk cjo no wa niem na nim ogro du; nie ru cho -
mość za ję ta jest przez ro dzin ny ogród dział ko wy, któ ry
po sia dał usta lo ną lo ka li za cję w dniu wej ścia w ży cie
usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych, lub na pod sta wie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej
usta wy stał się ogro dem sta łym. W tej spra wie kon kret -
nych dzia łań ocze ku je my od 13 Okrę gów PZD, a zwłasz -
cza od Okrę gu PZD w Gdań sku, Łódz kie go, Ma zo -
wiec kie go, w Szcze ci nie, Ma ło pol skie go oraz Ślą skie go.

Waż ne jest rów nież, aby we ry fi ka cja ROD o nie ure gu -
lo wa nej sy tu acji praw nej, gdzie moż na sko rzy stać 
z art. 76 usta wy o ROD by ła rze tel na tj. że by usta le nia
Okrę gów PZD w tym za kre sie by ły pra wi dło we i nie
omi nę ły żad ne go ROD, któ ry mógł by sko rzy stać z do -
brodziej stwa usta wy o ROD. 

Dru gim, rów nie waż nym za da niem jest jak naj szyb sze
uzy ska nie de cy zji po twier dza ją cych na by cie użyt ko wa -
nia na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD po przez po dej -
mo wa nie wszech stron nych dzia łań w tym za kre sie.
Nie ste ty, jak po ka zu je prak ty ka, nie zwłocz ne uzy ska nie
de cy zji nie jest rze czą ła twą. Mi mo naj więk szych sta rań
Związ ku, roz pa trze nie wnio sków zło żo nych na pod sta -
wie art. 76 usta wy o ROD na po ty ka wie le prze szkód.
Czę sto, czy da ny wnio sek zo sta nie roz pa trzo ny za le ży
od do brej wo li urzęd ni ków lub przy ję tej w da nym mie -
ście/gmi nie po li ty ki w sto sun ku do ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Naj więk szą trud no ścią, z ja ką spo ty ka się
Zwią zek jest prze wle kłe roz pa try wa nie spra wy bądź
brak ja kiej kol wiek ini cja ty wy we wszczę ciu po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go na pod sta wie usta wy o ROD.
Zwią zek w prze cią gu ostat nich pra wie 2 lat suk ce syw -
nie skła dał wnio ski o re gu la cję na pod sta wie art. 76 usta -
wy o ROD. Mi mo te go, Związ ko wi uda ło się uzy skać
de cy zje w sto sun ku do po nad 20% po wierzch ni grun -
tów, ob ję tych wnio ska mi. Ten wy nik jest nie za da wa la -
ją cy, a ocze ki wa nia się du żo wyż sze. W szcze gól no ści,
że każ da spra wa urzę do wa po win na być roz pa trzo na 
i żad ne pi smo nie po win no zo stać bez od po wie dzi.
Szcze gól nie PZD li czy na du że mia sta, jak War sza wa,
Kra ków, To ruń, Ka to wi ce, Rze szów czy Szcze cin, któ re
nie ste ty nie współ pra cu ją ze Związ kiem w tym za kre sie.
Du ży opty mizm wzbu dzi ła po sta wa władz Wro cła wia,
któ re w koń cu za czę ły wy da wać de cy zje. Po zy tyw ne
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dzia ła nia moż na za ob ser wo wać rów nież w ta kich mia -
stach jak: w Czę sto cho wa, Ka lisz, Lu blin, Po znań, Mal -
bork, Gdańsk. Po zo sta je na dzie ja, że urzęd ni cy in nych
miast pój dą śla dem za m.in. Pre zy den ta Wro cła wia, któ -
ry wy dał 35 de cy zji i dział kow cy w ca łej Pol sce bę dą
mo gli już wkrót ce cie szyć się ta kim sa mym spo ko jem
jak ich wro cław scy użyt kow ni cy dzia łek. Bez czyn ność
wój tów, bur mi strzów lub pre zy den tów mia sta, a tak że
Skar bu Pań stwa jest w tej spra wie nie do przy ję cia. Dla -
te go Zwią zek po wi nien do ko nać sta rań, aby urzęd ni cy
po dej mo wa li przed mio to we spra wy. Mo gą te mu po móc
ini cjo wa ne ze stro ny Związ ku spo tka nia z wój ta mi, bur -
mi strza mi, pre zy den ta mi miast, czy też sta ro sta mi, re -
pre zen tu ją cy mi Skarb Pań stwa przy udzia le kie row-
ni ków od po wied nich wy dzia łów i za rzą dów ROD. A w
ra zie zu peł nej obo jęt no ści PZD po wi nien ko rzy stać z do -
stęp nych in stru men tów praw nych i skła dać za ża le nia i
skar gi na bez czyn no ści or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej. 

W ra mach dzia łań zwią za nych z uzy ska niem de cy -
zji po twier dza ją cych pra wo użyt ko wa nia na pod sta wie
art. 76 usta wy o ROD waż ne jest rów nież kwe stio no wa -
nie de cy zji ne ga tyw nych w ca ło ści bądź w czę ścio wym
za kre sie. Nie ste ty, Zwią zek spo tkał się z kil ko ma nie ko -
rzyst ny mi de cy zja mi. Do tych czas zo sta ło wy da nych kil -
ka de cy zji od mow nych (np. ROD „Kle osin” w Kle -
osi nie, ROD „Re laks” w Kę dzie rzy nie Koź lu) oraz kil -
ka de cy zji stwier dza ją cych od płat ność pra wa użyt ko wa -
nia. Tak zda rzy ło się m.in. w sto sun ku do grun tów ROD
im. Wie niaw skie go w Rze szo wie, któ re go de cy zja zo sta -
ła uchy lo na przez Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław -
cze. Tak sa mo sta ło się w przy pad ku grun tów ROD
za ję tych przez kie lec kie ogro dy dział ko we, gdzie Pre zy -
dent Mia sta Kiel ce wy dał de cy zje, w któ rych usta lił
opła tę rocz ną z ty tu łu użyt ko wa nia grun tów zaj mo wa -
nych przez ROD im. Ks. P. Ście gien ne go, ROD „Stor -

czyk”, ROD im. S. Sta szi ca, ROD „Ma li na” i ROD
„Kwia ty Pol skie” w Kiel cach w wy so ko ści 1 zł brut to. W
tych spra wach rów nież Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo -
ław cze w Kiel cach po par ło ar gu men ta cję Związ ku i wy -
da ło de cy zje, w któ rych stwier dzi ło, że użyt ko wa nie
PZD usta na wia ne na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD
po win no mieć cha rak ter nie od płat ny. Jak wi dać, Związ -
ko wi uda je się sku tecz nie kwe stio no wać nie ko rzyst ne
de cy zje. Aby jed nak ta kie de cy zje nie by ły wy da wa ne,
PZD mu si ak tyw nie uczest ni czyć w każ dym po stę po wa -
niu ad mi ni stra cyj nym zwią za nym z art. 76 usta wy o
ROD oraz ko rzy stać ze środ ków od wo ław czych i za skar -
żać nie ko rzyst ne dla PZD, ROD i dział kow ców roz strzy -
gnię cia. 

Kra jo wa Ra da PZD we współ pra cy z Okrę ga mi
PZD i za rzą da mi ROD po win na po dej mo wać cią głe wy -
sił ki na rzecz re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD.
Dział kow cy po win ny mieć pew ność, że wszyst kie struk -
tu ry związ ko we, ko rzy sta jąc z do bro dziej stwa art. 76
usta wy o ROD, do ło żą naj więk szych sta rań, aby do koń -
ca usta wo we go ter mi nu zo sta ły zło żo ne wnio ski w sto -
sun ku do po zo sta łych ROD i ich nie ure gu lo wa nej
po wierzch ni. Zwią zek nie może zmar no wać szan sy, ja ką
da ła mu usta wa o ROD na upo rząd ko wa nie sy tu acji
praw nej grun tów ROD. PZD nie ma wpły wu na licz bę
wy da nych de cy zji, w tym czy bę dą one na ko rzyść PZD,
ROD i dział kow ców. Ale ma wpływ na licz bę zło żo nych
wnio sków, któ re do 18 stycz nia 2016 r. nie po win ny po -
mi nąć żad ne go ROD. Stwo rzo ne zo sta ły do bre wa run ki
w usta wie o ROD, aby roz wią zać pro blem grun tów o
nie ure gu lo wa nym sta nie praw nym. Roz wią za nie te go
pro ble mu jest w chwi li obec nej prio ry te to wym za da -
niem. Dla te go, do pó ki usta wa obo wią zu je na le ży ko rzy -
stać z jej roz wią zań!

War sza wa, dnia 25 li sto pa da 2015 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK
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Za łącz nik do uchwa ły nr 6/IV/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 25.11.2015 r. w

spra wie zin ten sy fi ko wa nia dzia łań zwią za nych z re gu la cją 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

1. Bydgoszcz 45 235,5118 4902 35 10 45 235,5118 4902 100% 25 112,0564 55,6% 47,6%

2. Częstochowa 18 77,6741 1291 11 7 18 77,6741 1291 100% 12 49,0244 66,7% 63,1%

3. Elbląg 1 0,8560 21 0 1 1 0,8560 21 100% 0 0,0000 0,0% 0,0%

4. Gdańsk 89 694,1836 16577 46 14 60 390,6129 9075 56% 22 154,8127 24,7% 22,3%

5. Gorzów Wlkp. uregulowany

6. Kalisz 54 318,0170 7080 47 4 51 309,6016 6935 97% 20 139,9827 37,0% 44,0%

7. Koszalin  14 75,3786 1813 5 9 14 75,3786 1813 100% 12 72,4173 85,7% 96,1%

8. Legnica uregulowany

9. Lublin 94 645,0381 15770 76 15 91 632,7484 15468 98% 34 222,0787 36,2% 34,4%

10. Łódzki 103 421,0967 10248 48 2 50 280,9146 7149 67% 4 8,1259 3,9% 1,9%

11. Małopolski 144 719,5233 16387 109 15 124 587,4252 13807 82% 3 18,8046 2,1% 2,6%

12. Mazowiecki 336 2167,0000 56950 174 6 180 1534,4822 35335 71% 17 157,3156 5,1% 7,3%

13. Opolski 33 182,8943 4272 8 25 33 182,8739 4214 99% 17 84,1921 51,5% 45,8%

14. Piła 8 8,1102 246 0 7 7 7,9163 246 98% 2 0,8083 25,0% 10,0%

15. Podkarpacki 34 88,3094 1721 4 30 34 88,3094 1721 100% 7 31,0786 20,6% 35,2%

16. Podlaski 6 17,4882 420 3 3 6 14,2167 345 81% 3 5,1587 50,0% 29,5%

17. Poznaƒ 99 700,0576 14995 76 23 99 700,0576 14995 100% 48 257,3963 48,5% 36,8%

18. S∏upsk 2 6,7439 125 0 2 2 6,7439 125 100% 1 2,4795 50,0% 36,8%

19. Sudecki 7 22,2069 403 0 7 7 22,2069 403 100% 4 10,0647 57,1% 45,3%

20. Szczecin 74 597,1170 11945 22 24 46 463,9264 9512 78% 5 23,7670 6,8% 4,0%

Ta be la nr 1 „Re ali za cja przez OZ PZD re gu la cji sta nu praw ne go ca ło ści/czę ści ROD na 
pod sta wie art. 76 usta wy o ROD” na dzień 17.11.2015 r.

ROD, które wg OZ PZD Z∏o˝one wnioski przez OZPZD o regulacj´                     Uzyskanie decyzji                 
kwalifikujà si´ do zastosowania stanu prawnego gruntów ROD  o nabycie                         u˝ytkowania

art. 76 ustawy o ROD na podstawie art,.76 ustawy o ROD
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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 sta łą ko mi sję pro ble mo wą – Ko -
mi sję Od zna czeń Związ ko wych w skła dzie:

1. Iza be la Oże gal ska – Okręg Łódz ki 
– Prze wod ni czą ca
2. Ewa Bła chut – Okręg Ma ło pol ski
3. Edward Ga lus – Okręg Świę to krzy ski
4. Je rzy Kar piń ski – Okręg we Wro cła wiu
5. Ro bert Kli ma szew ski – Okręg w Po zna niu
6. Zbi gniew Ko ło dziej czak – Okręg War miń sko -

-Ma zur ski
7. Sta ni sław Za wad ka – Okręg Ma zo wiec ki

§ 2
1. Ko mi sja Od zna czeń Związ ko wych pra cu je na po -

trze by Kra jo wej Ra dy PZD i Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy 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 sja
przed sta wia 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 sja mo że ko rzy stać z po mo cy spe cja li stów za -

trud nio nych w okrę gach i Kra jo wej Ra dzie, a tak że spo -
łecz nych dzia ła czy Związ ku.

§ 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 rza Ko mi sji po wo łu je Pre zy dium KR PZD.

Funk cje 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.

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

z dnia 25 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie po wo ła nia Ko mi sji Od zna czeń Związ ko wych

War sza wa, dnia 25 li sto pa da 2015 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

21. Âlàski 360 2200,9875 51393 259 96 355 2120,7203 49435 96% 37 114,5407 10,3% 5,2%

22. Âwi´tokrzyski 13 47,8852 1243 8 5 13 47,8852 1243 100% 1 3,1000 7,7% 6,5%

23. Toruƒ.-W∏oc∏. 63 122,6669 2614 19 40 59 110,3110 2309 90% 4 13,8583 6,3% 11,3%

24. Warmiƒ.-Mazur. 14 159,1612 3392 7 5 12 151,3994 3152 95% 6 23,8292 42,9% 15,0%

25. Wroc∏aw 68 394,2741 10036 33 35 68 394,2741 10036 100% 36 246.6785 52,9% 62,6%

26. Zielona Góra 5 1,5928 18 0 5 5 1,5928 18 100% 0 0,0000 0.0% 0.0%

1684 9904,7744 233862 990 390 1380 8437,6393 193550 85% 320 1751,5702 19,0% 17,7%
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust.2 pkt 6 Sta tu -
tu PZD po sta na wia:

§ 1
Przy jąć Wy tycz ne w spra wie spo rzą dze nia pre li mi na rzy

fi nan so wych ro dzin nych ogro dów dział ko wych na 2016
r. wraz z za łącz ni ka mi.

§ 2
Zo bo wią zać wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we do

spo rzą dze nia pre li mi na rzy fi nan so wych na 2016 r., za bez -
pie cza jąc środ ki na re ali za cję za dań wy ni ka ją cych z pla -
nu pra cy na 2016 r. i zgod nie z ni niej szy mi wy tycz ny mi. 

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

UCHWAŁA NR 298/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie przy ję cia wy tycz nych dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych PZD w spra wie spo rzą dze nia

pre li mi na rzy fi nan so wych na 2016 r.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we PZD dzia łal ność fi nan -
so wą w 2016 r. win ny pro wa dzić w opar ciu o pre li mi -
narz fi nan so wy uchwa lo ny przez Wal ne Ze bra nie
zgod nie z § 64 pkt. 6 sta tu tu PZD. Pre li mi na rze fi nan so -
we ro dzin ne ogro dy dział ko we spo rzą dza ją na dru kach
opra co wa nych w Jed no st ce Kra jo wej PZD z po dzia łem
na:

– pre li mi narz fi nan so wy dzia łal no ści sta tu to wej – ra -
chu nek zy sków i strat,

– pre li mi narz fi nan so wy fun du szu roz wo ju ROD,
– pre li mi narz fi nan so wy fun du szu oświa to we go PZD.

Przy opra co wy wa niu pre li mi na rza fi nan so we go z dzia -
łal no ści sta tu to wej na le ży prze strze gać za sa dy zrów na nia
przy cho dów z kosz ta mi w opar ciu o wła sne przy cho dy
uzy ska ne z ty tu łu skład ki człon kow skiej bie żą cej i za le -
głej, opłat ogro do wych, przy cho dy fi nan so we oraz po -
zo sta łe przy cho dy.

Pla no wa ne kosz ty win ny za pew nić re ali za cję za dań
prze wi dzia nych w pla nie pra cy na 2016 r. oraz uwzględ -
niać wzrost kosz tów utrzy ma nia i oszczęd ną go spo dar kę
fi nan so wą.

W kosz tach dzia łal no ści sta tu to wej na le ży za pla no wać
zgod nie z pla nem pra cy wszyst kie wy dat ki zwią za ne z
or ga ni za cją po sie dzeń sta tu to wych, z or ga ni zo wa niem
na rad, od praw, kon kur sów, wy staw i pro pa go wa nia dzia -
łal no ści okrę gu PZD oraz kosz ty dzia łal no ści so cjal nej i
oświa to wej. Waż ne jest rów nież za bez pie cze nie w pre li -

mi na rzu fi nan so wym ROD na 2016 r. środ ków na na gro -
dy i świad cze nia pie nięż ne zgod nie z uchwa ła mi re gu -
lu ją cy mi te za gad nie nia.

W kosz tach ad mi ni stra cyj nych na le ży za pla no wać wy -
dat ki zwią za ne z funk cjo no wa niem ROD , ta kiej jak:
czynsz, ener gia, zu ży cie ma te ria łów, pła ce, ZUS, kosz ty
po dró ży służ bo wych.

W pre li mi na rzu fi nan so wym w ra chun ku wy ni ków
pla no wa ne przy cho dy po win ny za bez pie czać po kry cie
pla no wa nych kosz tów. Pre li mi narz mo że za kła dać re zer -
wę na to miast nie po wi nien za kła dać nie do bo ru.

Pre li mi narz fi nan so wy Fun du szu Roz wo ju ROD
Przy pla no wa niu wpły wów i wy dat ków na Fun du szu

Roz wo ju ROD w 2016 r. na le ży kie ro wać się za pi sa mi
Uchwa ły nr 11/III/2015 KR PZD z dnia 1 paź dzier ni ka
2015 r. w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Roz -
wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w PZD (Biu le -
tyn nr 7/2015). 

Pre li mi narz fi nan so wy Fun du szu Oświa to we go
PZD 

Na le ży spo rzą dzić zgod nie z za łą czo nym dru kiem pla -
nu jąc wpły wy i wy dat ki z te go fun du szu zgod nie z
Uchwa łą nr 6/III/2015 KR PZD z dnia 1 paź dzier ni ka
2015 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia
Fun du szu Oświa to we go Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców (Biu le tyn nr 7/2015) .

Wszyst kie jed nost ki PZD po stro nie wpły wów pla nu -

War sza wa, dnia 24 li sto pa da 2015 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SKARBNIK
/-/Bar ba ra KOROLCZUK 

Wy tycz ne w spra wie opra co wa nia pre li mi na rzy fi nan so wych ro dzin nych 
ogro dów dział ko wych PZD na 2016 rok

II. UCHWAŁY PREZYDIUM KR PZD



Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 6 sta tu -
tu PZD po sta na wia:

§ 1
Przy jąć Wy tycz ne w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań

fi nan so wych ro dzin nych ogro dów dział ko wych za 2015 r.
wraz z za łącz ni ka mi. 

§ 2
Zo bo wią zać wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we do

spo rzą dze nia spra woz dań fi nan so wych, zgod nie z przy -
ję ty mi wy tycz ny mi, Za kła do wym Pla nem kont PZD oraz
usta wą o ra chun ko wo ści, któ re sta no wią o ko niecz no ści
spo rzą dze nia spra woz dań fi nan so wych na dzień koń czą -
cy rok ob ro to wy tj. 31 grud nia 2015 r.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

UCHWAŁA NR 299/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 24 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie przy ję cia wy tycz nych dla ROD w spra wie spo rzą dze nia spra woz dań 

fi nan so wych za 2015 r.

War sza wa, dnia 24 li sto pa da 2015 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SKARBNIK
/-/Bar ba ra KOROLCZUK 

Wy tycz ne w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wych ro dzin nych 
ogro dów dział ko wych za 2015 r.
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ją tyl ko tę cześć pod wyż szo nej opła ty ogro do wej na leż -
nej da nej jed no st ce zgod nie z po dzia łem wy ni ka ją cym z
§ 1 Uchwa ły nr 7/III/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 1
paź dzier ni ka 2015 r. w spra wie po dzia łu pod wyż szo nej
opła ty ogro do wej uisz cza nej w ro ku na by cia pra wa do
dział ki (Biu le tyn nr 7/2015). 

Pre li mi na rze fi nan so we spo rzą dzo ne na za łą czo nych

dru kach zgod nie z ni niej szy mi wy tycz ny mi na le ży prze -
słać wraz z uchwa łą Wal ne go Ze bra nia za twier dza ją cą
pre li mi na rze zgod nie z (§ 64 pkt 6 sta tu tu PZD) i opi nią
Ko mi sji Re wi zyj nej ROD w ter mi nie usta lo nym przez
po szcze gól ne okrę gi PZD.

Za re ali za cję wy tycz nych od po wie dzial ni są pre zes,
skarb nik i księ go wy ROD PZD.

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

War sza wa, dnia 24 li sto pa da 2015 r.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we PZD zgod nie z art. 33
ust. 3 usta wy o ROD z 13 grud nia 2013 r. oraz zgod nie
z § 64 ust 3 sta tu tu PZD uchwa lo ne go 2 lip ca 2015 r.
przez XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD oraz zgod nie
z No wy mi Za sa da mi Ra chun ko wo ści i Za kła do wym Pla -
nem Kont PZD za twier dzo nym przez Pre zy dium KR
PZD Uchwa łą nr 104/2015 z 14 kwiet nia 2015 r. zo bo -
wią za ne są do spo rzą dze nia na dru kach opra co wa nych
przez Kra jo wą Ra dę PZD wła sne go spra woz da nia fi nan -
so we go za 2015 r.

Spra woz da nie fi nan so we każ dej jed nost ki PZD skła da
się z: 

1) bi lan su,
2) ra chun ku zy sków i strat (spra woz da nie dzia łal no ści

sta tu to wej),
3) spra woz da nia z fun du szu oświa to we go,
4) spra woz da nia z fun du szu roz wo ju ROD,
5) in for ma cji do dat ko wej.

W ce lu spo rzą dze nia pra wi dło we go, rze tel ne go i ter -
mi no we go spra woz da nia fi nan so we go, na le ży:

– za pi sać w księ gach ra chun ko wych wszyst kie osią -
gnię te przy cho dy i kosz ty do ty czą ce okre su spra -
woz daw cze go, bez wzglę du na ter min ich za pła ty. 

– prze ana li zo wać wszyst kie kon ta ana li tycz ne i syn te -
tycz ne, do pro wa dzić do re al nych sald,

– bez względ nie uzy skać po twier dze nia sald do
wszyst kich kont roz ra chun ko wych,

– w ce lu wy ka za nia re al ne go wy ni ku na le ży za pew -
nić kom plet ność do ku men tów oraz pra wi dło we uję -
cie przy cho dów i kosz tów,

– po uję ciu wszyst kich wy ma ga nych do ku men tów
oraz uzgod nie niu sald, na le ży do ko nać za mknię cia
ksiąg ra chun ko wych na dzień 31 grud nia 2015 r.(
kont syn te tycz nych, ana li tycz nych, ze sta wie nia ob -
ro tów i sald oraz dzien ni ka).

Zgod nie z za sa da mi za war ty mi w Za kła do wym Pla nie
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W bi lan sie we dług za łą czo ne go dru ku na le ży wy ka zać
war to ści po szcze gól nych ak ty wów i pa sy wów, wy ni ka -
ją ce z war to ści księ go wej na dzień 31 grud nia 2015 r.

Po stro nie ak ty wów kon to 010 na le ży wy ka zać :
1) ma ją tek trwa ły w war to ści net to po mniej szo ny o

umo rze nie –kon to 070. 
2) w wy dzie lo nej po zy cji na le ży wy ka zać:

– grun ty bę dą ce wła sno ścią PZD w war to ści po cząt -
ko wej (war tość po cząt ko wa jest to ce na na by cia po -
więk szo na o kosz ty zwią za ne z je go na by ciem).
Grun ty bę dą ce wła sno ścią sta no wią śro dek trwa ły i
nie pod le ga ją amor ty za cji/umo rze niu, 

– pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów na by te
od płat nie na rzecz PZD w war to ści net to tj. war -
tość po cząt ko wej – ce nie na by cia po mniej szo nej o
od pi sy umo rze nio we. Okres umo rze nio wy po wi -
nien wy no sić dwa dzie ścia lat (staw ka 5% rocz nie). 

Po sia da ne przez jed nost ki PZD pra wo nie od płat ne go
użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów, zgod nie z Uchwa łą
nr 16/III/2015 KR PZD z 01.X.2015 r. w spra wie za sad
ewi den cji pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na po trze by
spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wych przez jed nost ki
or ga ni za cyj ne PZD (Biu le tyn nr 7/15) na le ży wy ka zać
w in for ma cji do dat ko wej po przez ode sła nie do ewi den -
cji po za bi lan so wej. 

Środ ki pie nięż ne wy ka za ne w ak ty wach bi lan su mu -
szą być po twier dzo ne:

– go tów ka w ka sie - spi sem z na tu ry,
– środ ki fi nan so we w ban ku - pi sem nym po twier dze -

niem z ban ku (ko pie wy cią gu prze ka zać wraz ze
spra woz da niem do OZ PZD).

Do kont ze spo łu 2 „Na leż no ści” na le ży do łą czyć spe -
cy fi ka cje na leż no ści i zo bo wią zań wraz z da tą po wsta -
nia. Każ de sal do po win no być po twier dzo ne. Nie
do pusz cza się tzw. "mil czą ce go ak cep tu”, dla te go na le -

ży bez względ nie w do ku men tach za cho wać pi sem ne po -
twier dze nie sal da z ad no ta cją tj. „sal do zgod ne”, bądź
sal do nie zgod ne z po wo du...”. Sal da nie zgod ne na le ży
prze ana li zo wać i do pro wa dzić do zgod no ści.

War to ści za pa sów to wa rów i ma te ria łów wy ka za ne na
kon tach ze spo łu 3 wy ka za ne w bi lan sie win ny być po -
twier dzo ne w ar ku szu spi su z na tu ry.

Po stro nie pa sy wów na le ży mię dzy in ny mi wy ka zać:
– Stan Fun du szu sta tu to we go, któ ry jest pod sta wo -

wym fun du szem jed nost ki, usta no wio nym Uchwa -
łą nr 3/III/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z 01.X.2015 w
spra wie szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia Fun -
du szu Sta tu to we go (Biu le tyn nr 7/15) – kon to 800,

– Fun dusz sta tu to wy w środ kach trwa łych - kon to
805 jest to rów no war tość ma jąt ku jed nost ki PZD
sfi nan so wa ne go z Fun du szu Roz wo ju i in nych źró -
deł okre ślo nych w sta tu cie PZD, 

– stan Fun du szu Roz wo ju ROD – kon to 810/811
funk cjo nu ją cy zgod nie z Uchwa łą 11/III/2015 z
01.X.2015 w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du -
szu Roz wo ju ROD w PZD (Biu le tyn nr 7/2015),

Stan fun du szu wy ka za ny w bi lan sie wi nien być zgod -
ny ze sta nem wy ka za nym w wy dzie lo nym spra woz da -
niu fi nan so wym z te go fun du szu. 

– wy nik fi nan so wy – kon to 860 wi nien być zgod ny
z wy ni kiem w ra chun ku zy sków i strat,

– Fun dusz Oświa to wy – kon to 851 stan wy ka za ny
w bi lan sie po wi nien wy ka zy wać war tość zgod ną ze
sta nem wy ka za nym w spra woz da niu fi nan so wym
Fun du szu Oświa to we go,

– zo bo wią za nia - zgod nie z ewi den cją i po twier dze -
nia mi sald.

W pra wi dło wo spo rzą dza nym bi lan sie kwo ta ak ty wów
rów na się kwo cie pa sy wów.

Kont PZD wg sta nu na dzień 31 grud nia 2015 r. na le ży
prze pro wa dzić in wen ta ry za cję rocz ną.

Spi sem z na tu ry na le ży ob jąć:
– środ ki pie nięż ne w go tów ce i cze ki,
– za pa sy ma te ria łów, to wa rów, środ ków trwa łych oraz

środ ki trwa łe o ni skiej war to ści po cząt ko wej.
Jed nym ze spo so bów in wen ta ry za cji jest we ry fi ka cja,

któ ra po le ga na po rów na niu sta nu okre ślo ne go skład ni -
ka ak ty wów lub pa sy wów wy ni ka ją ce go z ksiąg ra chun -
ko wych z od po wied ni mi do ku men ta mi księ go wy mi.
Me to dą tą in wen ta ry zu je się:

– grun ty i środ ki trwa łe, do któ rych do stęp jest znacz -
nie utrud nio ny,

– środ ki trwa łe w bu do wie,
– środ ki pie nięż ne w dro dze.
Prze pro wa dze nie in wen ta ry za cji oraz jej wy ni ki na le -

ży od po wied nio udo ku men to wać na ar ku szach spi so wych
i uzgod nić z za pi sa mi ksiąg ra chun ko wych, a ujaw nio ne
róż ni ce wy ja śnić i roz li czyć w księ gach 2015 r.

Pra wi dło wo spo rzą dzo ne spra woz da nie fi nan so we na -
le ży or ga ni za cyj nie i do ku men ta cyj nie przy go to wać do:

– ba da nia zgod nie z § 92 ust. 1 sta tu tu PZD przez Ko -
mi sję Re wi zyj ną ROD, 

– przy ję cia zgod nie z § 64 pkt 3 sta tu tu PZD przez wal -
ne ze bra nie ROD. 

Przy po mi na my, że zgod nie z za sa da mi za war ty mi w
Za kła do wym Pla nie Kont PZD do ku men ty fi nan so wo -
–księ go we, tj. księ gi ra chun ko we, do wo dy księ go we, do -
ku men ty in wen ta ry za cyj ne i spra woz da nia fi nan so we,
na le ży prze cho wy wać w na le ży ty spo sób i chro nić przed
nie do zwo lo ny mi zmia na mi, nie upo waż nio nym roz po -
wszech nia niem, uszko dze niem lub znisz cze niem. 

I. BI LANS
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– na by wa nie praw do grun tów pod ROD,
– in ne wy dat ki.
Stan Fun du szu Roz wo ju po wi nien być zgod ny z sal -

dem kon ta 810/811 wy ka za nym w pa sy wach bi lan su.
Do każ de go spra woz da nia na le ży spo rzą dzić in for ma -

cję do dat ko wą zgod nie z za łą czo nym dru kiem.
Za rów no ra chu nek wy ni ków, jak i spra woz da nia z

Fun du szu Roz wo ju i Fun du szu Oświa to we go na le ży
przed sta wić w po rów na niu z ro kiem 2014 oraz w sto sun -
ku do pla nu na 2015 r.

Każ de spra woz da nie fi nan so we po win no być spo rzą -
dzo ne zgod nie z Za sa da mi Za war ty mi w Za kła do wym
Pla nie Kont PZD a zgod nie z § 92 ust. 1 sta tu tu PZD
win no być zba da ne przez Ogro do wą Ko mi sję Re wi zyj -
ną i zgod nie z § 64 pkt.3 za twier dzo ne na wnio sek Ogro -
do wej Ko mi sji Re wi zyj nej przez wal ne ze bra nie.
Kom plet ne spra woz da nie fi nan so we wraz z wy ma ga ny -
mi do ku men ta mi (pro to ko łem ko mi sji re wi zyj nej i
uchwa łą wal ne go ze bra nia) na le ży prze ka zać do Okrę -
go we go Za rzą du PZD.

Ter min prze ka za nia not roz ra chun ko wych oraz
ter min prze ka za nia spra woz da nia fi nan so we go do
OZ PZD usta lą po szcze gól ne okrę go we za rzą dy PZD.

Za re ali za cję wy tycz nych od po wie dzial ni są: pre zes,
skarb nik i księ go wy ROD PZD.

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

III. SPRA WOZ DA NIE FI NAN SO WE Z FUN DU SZU OŚWIA TO WE GO PZD

IV. SPRA WOZ DA NIE FI NAN SO WE Z FUN DU SZU ROZ WO JU ROD 

War sza wa, dnia 24 li sto pa da 2015 r.

W ra chun ku zy sków i strat na le ży wy ka zać przy cho dy
i kosz ty dzia łal no ści sta tu to wej w ko lej no ści i spo sób
okre ślo ny w za łą czo nym dru ku. W po zy cji skład ka
człon kow ska na le ży wy ka zać wpły wy któ re zgod nie z
Uchwa łą nr 5/XXIII/2014 KR PZD z 11.XII.2014 r. w
spra wie wy so ko ści i po dzia łu skład ki człon kow skiej w
PZD w 2015 r. wy no szą 6zł za dział kę. Skład ka ta w ca -
ło ści po zo sta je do dys po zy cji ROD. 

W po zy cji opła ty ogro do we – na le ży wy ka zać wpły -

wy uzy ska ne zgod nie z uchwa łą wal ne go ze bra nia z
prze zna cze niem na funk cjo no wa nie ROD zgod nie z §
144 ust. 2 sta tu tu PZD i § 83 ust. 2 re gu la mi nu ROD.

Po stro nie kosz tów na le ży wy ka zać wszyst kie po nie -
sio ne kosz ty zwią za ną z pro wa dze niem dzia łal no ści sta -
tu to wej ogro du. Na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę na
wła ści we zgod ne z Za kła do wym Pla nem Kont PZD za -
kwa li fi ko wa nie w ra chun ku zy sków i strat ROD po -
szcze gól nych kosz tów. 

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Spra woz da nie to na le ży spo rzą dzić zgod nie z za łą czo -
nym dru kiem wy ka zu jąc wpły wy i wy dat ki z te go fun du szu
ewi den cjo no wa ne zgod nie z Uchwa łą 6/III/2015 KR PZD
z 1.X.2015 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad funk cjo no -
wa nia Fun du szu Oświa to we go PZD (Biu le tyn 7/2015 r.)

Po stro nie przy cho dów fun du szu mię dzy in ny mi na -
le ży wy ka zać 20% uzy ska nych środ ków z ty tu łu pod -
wyż szo nej opła ty ogro do wej po zo sta ją cych do
dys po zy cji ROD zgod nie z Uchwa łą nr 7/III/2015 r. z

1.X.2015 r. w spra wie po dzia łu pod wyż szo nej opła ty
ogro do wej uisz cza nej w ro ku na by cia praw do dział -
ki (Biu le tyn nr 7/2015 r.) 

Po stro nie przy cho dów na le ży rów nież wy ka zać od -
set ki ban ko we wy li czo ne pro cen to wym udzia łem od
po sia da nych środ ków w ban ku. Stan Fun du szu Oświa -
to we go na dzień 31 grud nia 2015 r. wi nien być zgod ny
ze sta nem Fun du szu Oświa to we go wy ka za nym w pa sy -
wach bi lan su na 31.XII.2015 r. 

Spra woz da nie to na le ży spo rzą dzić na pod sta wie ewi -
den cji księ go wej pro wa dzo nej zgod nie z Za kła do wym
Pla nem Kont PZD. W spra woz da niu na le ży wy ka zać
wpły wy i kosz ty we dług za łą czo ne go dru ku. Go spo dar -
ka środ ka mi Fun du szu Roz wo ju ROD win na być zgod -
na z Uchwa łą nr 11/III/2015 r. KR PZD z dnia 01.X.2015
r. w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Roz wo ju
ROD w PZD (Biu le tyn nr 7/2015).

Po stro nie wpły wów mię dzy in ny mi na le ży wy ka zać:
Wpły wy z ze wnątrz:
– środ ki z fun du szy eu ro pej skich,
– środ ki z fun du szy kra jo wych, 
– in ne wpły wy (np. do ta cje z bu dże tu te re no we go,

środ ki od człon ków wspie ra ją cych).
Wpły wy z wpłat od użyt kow ni ków dzia łek:
– pod wyż szo na opla ta ogro do wa,
– opła ta ogro do wa,
– in ne wpły wy.
Wpły wy z wy ko rzy sta nia ma jąt ku PZD
Do ta cje z jed nost ki nad rzęd nej
Od set ki Ban ko we 
Wy ko rzy sta nie środ ków z Fun du szu Roz wo ju na le ży

wy ka zać wy dat ki z po dzia łem na:
– bu do wę no wej in fra struk tu ry ROD,
– re mon ty i mo der ni za cję urzą dzeń w ROD,
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Zgod nie z § 7 ust. 1pkt.1 i 2 uchwa ły nr 12/III/2015
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia
1paź dzier ni ka 2015 ro ku w spra wie Fun du szu Sa mo po -
mo co we go PZD i za sad je go funk cjo no wa nia, Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 134
ust. 2 pkt 5i 6 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Usta lić na rok 2016 opro cen to wa nie udzie la nych ro -

dzin nym ogro dom dział ko wym po ży czek we -
wnątrz or ga ni za cyj nych z Fun du szu Sa mo po mo-
co we go PZD na in we sty cje i re mon ty w wy so ko ści

2% w ska li rocz nej.
2. Dla za pew nie nia płyn no ści funk cjo no wa nia Fun du -

szu Sa mo po mo co we go re zer wa środ ków na rok
2016 wy no si nie mniej niż 200.000 zło tych (słow -
nie: dwie ście ty się cy zł).

3. Za mie ścić w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD ko mu -
ni kat o wy so ko ści opro cen to wa nia po ży czek udzie -
la nych w 2016 r., dla ROD z Fun du szu Sa mo po-
mo co we go PZD.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2016 r.

UCHWAŁA NR 307/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku dział kow ców 

z dnia 24 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie re zer wy oraz wy so ko ści opro cen to wa nia w ro ku 2016 po ży czek udzie la nych z Fun du szu

Sa mo po mo co we go PZD na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

War sza wa, dnia 24 li sto pa da 2015 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SKARBNIK
/-/Bar ba ra KOROLCZUK 

UCHWAŁA NR 281/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 5 li sto pa da 2015r. 
w spra wie wy tycz nych do spo so bu okre śla nia okrę gów PZD oraz ROD w kon tak tach 

z pod mio ta mi ze wnętrz ny mi 

Dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 1 i 7 Sta tu tu
PZD, w ce lu za pew nie nia re ali za cji przez jed nost ki or ga -
ni za cyj ne PZD obo wiąz ków wy ni ka ją cych z art. 34 usta -
wy o Kra jo wym Re je strze Są do wym, Pre zy dium KR
PZD po sta na wia:

§ 1 
Zo bo wią zać okrę gi PZD oraz ro dzin ne ogro dy dział ko -

we, ja ko jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD, do wska zy wa nia
w kon tak tach z pod mio ta mi ze wnętrz ny mi da nych tych
jed no stek zgod nie z po sta no wie nia mi ni niej szej uchwa ły. 

§ 2
1. Dzia ła jąc na ze wnątrz (wo bec osób trze cich) jed -

nost ka te re no wa (okręg) po win na za miesz czać na do ku -
men cie da ne zgod nie z po niż szym wzor cem: 

„Pol ski Zwią zek Dział kow ców sto wa rzy sze nie ogro -
do we w War sza wie 

Okręg … (na zwa wła sna okrę gu), ad res (okrę gu) 
NIP (okrę gu), 

Sąd Re jo no wy dla m. st. War sza wy KRS nr
0000293886”

2. Za miesz cza jąc da ne, o któ rych mo wa w ust. 1, okręg
jest zo bo wią za ny po słu gi wać się na zew nic twem wy ni -
ka ją cym z wpi su, do ty czą ce go te go okrę gu, ja ko jed nost -
ki te re no wej PZD, do ko na ne go w KRS. 

§ 3
1. Dzia ła jąc na ze wnątrz (wo bec osób trze cich) ro dzin -

ny ogród dział ko wy po wi nien za miesz czać na do ku men -
cie da ne zgod nie z po niż szym wzor cem: 

„Pol ski Zwią zek Dział kow ców sto wa rzy sze nie ogro -
do we w War sza wie 

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy …. (na zwa wła sna ROD) 
ad res ROD, ad res do ko re spon den cji (je że li jest in ny

niż ROD) 
NIP (ROD) 
Sąd Re jo no wy dla m. st. War sza wy KRS nr

0000293886”
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2. Za miesz cza jąc da ne, o któ rych mo wa w ust. 1, ro -
dzin ny ogród dział ko wy jest zo bo wią za ny po słu gi wać
się na zew nic twem wy ni ka ją cym z wpi su, do ty czą ce go
te go ROD, do ko na ne go w Re je strze Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych. 

§ 4 
Po za da ny mi wska za ny mi w § 2 lub 3, na pi śmie mo -

gą znaj do wać się do dat ko we da ne okrę gu al bo ROD, jak
np. REGON, te le fon, ad res e -ma il, ad res stro ny in ter ne -
to wej, nr ra chun ku ban ko we go jed nost ki.

§ 5 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

UZA SAD NIE NIE

Zgod nie z art. 34 usta wy o KRS, pod mio ty wpi sa ne do
Re je stru są obo wią za ne umiesz czać w pi sem nych
oświad cze niach, skie ro wa nych, w za kre sie swo jej dzia -
łal no ści, do ozna czo nych osób i or ga nów, na stę pu ją ce
da ne: 

1) fir mę lub na zwę;
2) ozna cze nie for my praw nej wy ko ny wa nej dzia łal no -

ści;
3) sie dzi bę i ad res;
4) NIP;
5) ozna cze nie są du re je stro we go, w któ rym prze cho -

wy wa ne są ak ta re je stro we pod mio tu oraz nu mer
pod mio tu w Re je strze.

Zgod nie ze Sta tu tem PZD po szcze gól ne jed nost ki or -
ga ni za cyj ne, za rów no okrę gi, jak i ROD, nie po sia da ją

oso bo wo ści praw nej. Jed no cze śnie w za kre sie okre ślo -
nym przez Sta tut PZD za rzą dy tych jed no stek ma ją pra -
wo re pre zen to wać PZD na ze wnątrz (od po wied nio§ 69
ust. 2 i § 105 ust. 2 Sta tu tu PZD). 

W kon se kwen cji za sad nym jest stwier dze nie, iż przy
dzia ła niach skie ro wa nych na ze wnątrz, np. w ko re spon -
den cji kie ro wa nej do osób trze cich, tzw. pa pier fir mo wy
jed nost ki po wi nien re ali zo wać wy mo gi za pi sa ne 
w art. 34 usta wy o KRS. Jed no cze śnie, z uwa gi na za -
kres umo co wa nia or ga nów da nej jed nost ki, sto so wa ne
ozna cze nie po win no pre cy zo wać fakt, że dzia ła nie po -
dej mo wa ne jest w związ ku z pro wa dze niem spraw da -
nej jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD, a więc kon kre ty zo wać
tą jed nost kę. 

Z po wyż szych wzglę dów Pre zy dium KR PZD po sta -
no wi ło jak na wstę pie. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Zdzi sław Śli wa

Wzór dla okrę gu 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców sto wa rzy sze nie ogro do we w War sza wie 
Okręg Ma zo wiec ki w War sza wie ul. Żół kiew skie go 35 d ; 04-305 War sza wa 
NIP 526-176-24-50 ; Sąd Re jo no wy dla m. st. War sza wy KRS nr 0000293886

Fa kul ta tyw nie: 
Re gon 007015915-00024, ma zo wiec ki@pzd.pl, tel 22 836 51 65, fax 22 612 44 22 

Wzór dla ROD 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców sto wa rzy sze nie ogro do we w War sza wie 
Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Re laks” w Wej he ro wie
ul. Ślą ska 11, 80-788 Wej he ro wo 
NIP 523-25-15-809
Sąd Re jo no wy dla m. st. War sza wy KRS nr 0000293886

Fa kul ta tyw nie: 
Re gon 007015915-11223, re lak swej he ro wo@pzd.pl, tel 58- 835 51 65, fax 58 - 615 44 22 
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Uchwa łą nr 281/2015 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 5 li sto pa da 2015r. wpro wa dzi ło wy tycz ne w za -
kre sie spo so bu ozna cza nia jed no stek or ga ni za cyj nych
PZD w ko re spon den cji pro wa dzo nej z pod mio ta mi ze -
wnętrz ny mi. Ce lem uchwa ły by ło opra co wa nie jed no li -
tych za sad, któ rych prze strze ga nie po zwo li oso bom
dzia ła ją cym w imie niu ROD lub okrę gów PZD, unik nąć
na ra że nia się na za rzut na ru sze nia art. 34 usta wy o Kra -
jo wym Re je strze Są do wym. Nie za leż nie od te go, no wa
sy tu acja, w ja kiej zna la zły się jed nost ki PZD pod rzą da -
mi usta wy o ROD, spra wi ła, że wąt pli wo ści bu dzi ła
kwe stia sto so we go przez nie na zew nic twa. Uchwa ła Pre -
zy dium KR słu ży więc rów nież usu nię ciu tych nie ja sno -
ści. 

Zgod nie z art. 34 usta wy o KRS pod mio ty za re je stro -
wa ne w KRS (a więc rów nież sto wa rzy sze nia ogro do we
i ich jed nost ki or ga ni za cyj ne) są obo wią za ne w swej ko -
re spon den cji za miesz czać pew ne in for ma cje, wska zu ją -
ce na to, od ko go po cho dzi pi smo. Jest to o ty le istot ne,

że za zła ma nie obo wiąz ku mo że gro zić na wet grzyw na.
Wpraw dzie w prak ty ce sank cja ta jest sto so wa na nie -
zmier nie rzad ko, ale jed nak ist nie je. Usta wa wy ma ga aby
na pi smach znaj do wa ły się in for ma cje obej mu ją ce: 

1) fir mę lub na zwę;
2) ozna cze nie for my praw nej wy ko ny wa nej dzia łal no -

ści;
3) sie dzi bę i ad res;
4) NIP;
5) ozna cze nie są du re je stro we go, w któ rym prze cho -

wy wa ne są ak ta re je stro we pod mio tu oraz nu mer
pod mio tu w Re je strze.

Jak wi dać za kres da nych ob ję tych obo wiąz kiem za -
miesz cze nia jest do syć sze ro ki. Do te go, w przy pad ku
jed no stek PZD, do cho dzi ko niecz ność za zna cze nia na
ko re spon den cji, że po cho dzi ona od okrę gu lub ROD. 

Po ni żej pre zen tu je my wzo ry ozna cza nia ko re spon den -
cji od po wia da ją ce wy mo gom okre ślo nym w usta wie o
KRS. 

Wy ja śnie nie do uchwa ły: Ozna cza nie jed no stek PZD w ko re spon den cji 

Wzór dla Okrę gu PZD

Pol ski Zwią zek Dział kow ców sto wa rzy sze nie ogro do we w War sza wie 
Okręg w Gdań sku 
80-244 Gdańsk ul. Grun waldz ka 102 
NIP 957-05-82-050
Sąd Re jo no wy dla m. st. War sza wy KRS nr 0000293886

Wzór dla ROD pro wa dzo ne go przez PZD 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców sto wa rzy sze nie ogro do we w War sza wie 
Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Re laks” w Wej he ro wie 
ul. Ślą ska 11, 80-788 Wej he ro wo 
NIP 523-25-15-809

Tech ni ka za miesz cze nia tych in for ma cji na pi śmie jest
za sad ni czo obo jęt na. Mo że to być tzw. pa pier fir mo wy,
ale rów nie do brze moż na speł nić ten wa ru nek po słu gu jąc
się pie czę cią z da ny mi wska za ny mi w art. 34 usta wy o
KRS. Przy sta wie nie jej na ko re spon den cji nie wąt pli wie
moż na uznać za speł nie nie wy mo gów usta wy. Roz wią za -
nie to wy da je się wska za ne zwłasz cza w przy pad ku ROD,
któ re nie ko niecz nie po słu gu ją się pa pie rem fir mo wym. 

Za miesz cze nie w/w da nych jest ob li ga to ryj ne. Fa kul ta -
tyw nie na pa pie rze fir mo wym moż na po da wać in for ma cje
do dat ko we, np. nr te le fo nu i fak su lub ad res e -ma il. 

Oczy wi ście od ręb nym za gad nie niem jest pod pi sa nie
pi sma przez oso by umo co wa ne do re pre zen to wa nia da -
nej jed nost ki PZD. Kwe stię tą re gu lu je wprost Sta tut
PZD (§ 73 ust. 2 w przy pad ku ROD, § 111 ust. 3 w przy -
pad ku okrę gu PZD). 

War to też wska zać, że obo wią zek po słu gi wa nia się da -
ny mi wska za ny mi w art. 34 usta wy o KRS do ty czy wy -
łącz nie ko re spon den cji (pism). Nie trze ba ich sto so wać
w in nych przy pad kach, np. na ta bli cach in for ma cyj nych
za miesz cza nych na bra mach ROD, czy też ja ko da ne ad -
re so we nadaw cy na ko per tach.

Opra co wał: 
r.pr. Bar tło miej Piech
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta -
wie § 134 ust. 2 pkt 6 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Pod łą cze nie do sie ci i ko rzy sta nie z ener gii elek -

trycz nej w ROD.
1) ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej na dział ce moż -

li we jest po przez pod łą cze nie do sie ci ogól no -
ogro do wej za zgo dą za rzą du ROD.

2) pod łą cze nie dział ki do sie ci ogól no ogro do wej
mo że do ko nać oso ba po sia da ją ca sto sow ne
upraw nie nia.

3) ener gia elek trycz na na dział ce mo że być wy ko -
rzy sty wa na tyl ko do ce lów wy ni ka ją cych z cha -
rak te ru dział ki okre ślo ne go w usta wie o ROD 
i re gu la mi nie ROD, a w szcze gól no ści do za go -
spo da ro wa nia i upra wy dział ki oraz wy po czyn -
ku. W ce lu szcze gó ło we go okre śle nia praw 
i obo wiąz ków dział kow ca z ty tu łu ko rzy sta nia z
ener gii na dział ce, za rząd ROD mo że wpro wa dzić
umo wę re gu lu ją cą sto sun ki w tym za kre sie.

4) wy ko rzy sty wa nie ener gii elek trycz nej do ce lów
in nych niż wy mie nio ne w pkt 1, a zwłasz cza do
ce lów za rob ko wych, sta no wi prze słan kę do za -
blo ko wa nia do staw ener gii przez za rząd ROD 
i sank cji prze wi dzia nych w usta wie o ROD.

5) roz po czę cie do staw ener gii do dział ki po win no
być po prze dzo ne prze glą dem i ak cep ta cją in dy -
wi du al ne go pod łą cze nia przez elek try ka ogro do -
we go.

2. Roz li cze nie zu ży cia ener gii elek trycz nej.
1) roz li cza nie ener gii elek trycz nej zu ży tej przez

dział kow ca na stę pu je wg ce ny 1 kWh wy ni ka ją -
cej z fak tu ry wy sta wio nej przez ze wnętrz ne go
do staw cę ener gii za da ny okres roz li cze nio wy.

2) opła ty wno szo ne przez dział kow ców z ty tu łu ko -
rzy sta nia z ener gii elek trycz nej usta la ne są na
pod sta wie wska zań in dy wi du al nych pod licz ni -
ków. Za sa dy na ja kich do ko ny wa ny bę dzie od -
czyt pod licz ni ków usta la za rząd ROD.

3) dział ko wiec obo wią za ny jest udo stęp nić oso bie
upo waż nio nej przez za rząd ROD od czyt pod licz -
ni ka, je że li znaj du je się on na te re nie dział ki lub
w al ta nie.

4) opóź nie nie z uisz cze niem opła ty z ty tu łu zu ży tej
ener gii al bo opła ty ener ge tycz nej mo że sta no wić
pod sta wę do za blo ko wa nia do staw ener gii przez
za rząd ROD. Dłu gość opóź nie nia sta no wią ce go
prze słan kę do od cię cia do staw po win na wy ni kać
z uchwa ły wal ne go ze bra nia. O za mia rze od cię cia

ener gii elek trycz nej z ty tu łu nie opła ce nia na leż -
no ści za jej zu ży cie za rząd ROD po wia do mić
dział kow ca na pi śmie.

3. Za nie le gal ny po bór ener gii elek trycz nej na le ży
uznać w szcze gól no ści:
a) pod łą cze nie się do sie ci ener ge tycz nej z po mi nię -

ciem pod licz ni ka,
b) in ge ren cję w funk cjo no wa nie pod licz ni ka, któ ra

wpły wa na wska za nie ilo ści zu ży cia ener gii.
4. Stwier dze nie nie le gal ne go po bo ru ener gii elek trycz -

nej sta no wi pod sta wę do odłą cze nia ener gii od dział -
ki, za sto so wa nie sank cji usta wo wych oraz do -
cho dze nie od dział kow ca na pra wie nie szko dy wy -
rzą dzo nej ogro do wi po przez za pła tę za zu ży tą po za
opo mia ro wa niem ener gię elek trycz ną.

§ 2
1. Opła ta ogro do wa ener ge tycz na jest to co rocz nie

uchwa la na przez wal ne ze bra nie, na uza sad nio ny
wnio sek za rzą du ROD, opła ta prze zna czo na na po -
kry cie strat po wsta ją cych w trak cie prze sy łu ener gii
we wnątrz ogro du. Pod sta wą ob li cze nia wy so ko ści
opła ty ener ge tycz nej jest róż ni ca po mię dzy rocz ną
opła tą za do sta wę ener gii przez do staw cę ze wnętrz -
ne go a środ ka mi wy ni ka ją cy mi z su mo wa nia
wszyst kich pod licz ni ków w ROD.

2. Wy so kość opła ty ener ge tycz nej usta la na jest na pod -
sta wie da nych z ro ku ubie głe go - strat wy ni ka ją cych
z róż nic po mię dzy wska za nia mi licz ni ka głów ne go,
a su mą wska zań wszyst kich pod licz ni ków do nie go
pod łą czo nych. Da ne te po win ny być pod sta wą uza -
sad nie nia wnio sku za rzą du ROD, o któ rym mo wa
w ust. 1.

3. Przy usta la niu opła ty ener ge tycz nej na le ży uwzględ -
nić nad wyż ki lub nie do bo ry z po przed nie go ro ku.
W przy pad ku wy stą pie nia nad wyż ki nie moż na
prze zna czyć jej na ce le in ne niż ob ni że nie opła ty
ener ge tycz nej w ro ku ko lej nym oraz na na kła dy na
sieć ogól no ogro do wą.

4. Opła tę ener ge tycz ną wno szą dział kow cy, któ rych
dział ki są pod łą czo ne do sie ci ogro do wej.

5. Opła ta ener ge tycz na nie mo że być wy li cza na pro -
por cjo nal nie od zu ży cia 1 kWh oraz wli cza na do ce -
ny za 1 kWh wy ni ka ją cej z fak tu ry wy sta wio nej
przez do staw cę ener gii elek trycz nej.

§ 3
1. Nad zór i kon ser wa cja sie ci ogól no ogro do wej na le -

ży do za dań za rzą du ROD.
2. Kon ser wa cję sie ci ogól no ogro do wej i przy łą cza nie

dzia łek do sie ci ogro do wej wy ko nu je, z upo waż nie -
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nia (na zle ce nie) za rzą du ROD, oso ba (elek tryk) po -
sia da ją ca do te go upraw nie nia wy ma ga ne prze pi sa -
mi po wszech nie obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie.
W tym ce lu za rząd ROD mo że za an ga żo wać oso bę
spo za człon ków PZD w ogro dzie. Oso bę (elek try -
ka) mo że tak że wska zać dział ko wiec, któ re go dział -
ka ma zo stać pod łą czo na do sie ci ogól no ogro do wej.
Ko pie do ku men tów po twier dza ją cych upraw nie nia
po win ny być zło żo ne do za rzą du ROD.

3. Do za dań elek try ka na le ży w szcze gól no ści do ko -
ny wa nie bie żą cych na praw sie ci ogól no ogro do wej,
nad zór nad jej sta nem tech nicz nym i wła ści wym
ozna ko wa niem.

4. Kosz ty kon ser wa cji i nad zo ru nad sie cią ogól no -
ogro do wą oraz ener gii zu ży tej na po trze by ogól no -
ogro do we, po kry wa ne są z opła ty ogro do wej.

§ 4
1. Za rząd ROD mo że po wo łać ko mi sję ener ge tycz ną 

i upo waż nić ją w szcze gól no ści do:
1) spraw dza nia pra wi dło wo ści pod łą czeń in sta la cji

elek trycz nej na dział kach,
2) współ pra cy z dział kow ca mi w za kre sie zwią za -

nym z ko rzy sta niem z ener gii elek trycz nej,
3) roz wią zy wa nia spo rów zwią za nych z wy ko rzy -

sty wa niem ener gii elek trycz nej,
2. W przy pad ku nie po wo ła nia ko mi sji ener ge tycz nej,

jej funk cje peł nią oso by upo waż nio ne przez za rząd
ROD.

§ 5
1. W uza sad nio nych przy pad kach zwią za nych z ko -

niecz no ścią spraw dze nia pra wi dło wo ści pod łą czeń
lub w sy tu acji wy stą pie nia prze sła nek świad czą cych
o nie pra wi dło wo ściach w ko rzy sta niu z ener gii elek -
trycz nej przez dział kow ca, ko mi sja ener ge tycz na
mo że prze pro wa dzić kon tro lę sie ci na dział ce.

2. Kon tro la prze pro wa dza na jest przez ko mi sję ener -
ge tycz ną przy współ udzia le oso by, o któ rej mo wa
w § 3 ust. 2.

3. Przed mio tem ba da nia pod czas kon tro li jest spo sób
wy ko rzy sta nia ener gii, pra wi dło wość pod łą czeń,
oraz funk cjo no wa nie i stan pod licz ni ka.

4. W trak cie prze pro wa dze nia kon tro li mu si być obec -
ny dział ko wiec lub in na wska za na przez nie go oso -
ba peł no let nia.

5. Z kon tro li, w trak cie któ rej wy kry to nie pra wi dło wo -
ści, spo rzą dza ny jest pro to kół pod pi sy wa ny przez
człon ków ko mi sji ener ge tycz nej oraz elek try ka 
i dział kow ca lub re pre zen tu ją cą go oso bę. Pro to kół
przed sta wia ny jest za rzą do wi ROD.

6. W przy pad ku od mo wy zło że nia pod pi su przez oso -
bę lub oso by wy mie nio ne w ust. 5 na le ży za zna czyć
to w pro to ko le z po da niem przy czy ny.

7. Bez pod staw ne unie moż li wie nie przez dział kow ca
prze pro wa dze nia kon tro li mo że być prze słan ką do

za blo ko wa nia do sta wy ener gii elek trycz nej do dział -
ki.

§ 6
1. Za rząd ROD jest zo bo wią za ny do ini cjo wa nia

zmian, skie ro wa nych na po pra wę sta nu sie ci pod ką -
tem zwięk sze nia bez pie czeń stwa jej użyt kow ni ków,
zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie nor ma mi
oraz unie moż li wie nia nie le gal ne go po bo ru ener gii.
W uza sad nio nych przy pad kach za rząd ROD po wi -
nien dą żyć do wy mia ny sie ci ogól no ogro do wej, 
a tak że usy tu owa nia in dy wi du al nych urzą dzeń po -
mia ro wych (pod licz ni ków) w za bez pie czo nych
skrzyn kach, do któ rych do stęp po sia da tyl ko oso ba
upo waż nio na przez za rząd ROD.

2. W przy pad ku two rze nia no wej sie ci w ogro dzie,
pod łą cze nia no wych użyt kow ni ków lub mo der ni za -
cji sie ci, pod licz nik po wi nien zo stać umiesz czo ny
w skrzyn ce po za al ta ną w miej scu do stęp nym dla
osób zaj mu ją cych się nad zo rem nad sie cią. Skrzyn -
ki z pod licz ni ka mi mo gą znaj do wać się po za dział -
ką, przy alej kach ogro do wych.

3. No wo two rzo na sieć ogól no ogro do wa po win na być
pro wa dzo na pod zie mią i zgod nie z obo wią zu ją cy -
mi prze pi sa mi, w szcze gól no ści do ty czą cy mi norm
bez pie czeń stwa i prze pi sów do ty czą cych pro wa dze -
nia in we sty cji.

§ 7
1. Pod licz ni ki, na pod sta wie któ rych do ko ny wa ne są

roz li cze nia z po szcze gól ny mi dział kow ca mi, po win -
ny być za plom bo wa ne oraz za opa trzo ne w atest wy -
ma ga ny po wszech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

2. Dział ko wiec nie mo że in ge ro wać w funk cjo no wa -
nie pod licz ni ka i sie ci ogól no ogro do wej. Wszel kie
dzia ła nia w tym za kre sie są moż li we je dy nie za zgo -
dą osób od po wie dzial nych za nad zór nad sie cią
ogól no ogro do wą.

§ 8
Dział ko wiec po no si rze czy wi ste kosz ty:

1) po now ne go pod łą cze nia ener gii elek trycz nej do
dział ki wy łą czo nej z wi ny użyt kow ni ka,

2) po now ne go za plom bo wa nia pod licz ni ka roz -
plom bo wa ne go przez użyt kow ni ka,

3) li kwi da cji uszko dzeń urzą dzeń spo wo do wa nych
przez użyt kow ni ka dział ki. 

§ 9
1. W ogro dach, w któ rych nie ma sie ci ogól no ogro do -

wej lub w któ rych stan sie ci ogól no ogro do wej to
umoż li wia, wal ne ze bra nie, na wnio sek za rzą du
ROD, mo że pod jąć uchwa łę o wpro wa dze niu in dy -
wi du al nych roz li czeń po mię dzy dział kow ca mi a za -
kła dem do star cza ją cym ener gię elek trycz ną, na
pod sta wie in dy wi du al nych umów.

2. Na te re nie jed ne go ogro du nie mo gą jed no cze śnie
funk cjo no wać sys te my opar te o pod licz ni ki i in dy -
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wi du al ne umo wy z za kła da mi do star cza ją cy mi ener -
gię elek trycz ną.

§ 10
1. W uza sad nio nych przy pad kach, w szcze gól no ści

zwią za nych ze złym sta nem tech nicz nym sie ci, nie -
moż li wo ścią za po bie że nia kra dzie żom prą du, bez -
pie czeń stwem ogro du, za rząd ROD mo że pod jąć
de cy zję o cza so wym wy łą cze niu ener gii elek trycz -
nej w ogro dzie w okre sie je sien no-zi mo wym.
Uchwa ła w tej spra wie po win na być szcze gó ło wo
uza sad nio na.

2. Wal ne ze bra nie mo że w dro dze uchwa ły zo bo wią -
zać za rząd ROD do wy łą cze nia ener gii elek trycz nej
w ogro dzie w okre sie je sien no - zi mo wym.

3. In for ma cja o ter mi nie wy łą cze nia ener gii elek trycz nej
w ogro dzie po win na być po da na do wia do mo ści
dział kow ców (ogło sze nie na ta bli cach ogro do-
wych) z co naj mniej 14 dnio wym wy prze dze niem.

§ 11
Za rząd ROD za wie ra umo wę (umo wy) z do staw cą

ener gii elek trycz nej zgod nie z po sia da ny mi w tej mie rze
kom pe ten cja mi sta tu to wy mi i prze pi sa mi sta tu tu PZD
dot. re pre zen ta cji ROD.

§ 12
Za rząd ROD, w opar ciu o ni niej sza uchwa łę, opra co wu -

je za sa dy ko rzy sta nia z ener gii elek trycz nej w ROD
uwzględ nia jąc przy tym przede wszyst kim funk cje dział ki
i okre śla jąc ro dzaj do star cza nej ener gii do dzia łek w ROD.

§ 13
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

obo wią zu ją cą Uchwa ła Nr 45/2009 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 31 mar ca 2009 r. w spra wie wpro wa -
dze nia za sad re gu lu ją cych ko rzy sta nie z ener gii elek -
trycz nej w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

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

War sza wa, dnia 5 li sto pa da 2015 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK

UCHWAŁA NR 260/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 20 paź dzier ni ka 2015 r. 
w spra wie uchy le nia uchwał Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

W związ ku z wej ściem w ży cie sta tu tu PZD uchwa lo -
ne go w dniu 2 lip ca 2015 r. przez XII Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów PZD, Pre zy dium KR PZD po sta na wia:

§ 1
Uchy lić ni żej wy mie nio ne uchwa ły Pre zy dium KR

PZD:
1. Uchwa ła Nr 17/96 z 31.05.1996 r. w spra wie bu do -

wy i lo ka li za cji zbior ni ków na nie czy sto ści cie kłe
na dział kach w pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych pod miej skich.

2. Uchwa ła Nr 18/96 z 31.05.1996 r. w spra wie lo ka -
li za cji i bu do wy zbior ni ków wod nych na dział kach
w pra cow ni czych ogro dach dział ko wych sta łych.

3. Uchwa ła Nr 57/2001 z 7.06.2001 r. w spra wie za -
sad wy da wa nia i ewi den cji le gi ty ma cji w Pol skim
Związ ku Dział kow ców.

4. Uchwa ła Nr 60/2006 z 17.05.2006 r. w spra wie stu -
diów i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
two rzo nych przez gmi ny.

5. Uchwa ła Nr 102/2007 z 04.06.2007 r. w spra wie stu -

dium i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
two rzo nych przez gmi ny.

6. Uchwa ła Nr 38/2010 z 25.03.2010 r. w spra wie za -
miesz ki wa nia i za mel do wa nia za dział kach w ROD.

7. Uchwa ła Nr 39/2010 z 25.03.2010 r. w spra wie
przy dzia łu dzia łek w Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych.

8. Uchwa ła Nr 58/2010 z 7.04.2010 r. w spra wie bu -
dow nic twa po nadnor ma tyw ne go na dział kach.

9. Uchwa ła Nr 44/2011 z 30.03.2011 r. w spra wie spo -
rzą dza nia spra woz dań z pla nu i re ali za cji in we sty cji
i re mon tów w ROD.

10. Uchwa ła Nr 91/2012 z 19.04.2012 r. w spra wie Pro -
gra mu szko le nia kan dy da tów na dział kow ców.

11. Uchwa ła Nr 39/2014 z 19.02.2014 r. w spra wie przy -
ję cia wy tycz nych w spra wie spo rzą dza nia spra woz -
dań fi nan so wych na oko licz ność wy od ręb nie nia
ROD.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 20 paź dzier ni ka 2015 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK
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UZASADNIENIE
Miej sco we pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go

usta la ją prze zna cze nie te re nu, okre śla ją spo sób je go za -
go spo da ro wa nia, oraz za sa dy kształ to wa nia po li ty ki
prze strzen nej w jed nost kach sa mo rzą du te ry to rial ne go. 

PZD od sze re gu lat przy wią zu je ogrom ną wa gę do ist nie -
nia ogro dów w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, bo wiem od ich za pi sów uzależ nio ne jest
funk cjo no wa nie i bez pie czeń stwo ogro dów w Pol sce. Za pi -
sa nie w miej sce ist nie ją cych ogro dów lub w ich są siedz -
twie in ne go prze zna cze nia te re nu niż zie leń dział ko wa, w
kon se kwen cji wią że się z ich li kwi da cją. Dla te go tak waż -
nym ele men tem re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD
jest uczest ni cze nie Związ ku w two rze niu miej sco wych pla -

nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz wal ka o za -
cho wa nie w nich ogro dów dział ko wych. 

Pre zy dium KR PZD bio rąc pod uwa gę zna cze nie te ma tu
i bez względ ną po trze bę je go re ali za cji, uzna je za naj bar -
dziej ra cjo nal ne za an ga żo wa nie w re ali za cję tych za dań ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. De cy do wa nie o przy sz-
ło ści ogro dów nie mo że się od by wać bez istot ne go udzia łu
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i dział kow ców, któ rzy
są ży wot nie za in te re so wa ni za cho wa niem czy umiesz cze -
niem ogro dów w pla nach, a w przy pad ku ist nie nia ogro du
w pla nie za pew nie nia so bie „od po wied nie go są siedz twa”.
Dla te go wła śnie Pre zy dium KR PZD w tej spra wie po wie rzy -
ło ogrom ną ro lę za rzą dom ROD i ak ty wo wi ogro do we mu.

War sza wa, dnia 20 paź dzier ni ka 2015 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK

War sza wa, dnia 20 paź dzier ni ka 2015 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK

UCHWAŁA NR 263/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 20 paź dzier ni ka 2015 r. 
w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań z pla nu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta -
wie na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 7 sta tu tu PZD, po sta -
na wia co na stę pu je:

§ 1
1. Zo bo wią zać okrę gi do spo rzą dza nia spra woz daw -

czo ści w za kre sie pla nu in we sty cji i re mon tów 
w ROD na da ny rok ka len da rzo wy.

2. Spra woz da nie, o któ rym mo wa w ust. 1 na le ży spo -
rzą dzać w for mie i zgod nie z da ny mi uwi docz nio ny -
mi w za łą czo nej do ni niej szej uchwa ły ta be li A „
Plan in we sty cji i re mon tów w ROD na rok …..”.

3. Z uwa gi na włą cza nie do pla nu no wych za dań, spra -
woz da nie, o któ rym mo wa w ust. 1 mo że pod le gać
ak tu ali za cji.

4. Plan in we sty cji i re mon tów w ROD na le ży prze sy łać
do wia do mo ści jed nost ki kra jo wej PZD do dnia 31 lip -
ca każ de go ro ku oraz każ do ra zo wą je go ak tu ali za cję.

§ 2
1. Zo bo wią zać okrę gi do spo rzą dza nia spra woz daw -

czo ści za da ny rok ka len da rzo wy w za kre sie:
a) re ali za cji pla nów i re mon tów, zgod nie z da ny mi

uwi docz nio ny mi w za łą czo nej do ni niej szej
uchwa ły ta be li B „Re ali za cja pla nów in we sty cji i
re mon tów za rok …..................”

b) wiel ko ści i ro dza ju za dań rze czo wych zre ali zo -
wa nych w ra mach in we sty cji i re mon tów w ROD,
zgod nie z da ny mi uwi docz nio ny mi w ta be li C
„Wiel kość za dań zre ali zo wa nych w ra mach in we -
sty cji i re mon tów w ROD w ro ku …”.

2. Spra woz da nia, o któ rych mo wa w ust. 1 na le ży prze -
sy łać do wia do mo ści jed nost ki kra jo wej PZD w ter -
mi nie do 30 kwiet nia każ de go ro ku.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc zgod nie 
z § 134 ust. 2 pkt 7 sta tu tu PZD po sta na wia: 

§ 1
1. Wpro wa dzić in struk cję w spra wie spo so bu spraw dza -

nia stu dium i miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia

prze strzen ne go w gmi nach i za po bie ga nia ne ga tyw -
nym skut kom de cy zji gmin w sto sun ku do ROD.

2. In struk cja sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.
§ 2

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

UCHWAŁA NR 262/ 2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 20 paź dzier ni ka 2015 r. 
w spra wie stu dium i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny
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W dniu 12 li sto pa da br. od by ło się po sie dze nie Kra jo -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła ją cej na pod sta wie § 140 pkt. 2 Sta tu tu PZD.

Te ma tem prze wod nim był pro jekt Re gu la mi nu KKR,
któ ry w wy ni ku dys ku sji zo stał przy ję ty przez człon ków
Ko mi sji. Człon ko wie Ko mi sji omó wi li wy ni ki kon tro li
w wy bra nych ROD oraz spra wy bie żą ce. Po nad to, za po -
zna li się z efek tem prac do ty czą cych za ku pu pro gra mu

fi nan so wo -księ go we go dla ROD.
Rad ca praw ny, Bar tło miej Piech, za po znał uczest ni -

ków Ko mi sji i omó wił naj waż niej sze prze pi sy uchwa lo -
ne go Re gu la mi nu ROD.

W wy ni ku ob rad i gło so wa nia, Kra jo wa Ko mi sja Re -
wi zyj na za twier dzi ła Uchwa łę nr 7/III/2015 w ws. wpro -
wa dze nia do sto so wa nia i prze strze ga nia Re gu la mi nu
KKR PZD oraz uchwa łę nr 8/III/2015 ws. wpro wa dze nia
obo wią zu ją cych wzo rów pro to ko łów i spra woz dań.

BW

III. KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

1. Informacja

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD dzia ła jąc na pod sta -
wie § 140 pkt.2 Sta tu tu PZD po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić do sto so wa nia i prze strze ga nia Re gu la -

min Ko mi sji Re wi zyj nych Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

§ 3
Od pi sem Uchwa ły po wia do mić Pre ze sa Pol skie go

Związ ku Dział kow ców.

2. Regulamin komisji rewizyjnych

UCHWAŁA NR 7/III/2015 
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 12 li sto pa da 2015 ro ku 
w spra wie uchwa le nia Re gu la mi nu Ko mi sji Re wi zyj nych PZD

War sza wa, dnia 12 li sto pa da 2015 r.

§ 1
1. Spo sób dzia ła nia ko mi sji re wi zyj nych w jed nost -

kach PZD okre śla ją prze pi sy Sta tu tu PZD re gu lu ją -
ce funk cjo no wa nie or ga nów PZD oraz ni niej szy
Re gu la min. 

2. Za kres kom pe ten cji ko mi sji re wi zyj nych okre śla ją w
szcze gól no ści:

– dla ko mi sji re wi zyj nych w ROD, za pi sy § 89 do
93 Sta tu tu PZD,

– dla okrę go wych ko mi sji re wi zyj nych PZD, za pi -
sy § 113 do 117 Sta tu tu PZD,

– dla Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD, za pi sy 
§ 136 do 140 Sta tu tu PZD.

3. Ile kroć w ni niej szym Re gu la mi nie jest mo wa o ko -
mi sji, ro zu mie się przez to, Kra jo wą Ko mi sję Re wi -
zyj ną PZD, okrę go wą ko mi sję re wi zyj ną PZD lub
ko mi sję re wi zyj ną ROD. 

PRZEWODNICZĄCA
/-/ Ma ria Fojt

SEKRETARZ
/-/ Ro man Żur kow ski

Re gu la min Ko mi sji Re wi zyj nych sto wa rzy sze nia ogro do we go 
Pol ski Zwią zek Dział kow ców
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§ 2
Zgod nie z § 36 Sta tu tu PZD prze wod ni czą cy ko mi sji

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

§ 3
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD i okrę go wa ko mi -

sja re wi zyj na PZD mo że re ali zo wać swo je za da nia przy
po mo cy eks per tów, w szcze gól no ści re wi den tów i bie -
głych.

§ 4
1. Nie moż na być jed no cze śnie człon kiem ko mi sji re -

wi zyj nej ROD i człon kiem za rzą du ROD.
2. Nie moż na być jed no cze śnie człon kiem okrę go wej

ko mi sji re wi zyj nej PZD i okrę go we go za rzą du PZD.
3. Nie moż na być jed no cze śnie człon kiem Kra jo wej

Ko mi sji Re wi zyj nej PZD i Kra jo wej Ra dy PZD lub
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD. 

§ 5
1. Oso ba bli ska człon ka ko mi sji nie mo że być człon -

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

2. Za kaz, o któ rym mo wa w ust. 1, do ty czy rów nież
mał żon ka oso by bli skiej człon ka ko mi sji. 

3. Przez oso bę bli ską ro zu mie się - mał żon ka, zstęp nych,
wstęp nych, ro dzeń stwo, dzie ci ro dzeń stwa oraz oso -
by po zo sta ją ce w sto sun ku przy spo so bie nia.

§ 6
1. Po sie dze nia ko mi sji re wi zyj nej ROD od by wa ją się

w mia rę po trzeb, nie rza dziej jed nak niż raz na pół
ro ku.

2. Po sie dze nia Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD i okrę -
go wej ko mi sji re wi zyj nej PZD od by wa ją się w mia rę
po trzeb, nie rza dziej jed nak niż trzy ra zy w ro ku.

§ 7
Po sie dze nia ko mi sji zwo łu je i pro wa dzi prze wod ni czą -

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

§ 8
1. Z po sie dzeń ko mi sji spo rzą dza się pro to kół, któ ry

obej mu je w szcze gól no ści: 
– miej sce i da tę po sie dze nia,
– przy ję ty po rzą dek po sie dze nia,
– wy kaz pod ję tych uchwał, któ rych tekst sta no wią 

za łącz nik do pro to ko łu,
- li stę osób uczest ni czą cych w po sie dze niu. 

2. Pro to kół z po sie dze nia ko mi sji re wi zyj nej ROD
pod pi su ją prze wod ni czą cy lub je go za stęp ca oraz
pro to ko lant.

3. Pro to kół z po sie dze nia Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej PZD i okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej PZD pod -
pi su ją prze wod ni czą cy lub je go za stęp ca tej ko mi sji
oraz jej se kre tarz.

§ 9
1. W przy pad ku stwier dze nia ra żą ce go na ru sze nia pra -

wa po wszech nie obo wią zu ją ce go lub związ ko we go
przez za rząd ROD lub po szcze gól nych je go człon -
ków, prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej ROD ma
obo wią zek po wia do mić o tym wła ści wy okrę go wy
za rząd PZD.

2. W przy pad ku stwier dze nia ra żą ce go na ru sze nia pra -
wa po wszech nie obo wią zu ją ce go lub związ ko we go
przez okrę go wy za rząd PZD, je go pre zy dium lub je -
go po szcze gól nych człon ków, prze wod ni czą cy okrę -
go wej ko mi sji re wi zyj nej PZD ma obo wią zek
po wia do mić o tym Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD. 

3. W przy pad ku stwier dze nia ra żą ce go na ru sze nia pra -
wa po wszech nie obo wią zu ją ce go lub związ ko we go
przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD lub po szcze -
gól nych je go człon ków, prze wod ni czą cy Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej PZD ma obo wią zek po wia do -
mie nia o tym Kra jo wą Ra dę PZD. 

§ 10
Ce lem kon tro li jest ba da nie dzia łal no ści jed nost ki or -

ga ni za cyj nej PZD lub or ga nu PZD w za kre sie:
1/ le gal no ści, tj. zgod no ści po dej mo wa nych dzia łań z

obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa, a w szcze gól no -
ści: usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach , Sta tu tu PZD,
Re gu la mi nu ROD i uchwał or ga nów sta tu to wych,

2/ go spo dar no ści, tj. ce lo we go i oszczęd ne go dys po -
no wa nia środ ka mi fi nan so wy mi na za sa dach ra -
chun ku eko no micz ne go oraz dba ło ści o wła ści we
za bez pie cze nie ma jąt ku,

3/ rze tel no ści, tj. do ku men to wa nia wszyst kich po dej -
mo wa nych czyn no ści zgod nie ze sta nem fak tycz -
nym.

§ 11
1.Ko mi sja re wi zyj na ROD pro wa dzi dzia łal ność kon -

tro l ną w ROD.
2. Ko mi sja re wi zyj na ROD:

1/ prze pro wa dza kon tro lę i oce nę dzia łal no ści za rzą -
du ROD, w tym fi nan so wej,

2/ ba da i opi niu je rocz ne spra woz da nie za rzą du
ROD i spra woz da nie fi nan so we ROD,

3/ przed sta wia, wraz z wnio ska mi, wy ni ki kon tro li
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oraz oce nę rocz ne go spra woz da nia za rzą du ROD
i rocz ne go spra woz da nia fi nan so we go ROD na
wal nym ze bra niu,

4/ przed sta wia na wal nym ze bra niu spra woz daw czo
– wy bor czym oce nę z dzia łal no ści za rzą du ROD
za okres ka den cji wraz z wnio skiem w spra wie
ab so lu to rium dla ustę pu ją ce go za rzą du ROD,

2. Ko mi sja re wi zyj na ROD prze pro wa dza kon tro lę z
wła snej ini cja ty wy, na po le ce nie okrę go wej ko mi sji
re wi zyj nej PZD lub na wnio sek pre zy dium okrę go -
we go za rzą du PZD. Po prze pro wa dze niu kon tro li
ko mi sja re wi zyj na ROD po dej mu je czyn no ści zgod -
nie z § 92 ust. 3 i 4 Sta tu tu PZD.

§ 12
1. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na PZD pro wa dzi dzia -

łal ność kon tro l ną w okrę gu PZD. 
2. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na PZD:

1/ prze pro wa dza w każ dym ro ku ka len da rzo wym
kon tro lę i oce nę dzia łal no ści okrę go we go za rzą -
du PZD, w tym fi nan so wej,

2/ ba da i opi niu je rocz ne spra woz da nie okrę go we -
go za rzą du PZD i spra woz da nie fi nan so we okrę -
gu PZD oraz zbior cze spra woz da nie fi nan so we z
ROD,

3/ jest upraw nio na do prze pro wa dza nia kon tro li
dzia łal no ści ROD, 

4/ opra co wu je spra woz da nia i wnio ski na okrę go wy
zjazd de le ga tów oraz sta wia wnio sek w spra wie
udzie le nia ab so lu to rium okrę go we mu za rzą do wi
PZD,

5/ nad zo ru je ko mi sje re wi zyj ne ROD.
3. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na PZD prze pro wa dza

kon tro le z wła snej ini cja ty wy, na po le ce nie Kra jo -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD lub po uwzględ nie niu
wnio sku pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

§ 13
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD spra wu je kon tro -

lę nad dzia łal no ścią sta tu to wą i fi nan so wą PZD.
2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD:

1/ ba da i opi niu je rocz ne spra woz da nie fi nan so we
jed nost ki kra jo wej PZD, rocz ne spra woz da nie z
dzia łal no ści Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD,
zbior cze spra woz da nie fi nan so we z ROD i okrę -
gów PZD oraz rocz ne spra woz da nie fi nan so we
PZD,

2/ prze pro wa dza kon tro lę i oce nę dzia łal no ści Kra jo -
wej Ra dy PZD i Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD,
w tym fi nan so wą, 

3/ jest upraw nio na do prze pro wa dze nia kon tro li dzia -
łal no ści okrę gów PZD i ROD,

4/ opra co wu je spra woz da nia i wnio ski na Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD oraz sta wia wnio sek w
spra wie udzie le nia ab so lu to rium Kra jo wej Ra dzie
PZD,

5/spra wu je nad zór nad okrę go wy mi ko mi sja mi re -
wi zyj ny mi PZD.

3. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD prze pro wa dza
kon tro le z wła snej ini cja ty wy lub po uwzględ nie niu
wnio sku Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 14
1. Kon tro le mo gą być prze pro wa dza ne, ja ko:

1/ ba da nie ca ło kształ tu dzia łal no ści jed nost ki or ga ni -
za cyj nej PZD,

2/ ba da nie za gad nień pro ble mo wych,
3/ ba da nie rocz nych spra woz dań fi nan so wych,
4/ ba da nie skarg.

2. Za kres kon tro li usta la prze wod ni czą cy ko mi sji re -
wi zyj nej pro wa dzą cej kon tro lę, z tym że w przy pad -
ku prze pro wa dze nia kon tro li na po le ce nie or ga nu
nad rzęd ne go, za war te w nim okre śle nie za kre su
kon tro li, jest wią żą ce. 

3. Kon tro lę prze pro wa dza się w sie dzi bie kon tro lo wa -
nej jed nost ki oraz w miej scu wy ko ny wa nia jej za -
dań.

4. W przy pad ku bra ku sie dzi by, w któ rej or ga ny ROD
wy ko nu ją swo je dzia ła nia (np. do mu dział kow ca),
kon tro lę prze pro wa dza się w sie dzi bie okrę gu PZD.

5. Wy ko ny wa nie czyn no ści kon tro l nych na le ży tak
zor ga ni zo wać, aby nie utrud niać jed no st ce kon tro lo -

wa nej wy ko ny wa nia bie żą cych czyn no ści.
§ 15

1. Ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon tro le po przez
ze spół kon tro l ny skła da ją cy się co naj mniej z dwóch
jej człon ków.

2. Ze spół kon tro l ny i je go kie row ni ka po wo łu je prze -
wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej lub za stę pu ją cy go
w peł nie niu obo wiąz ków za stęp ca prze wod ni czą ce -
go.

3. W skład ze spo łu kon tro l ne go Kra jo wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej PZD i okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej PZD
mo gą być po wo ły wa ni do dat ko wo spe cja li ści (np.
praw ni cy, księ go wi, spe cja li ści ds. in we sty cyj nych
i ogrod ni czych) nie bę dą cy człon ka mi tych ko mi sji.

4. Kie row nik ze spo łu kon tro l ne go usta la po dział za -
dań mię dzy człon ków i kie ru je tym ze spo łem.

§ 16
1. Przed roz po czę ciem kon tro li kie row nik ze spo łu kon -

tro l ne go przed sta wia pre ze so wi za rzą du kon tro lo -
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wa nej jed nost ki te ma ty kę kon tro l ną.
2. Człon ko wie ze spo łu kon tro l ne go prze pro wa dza -

ją cy kon tro lę upraw nie ni są do:
1/ prze glą du wszyst kich po miesz czeń i urzą dzeń

kon tro lo wa nej jed nost ki,
2/ wglą du do wszyst kich akt i do ku men tów zgod nie

z za kre sem kon tro li, a tak że spo rzą dza nia nie -
zbęd nych kse ro ko pii lub wy cią gów,

3/ spraw dze nia sta nu skład ni ków ma jąt ko wych,
4/ wy stę po wa nia do człon ków or ga nów i pra cow ni -

ków kon tro lo wa nej jed nost ki o udzie la nie wy ja -
śnień ust nych i pi sem nych.

3. Pre zes za rzą du kon tro lo wa nej jed nost ki ma obo wią -
zek za pew nić kon tro lu ją cym moż li wość wy ko ny -
wa nia czyn no ści wska za nych w ust. 2.

§ 17
1. W trak cie kon tro li ze spół kon tro l ny ma obo wią zek

zba dać re ali za cję za le ceń wy da nych na pod sta wie
po przed nich kon tro li, a w przy pad ku ich nie wy ko -
na nia usta lić oso by od po wie dzial ne za za nie cha nie.

2. W trak cie kon tro li człon ko wie ze spo łu kon tro l ne go
mo gą udzie lać in struk ta żu, zwłasz cza w za kre sie
kon tro lo wa nych za gad nień.

3. Ze spół kon tro l ny nie jest upo waż nio ny do wy da wa -
nia za rzą dzeń i za le ceń pod czas prze pro wa dza nia
kon tro li.

§ 18
1. Usta le nia kon tro li mu szą wy ni kać z do ku men tów,

oglę dzin obiek tów i urzą dzeń oraz oświad czeń osób
udzie la ją cych wy ja śnień z ra mie nia kon tro lo wa nej
jed nost ki.

2. Do ku men ty i ich ewi den cję człon ko wie ze spo łu
kon tro l ne go spraw dza ją pod wzglę dem for mal nym,
ra chun ko wym i me ry to rycz nym, w szcze gól no ści
ba da jąc ich le gal ność, kom plet ność i rze tel ność spo -
rzą dza nia.

3. Od pis lub wy ciąg do ku men tu spo rzą dza ne go dla po -
trzeb kon tro lu ją cych po świad cza za zgod ność z ory -
gi na łem pre zes za rzą du (je go za stęp ca) jed nost ki
kon tro lo wa nej lub pre zes za rzą du (je go za stęp ca)
jed nost ki, w któ rej do ku ment się znaj du je, z tym że
do ku men ty fi nan so we po świad cza oso ba od po wie -
dzial na za pro wa dze nie księ go wo ści w tej jed no st -
ce.

§ 19
Człon ko wie ze spo łu kon tro l ne go w to ku kon tro li do -

ko nu ją ko mi syj ne go spraw dze nia sta nu środ ków pie nięż -
nych w ka sie i in nych skład ni ków ma jąt ko wych w
obec no ści oso by ma te rial nie od po wie dzial nej za spraw -
dza ne skład ni ki ma jąt ko we, a w ra zie jej nie obec no ści,
przy udzia le pre ze sa za rzą du jed nost ki lub je go za stęp cy.
Z czyn no ści spraw dze nia sta nu środ ków pie nięż nych i
in nych skład ni ków ma jąt ko wych spo rzą dza się od dziel -
ne pro to ko ły, któ re pod pi su je oso ba ma te rial nie od po -

wie dzial na lu bo so ba obec na przy spraw dze niu i do łą cza
się je do pro to ko łu z kon tro li.

§ 20
1. Z prze pro wa dzo nej kon tro li spo rzą dza się pro to kół.
2. Pro to kół z kon tro li po wi nien za wie rać:

1/ In for ma cje wstęp ne, w tym:
– peł ną na zwę kon tro lo wa nej jed nost ki i jej ad res,
– da tę roz po czę cia i za koń cze nia kon tro li,
– wska za nie or ga nu prze pro wa dza ją ce go kon tro lę 
– imio na i na zwi ska człon ków ze spo łu kon tro l ne -

go, w tym spe cja li stów po wo ła nych na pod sta wie
§ 15 ust. 3,

– okre śle nie za kre su kon tro li oraz okre su ob ję te go
kon tro lą,

– imio na i na zwi ska pre ze sa za rzą du jed nost ki
kon tro lo wa nej lub je go za stęp cy ora zin nych osób
udzie la ją cych w imie niu tej jed nost ki wy ja śnień i
in for ma cji;

2/ Usta le nia kon tro li, w tym:
– ja kie do ku men ty by ły ba da ne i z ja kie go okre su

cza su,
– stan fak tycz ny kon tro lo wa nych za gad nień i je go

od zwier cie dle nie w do ku men ta cji,
– oce nę rze tel no ści i zgod ność z pra wem do ku men -

ta cji (fi nan so wej, or ga ni za cyj nej, praw nej),
– in for ma cję w za kre sie re ali za cji za le ceń wy da -

nych na pod sta wie po przed nich kon tro li,
– oce nę re ali za cji za dań ob ję tych za kre sem kon tro li;

3/ In for ma cje koń co we:
– wy kaz za łącz ni ków,
– da tę pod pi sa nia pro to ko łu,
– po twier dze nie od bio ru pro to ko łu z kon tro li,
– ilość spo rzą dzo nych eg zem pla rzy z za zna cze -

niem, że są one prze zna czo ne wy łącz nie do użyt -
ku służ bo we go.

§ 21
1. Usta le nia kon tro li na le ży for mu ło wać zwięź le i uj -

mo wać w pro to ko le w gru pach te ma tycz nych.
2. W ra zie stwier dze nia istot nych nie pra wi dło wo ści na -

le ży:
1/ okre ślić, na czym one po le ga ją oraz po dać ich roz -

mia ry i czę sto tli wość,
2/ wska zać kon kret ne fak ty (przy kła dy), przy czy ny i

oko licz no ści ich po wsta nia,
3/ wska zać ich ujem ne skut ki, a w szcze gól no ści

moż li we do usta le nia roz mia ry szko dy, w tym
utra co ne ko rzy ści,

4/ o ile jest to moż li we, wska zać oso by od po wie -
dzial ne lub współ od po wie dzial ne za za ist nie nie
nie pra wi dło wo ści i po brać od nich pi sem ne wy ja -
śnie nie , a tak że usto sun ko wać się do rze tel no ści
tych wy ja śnień.

§ 22
1. Pro to kół z kon tro li pod pi su ją:
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– człon ko wie ze spo łu kon tro l ne go,
– pre zes (lub je go za stęp ca) wraz z dru gim człon -

kiem za rzą du jed nost ki kon tro lo wa nej,
- oso ba pro wa dzą ca księ go wość kon tro lo wa nej

jed nost ki, je śli kon tro la obej mu je spra wy fi nan so -
we i ra chun ko we.

2. Pod pi sy pre ze sa za rzą du (lub je go za stęp cy) wraz z
dru gim człon kiem za rzą du jed nost ki kon tro lo wa nej
skła da ne są pod klau zu lą: „Kon tro lo wa ny ma pra -
wo wnieść w cią gu 14 dni od dnia za koń cze nia kon -
tro li za strze że nia oraz zło żyć wy ja śnie nia do usta leń
za war tych w pro to ko le. Wy ja śnie nia (za strze że nia)
skła da się na pi śmie do po wo łu ją ce go ze spół kon -
tro l ny”.

3. W przy pad ku bra ku pod pi sa nia pro to ko łu przez któ -
rą kol wiek z osób wska za nych w ust. 1, kie row nik

ze spo łu kon tro l ne go po wi nien wska zać przy czy nę
bra ku pod pi su. 

§23
1. Po sta no wie nia § 12-20 sto su je się od po wied nio do

kon tro li dzia łal no ści ko mi sji re wi zyj nych ROD lub
okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej PZD prze pro wa dza -
nej przez nad rzęd ną ko mi sję re wi zyj ną.

2. W przy pad ku kon tro li, o któ rej mo wa w ust. 1, obo -
wiąz ki przy pi sa ne w § 12-20do za rzą du kon tro lo -
wa nej jed nost ki, przy pi sa ne są do kon tro lo wa nej
ko mi sji re wi zyj nej. W szcze gól no ści, ile kroć w
przy wo ła nych §§ jest mo wa o pre ze sie za rzą du kon -
tro lo wa nej jed nost ki lub je go za stęp cy, na le ży wów -
czas przez to ro zu mieć prze wod ni czą ce go
kon tro lo wa nej ko mi sji re wi zyj nej lub je go za stęp -
cę. 

§ 24
1. Pro to kół z kon tro li wraz z za łącz ni ka mi oraz wnio -

ska mi ze spo łu wy ni ka ją cy mi z kon tro li kie row nik
ze spo łu kon tro l ne go prze ka zu je prze wod ni czą ce mu
ko mi sji re wi zyj nej pro wa dzą cej kon tro lę.

2. Prze wod ni czą cy:
1/ w ra zie bra ku stwier dze nia pod czas kon tro li na ru -

szeń obo wią zu ją cych prze pi sów, w tym dzia łań
lub za nie chań sprzecz nych z usta lo nym w PZD
po rząd kiem praw nym lub przy pi sa ny mi za da nia -
mi, po zo sta wia pro to kół w ak tach ko mi sji re wi -
zyj nej,

2/ w ra zie stwier dze nia pod czas kon tro li na ru szeń
obo wią zu ją cych prze pi sów, w tym dzia łań lub za -
nie chań sprzecz nych z usta lo nym w PZD po rząd -
kiem praw nym lub przy pi sa ny mi za da nia mi,
prze ka zu je od ręb nym pi smem pro to kół wraz z za -
łącz ni ka mi or ga no wi spra wu ją ce mu nad zór nad
or ga nem, z któ re go dzia ła niem zwią za ne są
stwier dzo ne na ru sze nia, 

3/ w ra zie stwier dze nia pod czas kon tro li na ru szeń
obo wią zu ją cych prze pi sów, w tym dzia łań lub za -
nie chań sprzecz nych z usta lo nym w PZD po rząd -
kiem praw nym lub przy pi sa ny mi za da nia mi,
któ re na le ży za kla sy fi ko wać ja ko dzia ła nie na
szko dę dział kow ców lub PZD, prze ka zu je od ręb -
nym pi smem pro to kół wraz z za łącz ni ka mi or ga -
no wi spra wu ją ce mu nad zór nad or ga nem, z
któ re go dzia ła niem są zwią za ne stwier dzo ne na -
ru sze nia, in for mu jąc jed no cze śnie o ko niecz no -
ści pod ję cia przez ten or gan na tych mia sto wych
dzia łań prze wi dzia nych prze pi sa mi związ ko wy -
mi oraz pra wem po wszech nie obo wią zu ją cym.

§ 25
1. W przy pad ku, gdy ze spół kon tro l ny Kra jo wej Ko mi -

sji Re wi zyj nej PZD kon tro lo wał dzia łal no ści ko mi -
sji re wi zyj nej ROD, Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej PZD:

1/ w ra zie bra ku stwier dze nia na ru szeń prze pi sów, w
tym dzia łań lub za nie chań sprzecz nych z usta lo -
nym w PZD po rząd kiem praw nym lub przy pi sa -
ny mi za da nia mi, po zo sta wia pro to kół w ak tach
ko mi sji,

2/ w ra zie stwier dze nia na ru szeń prze pi sów, w tym
dzia łań lub za nie chań sprzecz nych z usta lo nym
w PZD po rząd kiem praw nym lub przy pi sa ny mi
za da nia mi, prze ka zu je od ręb nym pi smem pro to -
kół wraz za łącz ni ka mi do okrę go wej ko mi sji re -
wi zyj nej PZD w ce lu pod ję cia dzia łań zgod nych
ze sta tu to wy mi kom pe ten cja mi.

2. W przy pad ku, gdy ze spół kon tro l ny Kra jo wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej PZD kon tro lo wał dzia łal no ści okrę -
go wej ko mi sji re wi zyj nej PZD, Prze wod ni czą cy
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD:

1/ w ra zie nie stwier dze nia na ru szeń prze pi sów, w
tym dzia łań lub za nie chań sprzecz nych z usta lo -
nym w PZD po rząd kiem praw nym lub przy pi sa -
ny mi za da nia mi, po zo sta wia pro to kół w ak tach
ko mi sji,

2/ w ra zie stwier dze nia na ru szeń prze pi sów, w tym
dzia łań lub za nie chań sprzecz nych z usta lo nym
w PZD po rząd kiem praw nym lub przy pi sa ny mi
za da nia mi, przed sta wia wy ni ki kon tro li na po sie -
dze niu Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w peł -
nym skła dzie w ce lu pod ję cia dzia łań zgod nych
ze sta tu to wy mi kom pe ten cja mi.

3. Do po stę po wa nia po kon trol ne go, gdy ze spół kon -
tro l ny okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej PZD kon tro lo -
wał dzia łal no ści ko mi sji re wi zyj nej ROD, prze pi sy
ust.2 sto su je się od po wied nio.

IV. POSTANOWIENIA POKONTROLNE 
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§ 26
Od ręb ną uchwa łą Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD

mo że wpro wa dzić wzo ry pro to ko łów i spra woz dań prze -
zna czo nych do sto so wa nia w pra cach ko mi sji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27
1. Ni niej szy Re gu la min obo wią zu je od dnia 1 stycz nia

2016 ro ku.
2. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej sze go Re gu la mi nu

tracimocRegulamin Kon tro li Ko mi sji Re wi zyj nych
PZD wpro wa dzo ny Uchwa łą Nr 1/II/2006 Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców z dnia 15 li sto pa da 2006 ro ku.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 12 li sto pa da 2015 r.

3. Wzory protokołów i sprawozdaƒ

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD dzia ła jąc na pod sta -
wie § 140 pkt 2 Sta tu tu PZD w związ ku z § 26 Re gu la -
mi nu Ko mi sji Re wi zyj nych Sto wa rzy sze nia Ogro -
do we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców przy ję te go w
dniu 12 li sto pa da 2015r. po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić wzo ry pro to ko łów i spra woz dań prze zna -

czo nych do sto so wa nia w pra cach ko mi sji re wi zyj nych

dzia ła ją cych w PZD od dnia 1 stycz nia 2016r., któ rych
tekst sta no wi za łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

§ 3
Od pi sem Uchwa ły po wia do mić Pre ze sa Pol skie go

Związ ku Dział kow ców.

UCHWAŁA NR 8/III/2015 
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 12 li sto pa da 2015 ro ku 
w spra wie wpro wa dze nia obo wią zu ją cych wzo rów pro to ko łów i spra woz dań

War sza wa, dnia 12.11.2015 r.

PRZEWODNICZĄCA
/-/ Ma ria Fojt

SEKRETARZ
/-/ Ro man Żur kow ski



1. ……………………………………..(imię i na zwi sko oraz funk cja)
2. …………………………………….. jw.
3. …………………………………….. jw.
Ko mi sja Re wi zyj na ROD dzia ła jąc na pod sta wie za pi sów Sta tu tu PZD § 91 i 92 oraz pla nów pra cy na rok/na ka -

den cję i har mo no gra mu pra cy, prze pro wa dzi ła kon tro lę (ba da nie, lu stra cję) ca ło kształ tu dzia łal no ści lub wy bra nych
za gad nień (po dać ja kich) w ROD…………………………………………………w .…………………………….. (na -
zwa ROD i miej sco wość) za okres od …………….. do ………….. (dzień, mie siąc, rok)

W cza sie kon tro li (ba da nia, lu stra cji) z ra mie nia Za rzą du ROD bra li udział i udzie la li wy ja śnień:
1. ………………….(imię i na zwi sko oraz funk cja w Za rzą dzie ROD)
2. …………………. jw.
3. …………………. jw.
Kon tro la obej mu je za gad nie nia (do omó wie nia):
1. Wy ko na nie za le ceń po kon trol nych.
2. Pra wi dło wość pro wa dzo nej ewi den cji.
3. Spra woz daw czość.
4. Dzia łal ność or ga ni za cyj no -go spo dar cza.
5. Dzia łal ność fi nan so wa.
6. In ne za gad nie nia.
7. Oce na dzia łal no ści Za rzą du ROD.
Usta le nia kon tro li.
……………………………..
……………………………
Wnio ski:
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. ……………………………………………………………
Pro to kół spo rzą dzo no w ……jed no brz mią cych eg zem pla rzach, któ ry słu ży wy łącz nie do użyt ku służ bo we go Związ -

ku.
„ Kon tro lo wa ny ma pra wo wnieść w cią gu 14 dni od dnia za koń cze nia kon tro li za strze że nia oraz zło żyć wy ja śnie -

nia do usta leń za war tych w pro to ko le. Wy ja śnie nia (za strze że nia) skła da się na pi śmie do po wo łu ją ce go ze spół kon -
tro l ny.”

W przy pad ku zgło sze nia za strze żeń w pro to ko le wi nien zna leźć się za pis – ja kie go za gad nie nia do ty czy lub na le -
ży przy jąć za strze że nie w od dziel nym pi śmie, a pi smo to win no sta no wić za łącz nik do pro to ko łu. Fakt zgło sze nia za -
strze żeń wi nien w pro to ko le być od no to wa ny.

W przy pad ku nie zgło sze nia za strze żeń na le ży za pi sać, że: na tym pro to kół za koń czo no nie zgła sza jąc za strze żeń
i po prze czy ta niu pod pi sa no.

Pod pi sy
Człon ków Za rzą du Człon ków Ko mi sji Re wi zyj nej

miej sco wość, da ta

Sto su je się od po wied nio do kon tro li w OZ PZD

Za łącz nik nr 1 do uchwa ły KKR PZD nr 8/III/2015 

z dnia 12.11.2015r. - obo wią zu ją ce wzo ry pro to ko łów i spra woz dańWzór

PROTOKÓŁ
kon tro li prze pro wa dzo nej w ROD ………………………w (po dać miej sco wość) ………………….
w dniu/dniach ……………..przez Ko mi sję Re wi zyj ną ROD ………………………… w skła dzie:
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Nie za leż nie od prze pro wa dza nych, co naj mniej raz w
ro ku ka len da rzo wym kon tro li dzia łal no ści me ry to rycz -
no -fi nan so wej, Ko mi sje Re wi zyj ne ROD prze pro wa dza -
ją ba da nie spra woz dań fi nan so wych za rok

ka len da rzo wy a wy ni ki przed sta wia ją na Wal nych Ze -
bra niach Spra woz daw czych lub Spra woz daw czo -Wy -
bor czych.

Wzór

BADANIE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PROTOKÓŁ
z ba da nia spra woz da nia fi nan so we go za okres…………………………………………………………..
Ba da nie prze pro wa dził w dniu/dniach …………………Ze spół Kon tro l ny Ko mi sji Re wi zyj nej 
W skła dzie ……………………………………………………………………………………
w obec no ści …………………………………………………………………………………………………….

I. In for ma cje i usta le nia po rząd ko we:
1. Na le ży po dać in for ma cje do ty czą ce: a/ or ga ni za cji

ra chun ko wo ści (me to da ewi den cji i tech ni ka), b/ oce ny
za pi sów (ter mi no wość, pra wi dło wość, zgod ność z Za -
kła do wym Pla nem Kont PZD i prze pi sa mi usta wy o ra -
chun ko wo ści oraz z uchwa ła mi Związ ku).

2. Ba da ne spra woz da nie fi nan so we jest pra wi dło we
pod wzglę dem for mal nym i ra chun ko wym, gdyż: a/ skła -
da się z for mu la rzy wy mie nio nych w wy tycz nych Kra jo -
wej Ra dy PZD dot. spra woz daw czo ści, b/ po szcze gól ne
for mu la rze spra woz da nia pod pi sa ne zo sta ły przez upo -
waż nio ne oso by, c/ spra woz da nie nie za wie ra błę dów ra -
chun ko wych.

3. Spra woz da nie zo sta ło spo rzą dzo ne na pod sta wie
ksiąg ra chun ko wych (ze sta wień ob ro tów i sald).

4. Za cho wa na zo sta ła cią głość bi lan so wa (stan po cząt -
ko wy kont wy ni ka z za twier dzo ne go spra woz da nia na
ko niec ro ku ubie głe go).

II. Usta le nia szcze gó ło we.
1. Ma ją tek trwa ły i in we sty cje: a/ stwier dze nie zgod no -

ści sta nów koń co wych z ewi den cją i in wen ta ry za cją, b/
pra wi dło wość na li czo nych umo rzeń, c/ in we sty cje roz -
po czę te i za koń czo ne – zgod ność z in wen ta ry za cją.

2. Środ ki pie nięż ne i ra chun ki ban ko we: a/ stwier dze -
nie zgod no ści sta nu ka sy ze sta nem ewi den cji i ra por tem
ka so wym, b/ zgod ność sald ra chun ków ban ko wych z
wy cią giem i po twier dze niem ban ko wym, c/ udo ku men -
to wa nie wy stę pu ją cych sum pie nięż nych w dro dze.

3. Roz ra chun ki i rosz cze nia: a/ usta le nie re al no ści sald
na pod sta wie ewi den cji ana li tycz nej, b/ zgod ność roz li -
czeń we wnątrz związ ko wych, c/ uza sad nie nie wy stę pu -
ją cych na leż no ści i zo bo wią zań przedaw nio nych, d/
ak tyw ność w eg ze kwo wa niu na leż no ści, e/ po twier dze -
nie sald.

4. Ma te ria ły i to wa ry han dlo we: a/ oce na pra wi dło wo -
ści in wen ta ry za cji, b/ zgod ność war to ści z da ny mi ewi -
den cji księ go wej.

5. Fun du sze: a/ pra wi dło wość uję cia i zgod ność z ewi -
den cją po szcze gól nych fun du szy, b/ pra wi dło wość po -
dzia łu wy pra co wa nej nad wyż ki z ro ku ubie głe go
(po win no być do ko na ne w for mie uchwa ły Za rzą du
zgod nie z prze pi sem związ ko wym w tej spra wie).

6. Przy cho dy – kosz ty – wy nik: a/ pra wi dło wość na li -
czeń przy cho dów ( w tym z ty tu łu skła dek człon kow -
skich i in nych opłat), b/ pra wi dło wość kla sy fi ka cji
kosz tów, c/ pra wi dło wość usta le nia wy ni ku.

III. Wnio ski koń co we.
W opar ciu o usta le nia za war te w ni niej szym pro to ko -

le stwier dza się, że ba da ne spra woz da nie fi nan so we, spo -
rzą dzo ne na dzień …………., któ re go bi lans wy ka zu je
po stro nie ak ty wów i pa sy wów su mę zł ……….. i za my -
ka się wy ni kiem fi nan so wym(nad wyż ka -nie do bór) w
wy so ko ści zł ……….. jest rze tel ne i zgod ne z obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi pra wa i za sa da mi ra chun ko wo ści i
wo bec cze go kwa li fi ku je się do za twier dze nia. Ko mi sja
Re wi zyj na ROD sta wia wnio sek o je go za twier dze nie.

IV. Wnio ski po rząd ko we.
Je że li w wy ni ku ba da nia stwier dzo no nie pra wi dło wo -

ści lub uster ki, nie rzu tu ją ce na rze tel ność spra woz da nia
fi nan so we go, a wy ma ga ją ce wpro wa dze nia od po wied -
nich ko rekt, na le ży je wy mie nić z za le ce niem ich usu -
nię cia lub ko rek ty w okre ślo nym ter mi nie.

Pro to kół spo rzą dzo no w ………jed no brz mią cych eg -
zem pla rzach, któ ry słu ży wy łącz nie do użyt ku służ bo -
we go Związ ku.

Na tym pro to kół za koń czo no wno sząc za strze że nia/
nie wno sząc za strze żeń i po prze czy ta niu pod pi sa no.

Za rząd Pod pi sy człon ków Ko mi sji

…………………. ………………………………….
miej sco wość, da ta
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Spra woz da nie win no za wie rać, co naj mniej:
1. In for ma cje o pra cy Ko mi sji Re wi zyj nej:
a/ skład Ko mi sji i ewen tu al ne oso bo we zmia ny,
b/ czę sto tli wość kon tro li,
c/ te ma ty ka kon tro li,
d/ usta le nia wy ni ka ją ce z kon tro li,
e/ udział Prze wod ni czą ce go Ko mi sji w po sie dze niach Za rzą du ROD.
2. Oce na pra cy Za rzą du ROD m.in. w za kre sie:
a/ pra wi dło wo ści dzia łal no ści sta tu to wo -pro gra mo wej, or ga ni za cyj nej, go spo dar czej, szko le nio wej i za opa trze nia

człon ków w na wo zy,
b/ wy ni ków ba da nia fi nan so we go ROD,
c/ dzia łal no ści na rzecz ochro ny śro do wi ska,
d/ ko le gial no ści po dej mo wa nia de cy zji,
e/ za bez pie cze nia ma jąt ku ROD,
f/ re ali za cji pro gra mu oświa to we go i roz wo ju ROD,
g/ re ali za cji uchwał Wal nych Ze brań przez Za rząd ROD,
h/ za go spo da ro wa nia ogro du i dzia łek w tym al ta ny po nadnor ma tyw ne i ewen tu al ne za miesz ki wa nie.
3. Osią gnię te wy ni ki na dzia łal no ści ROD w po szcze gól nych la tach:
a/ uzy ska ne przy cho dy i po nie sio ne kosz ty,
b/ osią gnię ty wy nik (nad wyż ka lub nie do bór),
c/ prze strze ga nie za sa dy oszczęd nej go spo dar ki fi nan so wej.
4. Pod su mo wa nie i wnio ski:
Apel do człon ków Związ ku o współ pra cę z or ga na mi ogro du w za kre sie prze strze ga nia za pi sów Sta tu tu PZD i Re -

gu la mi nu ROD.
Skie ro wa nie wnio sków me ry to rycz nych wy ni ka ją cych z bie żą cej dzia łal no ści do Wal ne go Ze bra nia.
W przy pad ku po zy tyw nej oce ny pra cy Za rzą du ROD po sta wie nie wnio sku o:
a/ przy ję cie spra woz da nia fi nan so wo -me ry to rycz ne go Za rzą du lub ustę pu ją ce go Za rzą du,
b/ udzie le nie ustę pu ją ce mu Za rzą do wi ab so lu to rium za ka den cję (na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czo -Wy bor czym

ROD),
c/ przy ję cie pla nu pra cy na na stęp ny rok lub na ka den cję wraz z pre li mi na rzem fi nan so wym.
Na to miast w przy pad ku ne ga tyw nej oce ny pra cy Za rzą du ROD ko niecz nym jest po sta wie nie wnio sku o nie przy -

ję cie spra woz da nia Za rzą du a na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czo -Wy bor czym ROD o nie udzie le nie Za rzą do wi
ab so lu to rium za ka den cję.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
na Wal ne Ze bra nie ROD (Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD) 

spra woz daw cze lub spra woz daw czo -wy bor cze
Spra woz da nie Ko mi sji Re wi zyj nej na wal nych ze bra niach sta no wi od ręb ny do ku ment, za wie ra ją cy

usta le nia i do ro bek Za rzą du w okre sie ostat nie go ro ku lub ka den cji.

Wzór
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Kra jo wa Ra da na po sie dze niu w dniu 25 li sto pa da
2015 r. po raz ko lej ny omó wi ła pro blem bu dow nic twa
po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia na dział kach 
w ROD, po nie waż te ne ga tyw ne zja wi ska, sta no wią ra -
żą ce na ru sze nie pra wa i na le ży im bez względ nie prze -
ciw dzia łać. Dys ku sję na ten te mat po prze dzi ło ba da nie
prze pro wa dzo ne w okrę gach. Po ana li zie na de sła nych
da nych Kra jo wa Ra da stwier dzi ła, że we dług sta nu na
dzień 17 li sto pa da 2015 roku na stą pi ło za ha mo wa nie bu -
dow nic twa po nadnor ma tyw ne go na dział kach.

Bu dyn ki o nie do zwo lo nej po wierzch ni w ska li ca łe go
kra ju sta no wią je dy nie 1,02% wszyst kich al tan. Po -
wszech nie uzna je się, że naj więk szy wpływ na zmniej -
sze nie licz by po nadnor ma tyw nych al tan mia ły zmia ny,
ja kie za szły w pra wie bu dow la nym, bo wiem za le ga li zo -
wa ne zo sta ły w mia stach bu dyn ki wcze śniej za li cza ne
do po nadnor ma tyw nych, tj. o po wierzch ni od 25 m² do
35 m², a tak że oba wa przed kon se kwen cja mi wy ni ka ją -
cy mi z za pi sów usta wy o ROD o bra ku wy pła ty od szko -
do wa nia za po nadnor ma tyw ną al ta nę i obo wią zek
zgła sza nia przez za rząd ROD prze kro cze nia wiel ko ści
al ta ny do Nad zo ru Bu dow la ne go. Rów nież w opi nii sa -
mych dział kow ców obec nie do pusz czal na po wierzch nia
za bu do wy jest wy star cza ją ca. 

Mi mo spad ku ogól nej licz by po nadnor ma tyw nych bu -
dyn ków na te re nie ca łe go kra ju, w nie któ rych okrę gach
ich ilość bu dzi du że za nie po ko je nie. Na po sie dze niu
Kra jo wej Ra dy pod kre ślo no jed nak, że naj wię cej po -
nadnor ma tyw nych bu dyn ków po wsta ło w ogro dach, któ -
re ist nia ły jesz cze przed II woj ną świa to wą i by ły wte dy
osie dla mi miesz kal ny mi oraz al ta ny wy bu do wa ne w la -
tach 70-tych i 80-tych XX wie ku. 

Kra jo wa Ra da uzna ła, że pro blem bu dow nic twa po -
nadnor ma tyw ne go jest po waż ny. W związ ku z tym zo bo -
wią za ła wszyst kie or ga ny Związ ku do ak tyw ne go
eli mi no wa nia te go zja wi ska na dział kach w ROD. Kra -
jo wa Ra da zle ci ła okrę go wym za rzą dom i za rzą dom
ROD bez wa run ko we wy ko ny wa nie w tym za kre sie po -
sta no wień usta wy o ROD, sta tu tu PZD i re gu la mi nu

ROD. Obo wiąz kiem za rzą dów jest bo wiem kon tro lo wa -
nie i nad zo ro wa nie sta nu za go spo da ro wa nia dzia łek
m.in. pod ką tem bu dow nic twa, dla te go trze ba bez -
względ nie sto so wać obo wią zu ją ce prze pi sy. 

Kra jo wa Ra da uzna ła za ko niecz ne pod ję cie przez
wszyst kie struk tu ry Związ ku od po wied nich dzia łań, któ -
re sku tecz nie wy eli mi nu ją w przy szło ści sa mo wo lę bu -
dow la ną w ogro dach. 

Mi mo, że zmniej szy ła się licz ba po nadnor ma tyw nych
al tan, to od no to wa no wzrost ilo ści osób za miesz ku ją cych
na dział kach w ROD. Kra jo wa Ra da pod kre śli ła, że za -
miesz ki wa nie na dział kach jest dzia ła niem sprzecz nym 
z usta wą o ROD, z któ rej wy ni ka wprost, że jest to za bro -
nio ne. Za kaz za miesz ki wa nia na dział ce jest wy raź nie
pod kre ślo ny tak że w re gu la mi nie ROD. Kra jo wa Ra da
po twier dzi ła, że za miesz ku ją cy w al ta nach ra żą co na ru -
sza ją pra wo. Ko rzy sta nie z dział ki i al ta ny w ce lach
miesz kal nych za prze cza bo wiem pod sta wo wym funk -
cjom ROD, po nie waż ogro dy dział ko we ma ją na ce lu za -
spo ka ja nie po trzeb wy po czyn ko wych, re kre acyj nych 
i so cjal nych dział kow ca oraz je go ro dzi ny i nie mo gą
peł nić funk cji miesz ka nio wej. 

Kra jo wa Ra da wy da ła uchwa łę w spra wie bu dow nic -
twa po nadnor ma tyw ne go oraz za miesz ki wa nia na te re nie
dzia łek w ROD, w któ rej wy mie ni ła me to dy i for my
prze ciw dzia ła nia tym pro ble mom, ja kie po win ny być
bez zwłocz nie po dej mo wa ne przez za rzą dy ROD i okrę -
go we za rzą dy. Uchwa ła ta zo sta nie opu bli ko wa na w naj -
bliż szym nu me rze Biu le ty nu.

Kra jo wa Ra da uzna ła za ko niecz ne pod ję cie dzia łań
sys te mo wych ma ją cych na ce lu eli mi na cję te go zja wi -
ska i nie do pusz cze nie do bu do wa nia ko lej nych do mów 
i za miesz ki wa nia w nich. W tym ce lu wy raź nie za le ci ła
sto so wa nie prze pi sów za war tych w usta wie o ROD, sta -
tu cie PZD i re gu la mi nie ROD. 

Kra jo wa Ra da po le ci ła rów nież Pre zy dium KR przy -
go to wa nie, opra co wa nie i uchwa le nie szcze gó ło wych
prze pi sów wy ko naw czych w tym za kre sie.

Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

IV. KOMUNIKATY KR PZD

Ko mu ni kat KR PZD w spra wie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go
i za miesz ki wa nia na dział kach w ROD
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Kra jo wa Ra da PZD in for mu je, że w dal szym cią gu
obo wią zu ją zwol nie nia od po dat ku rol ne go i od po dat ku
od nie ru cho mo ści, któ re za gwa ran to wa ła usta wa z dnia
13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Zwol nie nie z po dat ku rol ne go do ty czy grun tów po ło -
żo nych na te re nie ROD, z wy jąt kiem bę dą cych w po sia -
da niu pod mio tów in nych niż dział kow cy lub sto wa -
rzy sze nia ogro do we. Na to miast zwol nie nie z po dat ku od
nie ru cho mo ści do ty czy grun tów, al tan dział ko wych,
obiek tów o po wierzch ni za bu do wy do 35 m2 oraz bu dyn -
ków sta no wią cych in fra struk tu rę ogro do wą w ro zu mie -
niu usta wy o ROD, z wy jąt kiem za ję tych na pro wa dze nie
dzia łal no ści go spo dar czej.

Aby uzy skać po wyż sze zwol nie nia, każ dy za rząd ROD
wi nien zło żyć do urzę du mia sta/gmi ny (wła ści we go ze
wzglę du na miej sce po ło że nia ogro du) de kla ra cję od po -
dat ku rol ne go i de kla ra cję od po dat ku od nie ru cho mo ści
w na stę pu ją cych ter mi nach:

– do 15 stycz nia 2016 r. – w za kre sie po dat ku rol ne go,
– do 31 stycz nia 2016 r. – w za kre sie po dat ku od nie -

ru cho mo ści.
Wnio sków o zwol nie nie z po dat ku rol ne go za rzą dy

ROD nie mu szą skła dać! Bo wiem zgod nie z usta wą 
o po dat ku rol nym, zwol nie nie z po dat ku rol ne go na stę -
pu je z urzę du. To sa mo do ty czy po dat ku od nie ru cho mo -
ści.

Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Ko mu ni kat KR PZD w spra wie de kla ra cji od po dat ku rol ne go i nie ru cho mo ści

Kra jo wa Ra da PZD in for mu je, że Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy w ostat nim cza sie pod ję ło kil ka de cy zji o wy -
da niu po zy cji, któ re uła twią funk cjo no wa nie i wła ści we
za rzą dza nie or ga nom PZD, a dział kow com uła twią ko -
rzy sta nie z pra wa w PZD. Są to:

1. Sta tut PZD uchwa lo ny na XII Kra jo wym Zjeź dzie
De le ga tów PZD w dniu 2 lip ca 2015 ro ku, za re je -
stro wa ny w KRS dnia 9 wrze śnia 2015 ro ku. Wy -
dru ko wa no go w na kła dzie 60 000 eg zem pla rzy, 
a kosz ty wy da nia i dys try bu cji po kry wa KR PZD 
i okrę gi po 50%. Sta tut PZD tra fił już do za rzą dów
ROD.

2. Re gu la min ROD uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę w
dniu 1 paź dzier ni ka 2015 ro ku. Re gu la min ROD
bez płat nie otrzy ma każ dy dział ko wiec w ROD, nie -
za leż nie od te go czy jest człon kiem PZD, czy też
nie. Zo stał wy dru ko wa ny w na kła dzie 1 000 000 eg -
zem pla rzy, a kosz ty wy da nia i dys try bu cji po kry ją
po po ło wie KR PZD oraz okrę gi ze środ ków bu dże -
to wych. Re gu la min ROD zo sta nie prze ka za ny do
okrę gów, skąd za rzą dy ROD po win ny go od bie rać
dla wszyst kich dział kow ców w swo im ROD.

3. Za wia do mie nia na wal ne ze bra nia spra woz daw cze
w ROD w ro ku 2016 w for mie kar ty pocz to wej 
z prze zna cze niem dla każ de go człon ka PZD. Kosz -
ty wy dru ku i dys try bu cji do okrę gów 900 000 sztuk

za wia do mień po kry je Kra jo wa Ra da PZD ze środ -
ków bu dże to wych. Za rzą dy ROD od bie ra ją za wia -
do mie nia dla człon ków PZD ze swo je go ROD 
z okrę gów.

4. Re gu la min Ko mi sji Re wi zyj nych PZD uchwa lo ny
przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną w dniu 12 li sto -
pa da 2015 ro ku. Re gu la min jest prze zna czo ny dla
ko mi sji re wi zyj nych na wszyst kich szcze blach, za -
rzą dów ROD i okrę gów. Zo stał on wy dru ko wa ny 
w na kła dzie 22 000 eg zem pla rzy, a kosz ty po kry je
KR PZD. 

5. III wy da nie książ ki „Pra wo w PZD” z ak tu al ny mi
prze pi sa mi praw ny mi. Książ ka bę dzie za wie ra ła:
usta wę z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, sta tut PZD uchwa lo ny na
XII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD w dniu 
2 lip ca 2015 r., re gu la min ROD uchwa lo ny przez
Kra jo wą Ra dę PZD w dniu 1 paź dzier ni ka 2015 r.,
Re gu la min Ko mi sji Re wi zyj nych uchwa lo ny w dniu
12 li sto pa da 2015 ro ku, wy cią gi ze spe cu staw i in -
nych re gu lu ją cych spra wy do ty czą ce funk cjo no wa -
nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. „Pra wo w
PZD” bę dzie prze zna czo ne dla za rzą dów ROD, ko -
mi sji re wi zyj nych, okrę go wych za rzą dów i jed nost -
ki kra jo wej. Na kład 10 000 eg zem pla rzy. Kosz ty
dru ku i dys try bu cji po kry je KR PZD ze środ ków bu -
dże to wych.

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

Ko mu ni kat KR PZD w spra wie wy da nia i dys try bu cji Sta tu tu PZD, Re gu la mi nu ROD 
i in nych do ku men tów
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Pol ski Zwią zek Dział kow ców w trzech kwar ta łach 2015
ro ku prze ka zał na rzecz 368 ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych środ ki fi nan so we w for mie do ta cji w wy so ko ści
bli sko 2 mi lio ny 700 ty się cy zło tych. Środ ki prze zna cza -
ne są dla ROD, któ re po dej mu ją się re ali za cji za dań in we -
sty cyj nych zwią za nych z bu do wą no wej lub mo der ni za cją
ist nie ją cej ogól no ogro do wej in fra struk tu ry. 

Wnio ski skła da ne są przez ogro dy bez po śred nio do
jed no stek te re no wych PZD- okrę gów, któ re bez po śred -
nio nad zo ru ją funk cjo no wa nie ROD i pra cę ich za rzą -
dów. Wnio ski są oce nia ne i ba da ne pod wzglę dem
zgod no ści z pra wem oraz ich za sad no ści i ce lo wo ści.
Zwią zek ma ogra ni czo ne moż li wo ści fi nan so we więc
dba, aby prze ka zy wa na po moc fi nan so wa tra fia ła do

ROD naj bar dziej te go po trze bu ją cych. War to jed nak po -
trze ba mi ogro dów za in te re so wać tak że wło da rzy gmin.
Obec ne unor mo wa nia praw ne za war te w usta wie z dnia
13 grud nia 2013 r. o ROD, da ją pod sta wy praw ne gmi -
nom do udzie le nia do ta cji prze zna czo nej na roz wój
ROD, a w szcze gól no ści na bu do wę lub mo der ni za cję
in fra struk tu ry ogro do wej, o ile wpły nie to na po pra wę
wa run ków do ko rzy sta nia z ROD przez dział kow ców lub
zwięk szy do stęp ność spo łecz no ści lo kal nej do ROD.
Dla te go też za rzą dy ROD i dział kow cy nie po win ni
zwle kać, gdyż w tej spra wie na le ży wy ka zać ak tyw ność.
Za tem za chę ca my do sko rzy sta nia z moż li wo ści, któ re
da je usta wa z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Krajowa Rada
Polskiego Związku Dzialkowców

Ko mu ni kat KR PZD w spra wie po mo cy fi nan so wej dla ROD

Ko mu ni kat KR PZD: opła ty w ROD bez zmian

W dniu 25 li sto pa da 2015r KR PZD pod ję ła de cy zje
fi nan so we od no szą ce się do wszyst kich ROD pro wa dzo -
nych przez PZD. Jak wy ni ka z przy ję tych uchwał, 
w 2016 r. te z ob cią żeń fi nan so wych dział kow ców, o któ -
rych wy so ko ści de cy du je KR PZD, ma ją po zo stać na te -
go rocz nym po zio mie.

Uchwa łą nr 4/IV/2015 usta lo no wy so kość skład ki
człon kow skiej w PZD. Po zo sta ła ona na do tych cza so -
wym po zio mie – w 2016 r. na dal ma wy no sić 6 zł. 
W przy pad ku mał żon ków, gdy obo je są człon ka mi PZD,
pła cą oni po 3 zł. Zgod nie z uchwa łą KR PZD środ ki po -
cho dzą ce ze skła dek w ca ło ści po zo sta ną w dys po zy cji
za rzą du ROD z prze zna cze niem na kosz ty dzia łal no ści
sta tu to wej pro wa dzo nej w ogro dzie.

Po za de cy zją w/s skład ki człon kow skiej, KR PZD pod -
ję ła tak że uchwa łę nr 3/IV/2015 o za sa dach par ty cy pa cji
ROD w kosz tach dzia łal no ści pro wa dzo nej na rzecz
ogro dów i dział kow ców przez jed nost ki okrę go we i kra -
jo wą PZD. Rów nież w tym przy pad ku utrzy ma no ubie -
gło rocz ny po ziom ob cią żeń. W 2016 r. tzw. par ty cy pa cja
na dal ma wy no sić rów no war tość 7 gr. za m2 dział ki.

War to przy po mnieć, że zgod nie z usta wą o ROD i sta -

tu tem PZD, uchwa la nie opłat ogro do wych słu żą cych po -
kry ciu kosz tów funk cjo no wa nia ROD, na le ży do kom -
pe ten cji wal nych ze brań. Z uwa gi na struk tu rę PZD,
or ga ni za cji ogól no kra jo wej, ze szcze bla mi re gio nal ny -
mi i ogro do wy mi, cześć za dań zwią za nych z dzia ła niem
ROD nie jest jed nak re ali zo wa na bez po śred nio w ogro -
dzie, ale na szcze blu okrę gu i kra jo wym. Dla te go też,
zgod nie ze sta tu tem PZD, część środ ków z opła ty
uchwa la nej przez wal ne ze bra nie prze ka zy wa na jest
przez za rząd ROD do okrę gów. W/w uchwa ła 
nr 3/IV/2015 słu ży wła śnie okre śle niu za sad roz li cza nia
się ROD z te go ty tu łu. Środ ki prze ka za ne z ogro dów słu -
żą na po kry cie kosz tów dzia łal no ści pro wa dzo nej na
rzecz ROD i dział kow ców przez struk tu ry okrę go we i
kra jo we PZD. Zgod nie z de cy zją KR PZD po dział wpłat
prze ka za nych z ROD w ra mach par ty cy pa cji ma być na -
stę pu ją cy:

– 65 % po zo sta nie w dys po zy cji okrę gu;
– 30 % po zo sta nie w dys po zy cji jed nost ki kra jo wej

PZD;
– 3% za si li Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD;
– 2% za si li Fun dusz Obro ny ROD.

Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
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Kra jo wa Ra da PZD na po sie dze niu w dniu 25 li sto pa -
da 2015 r. za po zna ła się ze sta nem za awan so 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 usta wy o ROD. Te mat jest na bie żą -
co mo ni to ro wa ny, gdyż re gu la cja sta nu praw ne go grun -
tów ROD jest nie zwy kle istot na dla dal sze go ich fun-
k cjo no wa nia oraz za bez pie cze nia praw dział kow ców 
i PZD. Do tych czas za kwa li fi ko wa no 1684 ROD o po -
wierzch ni bli skiej 10tyś ha do re gu la cji sta nu praw ne go
na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD.

Dzię ki za an ga żo wa niu wszyst kich struk tur PZD do
gmin lub Skar bu Pań stwa , ja ko wła ści cie li grun tów zo sta -
ły zło żo ne wnio ski w sto sun ku do 1380 ROD o po -
wierzch ni bli sko 8500 ha, co sta no wi 85% po wierzch ni
pod le ga ją cej re gu la cji na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD.

Zgod nie z art. 76 usta wy o ROD na le ży wy ka zać, że 
w dniu wej ścia w ży cie tej usta wy ogród speł niał jed ną
z czte rech prze sła nek (te ren ROD prze zna czo no 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 nu je 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).

Kra jo wa Ra da PZD stwier dzi ła, 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 1751 ha na któ rej funk cjo nu ją 320
ROD.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że upraw nio ne or ga ny
wła ści cie li grun tów (gmin/Skar bu Pań stwa) zbyt wol no
roz pa tru ją wnio ski zło żo ne przez Zwią zek, na rzu ca ją
wy ma ga nia nie przy pi sa ne pra wem w za kre sie skła da -
nych do ku men tów lub co gor sza w ogó le nie wszczy na -
ją po stę po wań. 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. Zwią zek na dal bę dzie po dej mo -
wać prze wi dzia ne pra wem dzia ła nia i wzmo żo ne wy sił -
ki w obro nie ROD. Za naj istot niej sze dzia ła nie uzna no
zło że nie w ter mi nie do 18 stycz nia 2016 r. wnio sków 
w sto sun ku do wszyst kich ROD kwa li fi ku ją cych się do
re gu la cji na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD. Z uwa gi na
po zo sta ły czas na le ży zin ten sy fi ko wać w tym wzglę dzie
dzia ła nia, aby po zo sta łe jesz cze oko ło 1500 ha ob jąć re -
gu la cją praw ną. Na le ży pa mię tać, że usta wa da ła do bre
roz wią za nia praw ne i nie wol no tej moż li wo ści za prze -
pa ścić .

Kra jo wa Ra da PZD za ape lo wa ła o wzmo żo ny wy si łek
aby w dzia ła niach w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go
ROD, nie po mi nąć żad ne go ROD, któ ry speł nia kry te ria
wy mie nio ne w art. 76 usta wy o ROD z 13 grud nia 
2013 ro ku.

Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Ko mu ni kat KR PZD w spra wie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD

Ko mu ni kat KR PZD w spra wie po zy ski wa nia środ ków z bu dże tu gmi ny

Kra jo wa Ra da PZD przy po mi na za rzą dom ROD 
o moż li wo ści ubie ga nia się o do ta cje ce lo we z bu dże tu
Gmin. Obec ne unor mo wa nia za war te w art. 17 usta wy 
z dnia 13 grud nia 2013 r. o ROD, da ją pod sta wy praw ne
gmi nom do udzie le nia do ta cji prze zna czo nej na roz wój
ROD, a w szcze gól no ści na bu do wę lub mo der ni za cję
in fra struk tu ry ogro do wej, o ile wpły nie to na po pra wę
wa run ków do ko rzy sta nia z ROD przez dział kow ców lub
zwięk szy do stęp ność spo łecz no ści lo kal nej do ROD. Za -
tem war to po trze ba mi ogro dów i dział kow ców za in te re -
so wać wło da rzy gmin pa mię ta jąc, że gmi ny ma ją obo-
wią zek do dnia 15 li sto pa da każ de go ro ku opra co wać
pro jekt pla nu bu dże tu swo jej gmi ny, któ ry na stęp nie za -
zwy czaj do koń ca ro ku mu si zo stać uchwa lo ny. Dla te go
też za rzą dy ROD nie po win ny zwle kać, gdyż w tej spra -
wie na le ży wy ka zać ak tyw ność. Uję cie w bu dże tach

gmin środ ków fi nan so wych, któ re mo gą zo stać prze zna -
czo ne na do ta cje dla ROD, da je re al ne pod sta wy prze -
zna cze nia tych środ ków na kon kret ne po trze by w za-
kre sie in we sty cji i mo der ni za cji in fra struk tu ry ogól no -
ogro do wej ROD, a więc sie ci ener ge tycz nych, wo do cią -
go wych, pla ców za baw, si łow ni ple ne ro wych, ogro dzeń
itp.

Za rzą dy ROD naj le piej wie dzą ja kie są po trze by w za -
rzą dza nych przez nich ogro dach i win ny w tym wzglę -
dzie opra co wać sto sow ne wnio ski. Te raz jest rów nież
czas na przy go to wa nie się do przy szło rocz nych wal nych
ze brań, któ re zgod nie z § 64 pkt 8 sta tu tu PZD, ma ją pra -
wo de cy do wać o przy ję ciu do re ali za cji kon kret ne go za -
da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go w ROD oraz
je go fi nan so wa niu. Za tem je śli za rzą dy ROD już dziś
okre ślą po trze by ROD w tym wzglę dzie i za dba ją o uję -
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cie w bu dże tach gmin środ ków z prze zna cze niem na in -
we sty cje i re mon ty, to w przy szłym ro ku, bę dą mo gły na
wal nym ze bra niu za pre zen to wać wnio sek w za kre sie re -
ali za cji za da nia oraz wska zać na moż li wość do fi nan so -
wa nia za da nia z bu dże tu gmi ny. Po zy ska nie ta kich
środ ków ob ni ży w tym wzglę dzie wiel kość par ty cy pa cji
fi nan so wej wszyst kich dział kow ców. To ostat ni mo ment,
aby za rzą dy ROD mo gły zgło sić swo je pro po zy cje do
przy szło rocz ne go bu dże tu gmin, wła ści wych ze wzglę du
na po ło że nie ogro du. Szcze gó ło we in for ma cje na ten te -
mat i ter mi ny spo tkań z miesz kań ca mi moż na zna leźć na

stro nach in ter ne to wych po szcze gól nych gmin.
Kra jo wa Ra da PZD za chę ca do skła da nia wnio sków 

i udzia łu w kon sul ta cjach nad gmin ny mi bu dże ta mi. To
jed na z wie lu moż li wo ści po zy ska nia środ ków fi nan so -
wych na in we sty cje w ROD, któ re są urzą dze nia mi uży -
tecz no ści pu blicz nej i słu żą dział kow com oraz ca łe mu
spo łe czeń stwu.

Szcze gó ło we re gu la cje w za kre sie spo rzą dza nia bu dże -
tu gmi ny moż na zna leźć w usta wie o fi nan sach pu blicz -
nych z 27 sierp nia 2009 ro ku – art. 211, art. 233 oraz
art. 234. ( DZ. U. nr 157 poz. 1240 z 2009 z póź. zm.)

Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Od 1 stycz nia 2016 r. kwo ta mi ni mal ne go wy na gro dze -
nia brut to za pra cę dla pra cow ni ka w dru gim ro ku pra cy
za trud nio ne go w peł nym wy mia rze cza su wy nie sie 1850
zł. i bę dzie o 100 zł. wyż sza od obo wią zu ją cej w 2015 r.
W pierw szym ro ku pra cy pra cow ni ka za trud nio ne go w
ROD na peł ny etat w 2016 r. wy nie sie 1480 zł. W obu
przy pad kach pra cow ni ko wi za trud nio ne mu w ROD w nie -
peł nym wy mia rze cza su pra cy na le ży za gwa ran to wać wy -

na gro dze nie nie niż sze niż mi ni mal ne, pro por cjo nal nie do
licz by go dzin pra cy przy pa da ją cych do prze pra co wa nia.
Je że li pra cow nik ma umó wio ne wy na gro dze nie mi ni mal -
ne za pra cę świad czo ną w grud niu 2015 r., to w ta kiej wy -
so ko ści po wi nien je otrzy mać w stycz niu 2016 r. Wy ni ka
to z te go, że wy na gro dze nie w okre ślo nej wy so ko ści przy -
słu gu je za pra cę wy ko na ną, a da ta wy pła ty nie ma wpły -
wu na wy so kość wy na gro dze nia.

V. ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2016 r.

1. Minimalne wynagrodzenie

2. Zmiana rodzajów umów o prac´

Obec nie umo wę o pra cę moż na za wrzeć na czas nie -
okre ślo ny, na czas okre ślo ny lub na czas wy ko na nia
okre ślo nej pra cy.

Usta wa z 25 czerw ca 2015 r. o zmia nie usta wy Ko deks
pra cy oraz nie któ rych in nych ustaw, któ ra wej dzie w ży -
cie 22 lu te go 2016 r. zmie ni ła ka ta log umów o pra cę. 
Z Ko dek su pra cy zo sta ła usu nię ta umo wa za wie ra na na
czas wy ko ny wa nia okre ślo nej pra cy. Po zo sta wio no moż -
li wość za wie ra nia umów na czas okre ślo ny w ra mach za -
stęp stwa nie obec ne go pra cow ni ka w związ ku z uspra-
wie dli wio ną nie obec no ścią.

Umo wa na okres prób ny – do tych cza so we prze pi sy
do pusz cza ły za wie ra nie z pra cow ni kiem jed nej umo wy
na okres prób ny. Nie wska zy wa ły ce lu, na ja ki moż na
by ło za wrzeć umo wę na okres prób ny. W świe tle no wej
re gu la cji umo wa o pra cę na okres prób ny, nie prze kra cza -

ją cy 3 mie się cy, ma na ce lu spraw dze nie kwa li fi ka cji
pra cow ni ka i moż li wo ści je go za trud nie nia na kon kret -
nym sta no wi sku pra cy. Po nad to moż li we bę dzie po now -
ne za war cie umo wy o pra cę na okres prób ny z tym
sa mym pra cow ni kiem, je że li ma być za trud nio ny w ce -
lu wy ko ny wa nia in ne go ro dza ju pra cy, a tak że po upły -
wie co naj mniej 3 lat od dnia usta nia po przed nie go
sto sun ku pra cy, je że li pra cow nik ma być za trud nio ny 
w ce lu wy ko ny wa nia te go sa me go ro dza ju pra cy.

Umo wa na czas okre ślo ny – obec nie zgod nie z art. 251

Ko dek su pra cy za war cie ko lej nej umo wy o pra cę na czas
okre ślo ny jest rów no znacz ne w skut kach praw nych z za -
war ciem umo wy o pra cę na czas nie okre ślo ny, je że li po -
przed nio stro ny (Za rząd ROD i pra cow nik) dwu krot nie
za war ły umo wę o pra cę na czas okre ślo ny, na na stę pu ją -
ce po so bie okre sy pra cy, a prze rwa mię dzy roz wią za niem
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po przed niej a na wią za niem ko lej nej umo wy o pra cę nie
prze kro czy ła mie sią ca. Nie ma li mi tów do ty czą cych dłu -
go ści i cza su trwa nia umów na czas okre ślo ny. 

Do li mi tu umów na czas okre ślo ny nie wli cza się umo -
wy na za stęp stwo i umo wy na okres prób ny.

Po cząw szy od dnia 22 lu te go 2016 r. z tym sa mym pra -
cow ni kiem Za rząd ROD bę dzie mógł za wrzeć trzy umo -
wy na czas okre ślo ny, a łącz ny czas trwa nia tych umów
nie mo że prze kro czyć 33 mie się cy.

Zmie nią się rów nież za sa dy roz wią zy wa nie umów ter -
mi no wych. Obec nie umo wa ter mi no wa mo gła być wy -
po wie dzia na za 2 ty go dnio wym wy po wie dze niem, je że li
zo sta ła za war ta na okres po wy żej 6 mie się cy i prze wi -
dzia no w niej klau zu lę do pusz cza ją cą wy po wie dze nie.
Po 22 lu te go 2016 r. okres wy po wie dze nia umo wy o pra -

cę na czas okre ślo ny bę dzie uza leż nio ny od sta żu pra cy
u da ne go pra co daw cy i wy nie sie: 2 ty go dnie w przy pad -
ku za trud nie nia przez okres krót szy niż 6 mie się cy, 
1 mie siąc w przy pad ku za trud nie nia przez okres co naj -
mniej 6 mie się cy i 3 mie sią ce w przy pad ku za trud nie nia
przez okres co naj mniej 3 lat.

Umo wa na za stęp stwo - obec nie okres wy po wie dze -
nia umo wy o pra cę za war tej na czas za stęp stwa nie obec -
ne go pra cow ni ka wy no si 3 dni ro bo cze, nie za leż nie od
dłu go ści trwa nia tej umo wy. Od 22 lu te go 2016 r. okres
wy po wie dze nia ta kiej umo wy bę dzie ta ki jak dla umo wy
na czas okre ślo ny, a więc uza leż nio ny od okre su za trud -
nie nia u da ne go pra co daw cy, tj. od 2 ty go dni do 3 mie -
się cy.

3. Dni wolne na opiek´ nad dzieckiem

W świe tle do tych czas obo wią zu ją cych prze pi sów,
zgod nie z Art. 188 Ko dek su pra cy pra cow ni ko wi wy cho -
wu ją ce mu przy naj mniej jed no dziec ko w wie ku do 14
lat przy słu gu je zwol nie nie od pra cy w wy mia rze 2 dni w
ro ku. Wy miar zwol nie nia jest sta ły, nie za leż ny od licz by
dzie ci. Z upraw nie nia do zwol nie nia mo że sko rzy stać
tyl ko jed no z ro dzi ców. Od 2 stycz nia 2016 r. pra cow nik
bę dzie miał wy bór. Bę dzie mógł ko rzy stać ze zwol nie nia
od pra cy na dziec ko do 14 lat w dniach lub w go dzi nach,
a więc sko rzy stać z 2 dni lub z 16 go dzin ta kie go zwol -

nie nia. W przy pad ku pra cow ni ka za trud nio ne go w nie -
peł nym wy mia rze cza su pra cy zwol nie nie na opie kę
udzie la nej w wy mia rze go dzi no wym bę dzie usta la ne
pro por cjo nal nie do wy mia ru cza su pra cy te go pra cow ni -
ka. Nie peł ną go dzi nę zwol nie nia od pra cy bę dzie my za -
okrą glać w gó rę do peł nej go dzi ny.

Je że li obo je ro dzi ce dziec ka są za trud nie ni, z opie ki na
dziec ko mo że ko rzy stać jed no z nich. Mo gą się też po -
dzie lić tym upraw nie niem i każ dy z ro dzi ców mo że wy -
ko rzy stać po jed nym dniu te go zwol nie nia od pra cy.

JP

VI. PUBLICYSTYKA

Do bre wie ści dla war szaw skich ogro dów dział ko wych,
a przede wszyst kich dla tych ob ję tych rosz cze nia mi. Wo -
je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny (WSA) wy dał nie zmier -
nie istot ne orze cze nie, któ re dia me tral nie zmie nia
sy tu ację, w ja kiej do tych czas znaj do wał się Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców i war szaw scy dział kow cy. Od wie lu
mie się cy, je śli nie lat, Zwią zek pró bo wał prze bić mur

obo jęt no ści i wy biór czo przyj mo wa nych za pi sów pra wa
przez sto łecz nych urzęd ni ków, co nie tyl ko ha mu je pro -
ces re gu lo wa nia sta nu praw ne go war szaw skich grun tów
ROD, ale też utrud nia obro nę ogro dów przed rosz cze -
nia mi. Te raz zy skał w tej wal ce oręż, któ ry mo że stać się
oca le niem dla war szaw skich ROD.

1. Przełom w walce o warszawskie ogrody działkowe

Dro ga przez mę kę

Wie le sto łecz nych ogro dów po wsta ło na te re nach, któ -
re m.st. War sza wa lub Skarb Pań stwa po zy ska ło na pod -
sta wie De kre tu Bie ru ta. Dla te go też rosz cze nia by łych

wła ści cie li o zwrot nie ru cho mo ści (do kład niej o usta no -
wie nie pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go), choć ad re so -
wa ne do m.st. War sza wy, fi nal nie skie ro wa ne są prze-
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ciw ko ROD. Tym cza sem obro na praw dział kow ców 
i Związ ku w kon kret nych spra wach by ła do tąd prak tycz -
nie nie moż li wa. Dla cze go? PZD nie jest uzna wa ny za
stro nę po stę po wań ad mi ni stra cyj nych dot. zwro tu nie ru -
cho mo ści, więc mia sto nie za wia da mia ło go o ich pro wa -
dze niu. Nie ste ty ta kie po stę po wa nie by ło zgod ne z orze-
cz nic twem Sa mo rzą do we go Ko le gium Od wo ław cze go
(SKO). O tym, jak trak to wa ni by li dział kow cy świad czy
choć by spra wa du że go ogro du na Mo ko to wie o po -
wierzch ni ok. 12 ha – ROD „So bie skie go”. OZM PZD

otrzy ma ło za wia do mie nie o to czą cym się po stę po wa niu
dot. po wierzch ni 1,7414 ha i moż li wo ści za po zna nia się
z je go ak ta mi. Jed nak w urzę dzie od mó wio no ich udo -
stęp nie nia upo waż nio ne mu pra cow ni ko wi OZM PZD
wy ja śnia jąc ust nie, iż za wia do mie nie wy sła no przez po -
mył kę, gdyż PZD nie jest stro ną i do wie się o tre ści roz -
strzy gnię cia z de cy zji, któ ra zo sta nie Związ ko wi do-
rę czo na. Jak w ta kim wy pad ku Zwią zek mógł bro nić
war szaw skich ogro dów dział ko wych za gro żo nych rosz -
cze nia mi i li kwi da cją?

Rosz czeń przy by wa

Tym cza sem ska la to czą cych się spraw i po stę po wań
jest nie ma ła. Roz po zna wa nie wnio sków by łych wła ści -
cie li o zwrot za bra nych de kre tem nie ru cho mo ści znacz -
nie przy spie szy ło. Co wię cej, pierw sza de cy zja, ja ka
za pa dła w ta kiej spra wie do ty czą ca ROD „Bi lo nik” po -
ka za ła, że wła dze War sza wy dą żą za wszel ką ce nę do za -
spo ko je nia rosz czeń „de kre tow ców” kosz tem ogro dów.
Gdy by nie dzia ła nia PZD, któ ry za skar żył tę nie ko rzyst -
ną de cy zję ad mi ni stra cyj ną naj pierw do SKO, a na stęp -
nie do WSA w War sza wie, do pro wa dza jąc do jej uchy-
le nia, to za pew ne ogród, jak i kil ka in nych, by ły by 
w chwi li obec nej je dy nie wspo mnie niem.

W sto li cy rosz cze nia mi de kre to wy mi ob ję tych jest 69
ro dzin nych ogro dów dział ko wych w gra ni cach ad mi ni -
stra cyj nych sprzed 1945 r. Ob szar za gro żo ne go te re nu to
oko ło 411 ha, na któ rych znaj du je się 9875 dzia łek ro -
dzin nych. Rosz cze nia do ty czą więc bli sko 20 ty się cy
war szaw skich dział kow ców i ich ro dzin. Fakt po ło że nia
ogro du w ob sza rze dzia ła nia De kre tu nie ozna cza au to -
ma tycz nie, iż są ob ję te rosz cze niem, ale mo gą się one
po ja wić, gdyż M.st. War sza wa wciąż wra ca do ko lej -

nych, nie roz po zna nych od lat wnio sków o zwrot grun -
tów. W zde cy do wa nej więk szo ści ozna cza to wy da nie
de cy zji usta na wia ją cej pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go
na rzecz by łych wła ści cie li. De cy zja jest pod sta wą do
spo rzą dze nia umo wy użyt ko wa nia wie czy ste go, któ ra
mo że być za war ta po za koń cze niu po stę po wa nia li kwi -
da cyj ne go czę ści ROD, umoż li wia ją ce go wy da nie nie -
ru cho mo ści. Choć War sza wa wska zu je, że li kwi da cja
bę dzie prze pro wa dza na zgod nie z roz dzia łem 3 usta wy o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych, to jed nak dział kow -
cy nie mo gą czuć się bez piecz nie. Przed sta wi cie le mia -
sta in ter pre tu ją bo wiem usta wę o ROD w błęd ny i bar dzo
nie ko rzyst ny dla dział kow ców spo sób. Zda niem urzęd -
ni ków wbrew za pi som usta wy od szko do wa nia za na nie -
sie nia i na sa dze nia na dział kach ma ją wy pła cać by li
wła ści cie le! Ta ka in ter pre ta cja pre zen to wa na by ła pod -
czas spo tkań w ra mach Ko mi sji War szaw skiej. To zaś
ozna cza ko niecz ność do cho dze nia od szko do wa nia w
dro dze dłu go trwa łych po stę po wań są do wych. Co wię -
cej, dział kow com, ani PZD nie przy słu gu ją wów czas
nie ru cho mo ści za mien ne na od two rze nie ogro du. 

Po zor na współ pra ca

Zwią zek wie lo krot nie po dej mo wał na wszel kie moż -
li we spo so by pró by uzy ska nia in for ma cji na te mat ilo ści
po stę po wań o zwrot nie ru cho mo ści, na któ rych zlo ka li -
zo wa ne są ROD. Nie ste ty otrzy my wa ny od urzęd ni ków
war szaw skich prze kaz był zdaw ko wy i nie po mo gły w
tym wzglę dzie tak że pra ce po wo ła nej przez Pre zy dent
War sza wy - Ko mi sji War szaw skiej. Ce lem jej dzia ła nia
mia ło być wspól ne roz wią za nie pro ble mu sta nu praw ne -
go grun tów war szaw skich ROD rów nież tych ob ję tych
rosz cze nia mi by łych wła ści cie li. To czą ce się od nie chce -
nia wszyst kie spo tka nia ko mi sji, pro wa dzo ne by ły jed -
nak pod dyk tan do miej skich urzęd ni ków. Po mi mo pism
wy sy ła nych przez Zwią zek, wła dze War sza wy nie wy -
ka zy wa ły chę ci wy zna cze nia ter mi nu ko lej nych spo tkań,

jak rów nież nie in for mo wa ły o de cy zjach i kro kach po -
dej mo wa nych wo bec ogro dów. Dział kow ców kar mio no
je dy nie zdaw ko wy mi in for ma cja mi, a urzęd ni cy za sła -
nia li się oso bli wie in ter pre to wa ny mi prze pi sa mi usta wy.
Nie ste ty ze wzglę du na upór ma gi stra tu sta wia ją ce go ko -
lej ne nie prze wi dzia ne w usta wie wy ma ga nia, wciąż nie -
roz wią za na po zo sta je kwe stia re gu la cji sta nu praw ne go
grun tów ROD w War sza wie. W spra wie tej Okrę go wy
Za rząd Ma zo wiec ki PZD zło żył w su mie po nad 100
wnio sków w opar ciu o art. 76 usta wy o ROD. Od wie lu
mie się cy urzęd ni cy ich nie roz po zna ją, przez co za mknę -
li PZD dro gę do uzy ska nia sta tu tu stro ny w po stę po wa -
niach de kre to wych. Wszyst ko wska zu je na to, że to
błęd ne ko ło zo sta nie wresz cie prze rwa ne.



Wy rok WSA ura tu je ogro dy?

Orze cze nie wy da ne przez WSA wy ja śni ło, że już na eta -
pie ocze ki wa nia na wy da nie de cy zji o re gu la cji sta nu
praw ne go w opar ciu o art. 76 usta wy o ROD, PZD na by -
wa pra wo do in for mo wa nia o rosz cze niach de kre to wych.
Sąd stwier dził bo wiem, że na by cie pra wa użyt ko wa nia
grun tu na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD na stą pi ło z mo -
cy pra wa, z dniem wej ścia w ży cie usta wy o ROD. Za tem

je śli ogród speł nia je den z wa run ków wy mie nio nych 
w usta wie, to dział kow cy ty tuł praw ny do nie ru cho mo ści
na by li nie za leż nie od wy da nej – bądź nie – de cy zji. WSA
wska zał, że sa ma de cy zja urzęd ni ków stwier dza ją ca na -
by cie pra wa użyt ko wa nia ma je dy nie cha rak ter po twier -
dze nia sta nu fak tycz ne go, a nie two rzy pra wa, bo to
na stą pi ło w wy ni ku wej ścia w ży cie usta wy o ROD. 

In te res pu blicz ny, a pry wat ny

PZD w swo jej skar dze na de cy zję ad mi ni stra cyj ną Pre -
zy den ta War sza wy usta na wia ją cą użyt ko wa nie wie czy ste
na czę ści ROD „Bi lo nik” w War sza wie, wska zy wał na
jesz cze je den, nie zwy kle waż ny aspekt ca łej spra wy. To,
że spad ko bier cy zło ży li wnio sek de kre to wy o przy zna nie
pra wa wła sno ści cza so wej do grun tu nie ozna cza, że na -
le ża ło usta no wić dla nich ta ką de cy zję po nie kąd z au to -
ma tu, tak jak to się sta ło. Od wej ścia w ży cie de kre tu
mi nę ło już po nad 60 lat. Na prze strze ni lat, uchwa la ne
by ły in ne ure gu lo wa nia praw ne, w tym te do ty czą ce ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Usta wa o ROD z 13
grud nia 2013 r., nada ła ogro dom dział ko wym sta tus
urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, któ re słu żą za spo ka ja -
niu po trzeb wy po czyn ko wych, re kre acyj nych, so cjal -
nych i in nych, po przez za pew nie nie po wszech ne go

do stę pu do ROD ca łej spo łecz no ści lo kal nej. Dla te go też
roz pa tru jąc wnio sek o usta no wie nie pra wa użyt ko wa nia
wie czy ste go na le ży wziąć pod uwa gę, czy dla za spo ko -
je nia par ty ku lar nych in te re sów jed nost ki za sad na jest li -
kwi da cja ROD, któ ry słu ży szer szej gru pie miesz-
kań ców? In te res spo łecz ny nie mo że być po mi ja ny 
i mar gi na li zo wa ny na rzecz in te re su pry wat ne go. Po nie -
waż te ren ob ję ty za skar żo ną de cy zją uję ty był w stu dium
uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go m.st. War sza wy ja ko te ren zie le ni urzą dzo -
nej z udzia łem spor tu i re kre acji, wąt pli we sta je się, czy
użyt kow nik wie czy sty bę dzie mógł ko rzy stać z przy zna -
nej nie ru cho mo ści w spo sób zgod ny ze stu dium i ja ką
for mę to użyt ko wa nie mo że przy jąć. 

„De kre to wiec” jak bu me rang

Nie ste ty fak tem jest, że War sza wa wy da jąc swo je de -
cy zje w od nie sie niu do wnio sków de kre to wych nie bra -
ła pod uwa gę ani in te re su spo łecz ne go, ani moż li wo ści
dal sze go wy ko rzy sty wa nia tych te re nów przez użyt kow -
ni ków wie czy stych. Tak, jak by dla władz War sza wy in -
te res oby wa te li był mniej waż ny od in te re sów grup ki
by łych wła ści cie li. Nie da się tu taj nie do strzec ana lo gii
do po my słów przed sta wi cie li Zrze sze nia „De kre to wiec”.
Przy po mnij my za tem, że „de kre to wiec” nie tak daw no
ofi cjal nie su ge ro wał, aby ok 500 ha grun tów, na któ rych
są ro dzin ne ogro dy dział ko we wy dać bez po śred nio by -
łym wła ści cie lom, zaś po zo sta łe ogro dy, do któ rych nie
zgła sza no rosz czeń (ok 700 ha) prze nieść po za sto li cę.
Po zy ska ne w ten spo sób grun ty mo gły by zo stać prze kla -
sy fi ko wa ne na bu dow la ne i sprze da ne de we lo pe rom.
Uzy ska ne w ten spo sób pie nią dze pro po no wa no prze -
zna czyć na spła tę resz ty rosz czeń de kre tow ców. Nie
wspo mnia no przy tym o od szko do wa niach dla dział kow -
ców i Związ ku, ani też o kosz tach od two rze nia ogro dów.
Czy za tem po stę po wa nie mia sta zmie rza de fac to do re -
ali za cji tych po stu la tów? Na wet je śli tak by ło, to wy rok
WSA da ję na dzie ję na in ny sce na riusz. 

Wy da nie przez Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny 
w War sza wie ww. wy ro ku jest więc mo men tem prze ło -
mo wym i nie wąt pli wie du żym suk ce sem PZD w wal ce o
pra wa dział kow ców i ogro dy po przez re gu la cję ich sta nu
praw ne go. W kon tek ście ww. wy ro ku do tych cza so we nie -
przy chyl ne dla PZD dzia ła nia Pre zy den ta m.st. War sza wy
przy re ali za cji wnio sków o wy da nie de cy zji stwier dza ją -
cych na by cie pra wa użyt ko wa nia grun tów ROD, mo gą
oka zać się mniej szko dli we. WSA prze są dził, że po mi mo
bra ku de cy zji, Zwią zek już po sia da ty tuł praw ny do grun -
tów ROD speł nia ją cych prze słan ki z art. 76 usta wy 
o ROD, o któ re go for mal ne po twier dze nie w za kre sie
ROD po ło żo nych na te re nie War sza wy – wy stą pił do Pre -
zy den ta m.st. War sza wy. W kon se kwen cji Zwią zek po wi -
nien być in for mo wa ny o rosz cze niach i ma sta tus stro ny 
w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym, a tym moż li wość
obro ny ROD i praw dział kow ców. Dla te go też dal sze blo -
ko wa nie wnio sków re gu lu ją cych stan praw ny grun tów 
z mo cy art. 76 usta wy o ROD tra ci sens. Miej my na dzie -
ję, że ten głos roz sąd ku pły ną cy z orze cze nia WSA spra -
wi, że wła dze War sza wy za prze sta ną dal szej ob struk cji
wzglę dem dział kow ców, ogro dów i PZD. 

AH
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Nie speł na czte ry mie sią ce zo sta ło Pol skie mu Związ -
ko wi Dział kow ców na ure gu lo wa nie sta nu praw ne go
grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Na by cie do
nich pra wa użyt ko wa nia umoż li wi ła no wa usta wa o
ROD. Przez mi nio ne po nad pół to ra ro ku Zwią zek wy -
ko nał ty ta nicz ną pra cę w tym za kre sie. Nie ste ty mi mo
prze pi sów, któ re w rze czy wi sto ści, po zwa la ją na po -
twier dze nie sta nu fak tycz ne go, nie któ re gmi ny pię trzą
przed PZD trud no ści i zwle ka ją z wy da niem de cy zji, co
dzia ła ze szko dą dla dział kow ców.

Wej ście w ży cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych 19 stycz nia 2014 ro ku da ło Pol skie mu Związ -
ko wi Dział kow ców dwa la ta na ure gu lo wa nie sy tu acji

praw nej grun tów. Do ty czy to ROD po ło żo nych na te re -
nach, któ re są wła sno ścią Skar bu Pań stwa lub jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go. W tym cza sie mia ła za paść de -
cy zja o li kwi da cji ogro du, bądź na wnio sek PZD, o przy -
zna niu je mu pra wa użyt ko wa nia do te re nów ROD. 
O pra wo ta kie PZD mo że się ubie gać, kie dy ogród speł -
nia przy naj mniej je den wa ru nek wy mie nio ny w art. 76
usta wy o ROD. Za li cza się do nich m.in. po ło że nie ogro -
du na te re nach pań stwo wych, wpis te go te re nu do miej -
sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go ja ko
zie leń dział ko wa, ist nie nie ogro du od co naj mniej 30 lat
(ogród mu siał zo stać za ło żo ny przed 19 stycz nia 1984
ro ku) oraz po sia da nie przez ogród sta tu su sta łe go.

2. Działkowcy w sieci urz´dniczych absurdów

Zwią zek dba o ogro dy dział ko we

Więk szość pol skich ro dzin nych ogro dów dział ko wych
speł nia kry te ria wy mie nio ne w art. 76 usta wy o ROD.
Dla te go PZD, ko rzy sta jąc z do bro dziej stwa te go ak tu
praw ne go, ak tyw nie wy stę pu je z wnio ska mi o przy zna -
nie mu ty tu łu praw ne go do te re nów ogro dów. 

W ca łej Pol sce Zwią zek do tych czas zło żył 1218 wnio -
sków, co sta no wi 71 proc. po wierzch ni wszyst kich ROD
bez ty tu łu praw ne go. Łącz na po wierzch nia ogro dów
dział ko wych wska za nych we wnio skach to po nad 
7,5 tys. hek ta rów. Nie ste ty do tąd roz pa trzo no i wy da no
de cy zje do ty czą ce za le d wie 234 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Za sta na wia ją ca jest za tem ta urzęd ni cza
opie sza łość i wszyst kie kło dy rzu ca ne pod no gi Pol skie -

mu Związ ko wi Dział kow ców. Mo wa o ab sur dal nych
pró bach obar cze nia dział kow ców opła ta mi za uzy ska nie
ty tu łu praw ne go do ogro dów i nie uza sad nio ne praw nie
wy ma ga nie co raz to ko lej nych do ku men tów.

Urzęd ni cy wstrzy mu jąc się z wy da wa niem de cy zji
pró bu ją zy skać na cza sie. Bo wiem przy zna nie pra wa
użyt ko wa nia Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców da je
ogro dom dal szą gwa ran cję ist nie nia, a pro ce du ra li kwi -
da cji ta kie go ROD dla władz sa mo rzą do wych bar dzo się
kom pli ku je. Tym cza sem po my słów, zwłasz cza tych ko -
mer cyj nych, na wy ko rzy sta nie te re nów ogro dów jest od
gro ma. 

Urzęd ni cze wy mów ki

Ko deks po stę po wa nia cy wil ne go prze wi du je okres 30
dni na wy da nie de cy zji ad mi ni stra cyj nej, w tym tak że
tych w od po wie dzi na wnio ski Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. W rze czy wi sto ści PZD i dział kow cy cze ka ją na
de cy zję urzę du na wet kil ka mie się cy. Cięż ko stwier dzić
czy to rosz cze nia, któ ry mi obar czo ne są nie któ re ogro dy,
zwłasz cza te war szaw skie, tak sku tecz nie blo ku ją ich
wy da wa nie. Być mo że w tych sy tu acjach urzęd ni cy oba -
wia ją się brać za nie od po wie dzial ność, li cząc, że uda im
się zbyć dział kow ców mil cze niem. 

W in nych mia stach, ta kich jak Ka to wi ce czy Kra ków,
urzęd ni kom rów nież bra ku je de ter mi na cji w po dej mo -
wa niu de cy zji. W nie któ rych wy da no za le d wie po je dyn -
cze de cy zje, tak jak w Gdań sku, Czę sto cho wie czy w
Byd gosz czy, pod czas gdy po zo sta łe wnio ski w dal szym
cią gu cze ka ją na roz pa trze nie. 

Spra wa jest ku rio zal na, bo wiem urzęd ni cy ma ją za za -
da nie je dy nie po twier dzić stan fak tycz ny. PZD chce na -
być pra wo użyt ko wa nia do ogro dów, któ re ist nie ją na
te re nie miast od kil ku dzie się ciu lat i na sta łe wro sły w

ich kra jo braz. Jed nak na gle oka zu je się, że to co by ło
pro ste i oczy wi ste jest w opi nii urzęd ni ków du żo bar -
dziej skom pli ko wa ne. Za sła nia ją się oni po trze bą prze -
pro wa dze nia pra co chłon nych i dłu gich ana liz sta nu
praw ne go grun tów. Z dnia na dzień za czy na ją też po trze -
bo wać do dat ko wych do ku men tów, np. map, któ rych wy -
so kie kosz ty spo rzą dze nia mie li by po nieść dział kow cy.
Nie ma jed nak ani jed ne go prze pi su, któ ry wy ma gał by
tych wszyst kich do dat ko wych for mal no ści. Nie spo sób
nie od nieść wra że nia, że trwa wal ka o każ dy dzień o od -
su nię cie w cza sie ko rzy sta nych dla Związ ku i dział kow -
ców de cy zji. Ta ką bo wiem me to dę sto su ją za rów no
urzęd ni cy we Wro cła wiu, jak i w War sza wie. Jed nak 
w oby dwu tych przy pad kach, po skar gach PZD, Sa mo -
rzą do we Ko le gium Od wo ław cze stwier dzi ło nie zro zu -
mia łą opie sza łość z ich stro ny i wy zna czy ło pre zy den tom
miast kon kret ne ter mi ny na roz pa trze nie wnio sków.
Zwią zek nie po zwo li na dal sze za ba wy lo sem dział kow -
ców i pol skich ogro dów.
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Czy da się za ro bić na ogro dach?

Tam, gdzie jest szan sa na spraw ne ure gu lo wa nie sta nu
praw ne go grun tów ROD, urzęd ni cy po szli o krok da lej.
Szcze gól ną kre atyw no ścią wy ka zał się Pre zy dent Kielc,
któ ry za żą dał od dział kow ców rocz nej opła ty za pra wo
do te re nów ogro dów. Chciał otrzy my wać za le d wie zło -
tów kę rocz nie, jed nak li czy się sam fakt, a nie wy so kość
opła ty. Dla cze go dział kow cy ma ją pła cić na wet tę sym -
bo licz ną zło tów kę za coś, co w świe tle obo wią zu ją cych
prze pi sów przy słu gu je im nie od płat nie? Dla Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i użyt kow ni ków ogro dów po sta -
wa Pre zy den ta Kielc jest zu peł nie nie zro zu mia ła. Oka za -
ła się rów nież ta ka dla Sa mo rzą do we go Ko le gium
Od wo ław cze go, któ re przy zna ło PZD ra cję i tym sa mym
po twier dzi ło, że de cy zje wy da wa ne w opar ciu o art. 76

usta wy o ROD ma ją cha rak ter nie od płat ny, a żą da nie od -
płat no ści jest do dat ko wym ele men tem i po wo du je ra żą -
ce na ru sze nie pra wa.

Kie lec ka spra wa nie ste ty nie jest jed nak pierw szą. 
W po dob ny spo sób pró bo wał po trak to wać dział kow ców
Pre zy dent Rze szo wa, któ ry w wy da niu de cy zji przy zna -
ją cej Związ ko wi pra wa do te re nów ROD, wi dział oka zję
na do dat ko we wpły wy do miej skie go bu dże tu. Je go dzia -
ła nia za blo ko wa ło Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław -
cze, któ re za ne go wa ło de cy zję Pre zy den ta i sta now czo
wy po wie dzia ło się, że de cy zje po dej mo wa ne na pod sta -
wie art. 76 usta wy o ROD nie mo gą być obar czo ne żad -
ny mi opła ta mi.

PZD tar czą dział kow ców

Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie ustan nie mu si pil no -
wać prze strze ga nia za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, w tym ar ty ku łu 76. PZD po dej mu je
sze reg dzia łań, aby ochro nić in te re sy dział kow ców i za -
pew nić ogro dom gwa ran cję dal sze go ist nie nia. Nie prze -
sa dzo ne jest stwier dze nie, że bez nie go ro dzin ne ogro dy
dział ko we zo sta ły by już daw no roz prze da ne, a ich ma ją -
tek roz tra co ny. Po twier dza to za ska ku ją ce po stę po wa nie
pol skich urzęd ni ków wzglę dem przy zna wa nia Związ ko -
wi praw do te re nów ROD. Dla cze go lu dzie, któ rzy po -
win ni słu żyć oby wa te lom, utrud nia ją dział kow com
ży cie? Moż na się tyl ko do my ślać, że za pew ne wy da wa -
nie de cy zji o przy zna niu pra wa użyt ko wa nia dla PZD nie
jest dla urzę du ko rzyst ne. Gdy te re ny ogro dów są praw -
nie za pi sa ne PZD, du żo trud niej jest do pro wa dzić do ich
li kwi da cji, a ich te re ny sprze dać pod in we sty cje. 

Nie wszy scy są jed nak prze ciw ko dział kow com. Pre -
zy dent Gli wic pod jął de cy zję, w któ rej stwier dził, że pra -
wo do te re nów ogro dów po win no być nada wa ne
Związ ko wi nie zwłocz nie w przy pad kach, gdy nie wy stę -
pu ją żad ne pro ble my geo de zyj no – praw ne. A co wię cej,
ma się to od by wać w spo sób nie od płat ny. Nie moż na
mó wić, że Pre zy dent Gli wic zro bił ja kiś ukłon w stro nę
dział kow ców, ale na do ce nie nie za słu gu je fakt, że po stę -
pu je on zgod nie z prze pi sa mi usta wy o ROD i nie pró bu -
je ich pod wa żać wzo rem pre zy den tów in nych miast.

Po mi mo cią gle na po ty ka nych trud no ści i opo ru ze stro -
ny ad mi ni stra cji pań stwo wej, moż na być pew nym, że
PZD zro bi wszyst ko, aby za bez pie czyć in te re sy dział -
kow ców i uchro nić ich przed fan ta zyj ną i zu peł nie
sprzecz ną z wy kład nią pra wa in ter pre ta cją prze pi sów
przez urzęd ni ków.

AD

Na świe cie przez za nie czysz czo ne po wie trze co rocz -
nie umie ra 3,5 mln osób, w Pol sce za gro żo nych utra tą
ży cia z te go po wo du jest co ro ku oko ło 45 ty się cy osób.
Licz ba ofiar za tru te go po wie trza w na szym kra ju jest
więc po nad dzie sięć ra zy wyż sza niż ofiar wy pad ków
dro go wych, w któ rych gi nie co ro ku po nad 3 tys. osób.
Jed no cze śnie Naj wyż sza Izba Kon tro li alar mu je: Pol ska
od lat ma naj bar dziej za nie czysz czo ne po wie trze w ca łej
Unii Eu ro pej skiej. Nie ste ty, mi mo znacz nych na kła dów
sa mo rzą dów na ogra ni cze nie te go ne ga tyw ne go zja wi -
ska, efek ty są ra czej mar ne. Rząd po sta no wił za tem roz -
wią zać pro blem sys te mo wo. 6 paź dzier ni ka br. pre zy dent
RP pod pi sał tzw. usta wę an ty smo go wą, któ ra ma na ce -
lu ogra ni cze nie szko dli wych sub stan cji w po wie trzu.

Usta wa ta ma tak że za sto so wa nie w sto sun ku do ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

Tzw. usta wa an ty smo go wa to no we li za cja usta wy Pra -
wo ochro ny śro do wi ska – ak tu, któ ry już od daw na był
wy cze ki wa ny przez eko lo gów. Jak bo wiem wska zu ją ba -
da nia po zio my stę żeń szko dli wych sub stan cji w po wie -
trzu znacz nie prze kra cza ją nor my. Naj gor sza sy tu acja
jest na po łu dniu Pol ski. W ubie głym ro ku w Kra ko wie
do pusz czal ne po zio my za nie czysz czeń po wie trza by ły
prze kro czo ne aż przez 150 dni w ro ku (!). In ne mia sta
też nie ma ją się czym po chwa lić. No wy Sącz – 126 dni,
Za brze i Gli wi ce – 125 dni, Ka to wi ce – 123 dni. War to
się za sta no wić czy na praw dę chce my od dy chać ta kim
po wie trzem.

3. Rodzinne ogrody dzia∏kowe wolne od dymu
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Dla cze go po wie trze jest za nie czysz czo ne?

Przy czyn za nie czysz czeń po wie trza jest wie le. Wśród
nich są za nie czysz cze nia ko mu ni ka cyj ne, któ re sta no wią
aż 63 pro cent wszyst kich za nie czysz czeń. Do ty czą one
jed nak głów nie du żych miast. Z ko lei naj pow szech niej -
szym pro blem są za nie czysz cze nia po cho dzą ce z pie ców
przy do mo wych i lo kal nych ko tłow ni wę glo wych. I to w
tym za kre sie tzw. usta wa an ty smo go wa kła dzie naj więk -
szy na cisk, da jąc sa mo rzą dom szer szą pa le tę na rzę dzi do
wal ki z za nie czysz czo nym po wie trzem. Od te raz bę dą
mo gły na rzu cać wy ma ga nia emi syj ne wo bec ko tłów i

pie ców na wę giel oraz de cy do wać z ja kich pa liw moż na
ko rzy stać i w ja kich ro dza jach in sta la cji.

Do przy czyn wy so kie go stę że nia szko dli wych sub stan -
cji w po wie trzu przy czy nia się rów nież spa la nie, za rów -
no od pa dów ro ślin nych, jak i śmie ci. Ta nie wy god na
spra wa nie ste ty do ty czy tak że ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Lo kal ne ga ze ty re gu lar nie do no szą o sy tu -
acjach spa la nia na dział kach. Nie jest to jed nak pro blem
re gio nal ny, bo wiem do ty czy on ogro dów w ca łej Pol sce. 

Spa la nie w ROD a pra wo

Dział kow cy są śro do wi skiem przy ja znym przy ro dzie,
któ re do brze ży je ze spo łecz no ścią lo kal ną. Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców po kła da za tem na dzie je, że in cy den ty
spa la nia do ja kich do cho dzi w ROD wy ni ka ją je dy nie 
z nie zna jo mo ści pra wa i al ter na tyw nych me tod po zby -
wa nia się od pa dów, a nie ze złej wo li. War to za tem wie -
dzieć, że spa la nia od pa dów za ka zu je usta wa o utrzy-
ma niu czy sto ści i po rząd ków w gmi nach. Oso ba, któ ra
spa la od pa dy zie lo ne, li ście, ga łę zie w ogro dzie dział ko -
wym mo że zo stać uka ra na man da tem w wy so ko ści do
500 zł lub grzyw ną 5000 zł. Na to miast art. 191. usta wy
z dnia 14 grud nia 2012 r. o od pa dach mó wi: Kto wbrew
prze pi so wi art. 155, ter micz nie prze kształ ca od pa dy po -
za spa lar nią od pa dów lub współ spa lar nią od pa dów pod -
le ga ka rze aresz tu lub grzyw ny. Co wię cej, cał ko wi ty
za kaz spa la nia od pa dów i resz tek ro ślin nych jest za pi sa -
ny rów nież w re gu la mi nie ROD uchwa lo nym 1 paź dzier -
ni ka br., któ re go każ dy dział ko wiec po wi nien prze s-
trze gać. No wy re gu la min ROD wcho dzi w ży cie 1 stycz -
nia 2016 ro ku.

Za kaz spa la nia w ROD jest też uwzględ nio ny w pra wie
miej sco wym więk szo ści gmin. Je go prze strze ga nie kon -
tro lu je straż miej ska, któ ra w ra zie je go zła ma nia mo że
na ło żyć na dział kow ca man dat. Je śli jed nak Two ja gmi -
na nie wpro wa dzi ła te go za ka zu, nie po zwa la Ci to na
spa la nie w ROD – jak już wspo mnia no – za ka zu ją te go
bo wiem prze pi sy szcze gó ło we, czy li re gu la min ROD.

„Pro blem spa la nia na dział kach sta je się wy jąt ko wo
trud ny dla ROD, dla te go że mi mo uchwał sa mo rzą dów
lo kal nych, re gu la mi nu ROD oraz dzia łal no ści in for ma -
cyj nej Związ ku w wie lu ogro dach dział kow cy w okre sie
wio sen nym i je sien nym, ale też i let nim spa la ją reszt ki
ro ślin ne i wszyst kie od pa dy, któ re są na dział kach, w tym
pro duk ty wy so ce tru ją ce, jak opa ko wa nia po środ kach
ochro ny ro ślin czy bu tel ki po wszel kie go ro dza ju pły -
nach. Wszyst ko to po wo du je, że u lu dzi, któ rzy do świad -
cza ją skut ków ta kie go spa la nia, a w szcze gól no ści
miesz kań ców oko licz nych osie dli i kie row ców ro dzi się
ne ga tyw na oce na ogro dów dział ko wych” – pi sze Kra jo -
wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców w ko mu ni -
ka cie w spra wie tzw. usta wy an ty smo go wej .

Ko mu prze szka dza spa la nie na dział kach?

Spa la nie w ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie tyl -
ko za gra ża bez pie czeń stwu in nych dział kow ców i za bi -
ja mi kro or ga ni zmy. Dym, któ ry wy dzie la się w je go
trak cie, jest po wo dem dys kom for tu oko licz nych miesz -
kań ców po bli skich osie dli i kie row ców dróg prze bie ga -
ją cych wzdłuż ogro dów, a tak że in nych dział kow ców.
Na le ży pod kre ślić, że spa la nie w ROD nisz czy rów nież
do brą opi nię PZD i dział kow ców ja ką cie szą się oni
wśród władz sa mo rzą do wych i miesz kań ców są sia du ją -
cych z ROD. Spa la nie w ogro dach bu dzi nie po trzeb ną
nie chęć wo bec ca łe go śro do wi ska dział ko we go. To przy -
kre, w szcze gól no ści, że jak tej po ry dział kow cy są po -
strze ga ni ja ko lu dzie po zy tyw nie za krę ce ni na punk cie
eko lo gii z ol brzy mim sza cun kiem do zie mi i plo nów ja -
kie ona da je. Nie war to za tem psuć ich wi ze run ku przez

spa la nie w ROD, tym bar dziej, że jest ty le moż li wo ści
po zby wa nia się zbęd nych od pa dów.

Zwra ca na to uwa gę Kra jo wa Ra da PZD w ko mu ni ka -
cie w spra wie tzw. usta wy an ty smo go wej: „Czę sto nie -
za do wo le nie (oko licz nych miesz kań ców ROD – red.)
wy ra ża się w ape lach do władz mia sta, aby ostro kry ty -
ko wa ły ta kie za cho wa nie dział kow ców. Nie raz na wet pa -
da ją pro po zy cje, aby wła dze sa mo rzą do we cał ko wi cie
zli kwi do wa ły ogro dy dział ko we. Pły nie stąd wnio sek dla
ca łe go Związ ku, Kra jo wej Ra dy, okrę go wych za rzą dów,
a przede wszyst kim za rzą dów ROD i sa mych dział kow -
ców, aby za prze stać dzia łań, któ re przy czy nia ją się do
ska że nia śro do wi ska. Za rzą dy ogro dów po win ny zwró -
cić na to szcze gól ną uwa gę i eg ze kwo wać po sta no wie nia
re gu la mi nu w tym za kre sie. Dział kow cy na to miast po -
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win ni mieć świa do mość, że spa la jąc dzia ła ją nie tyl ko
na wła sną szko dę, ale przede wszyst kim na szko dę ca łej

spo łecz no ści dział ko wej w Pol sce”.

Kom po sto wa nie – sprawdź ja kie to pro ste

Naj lep szym spo so bem, a tak że naj bar dziej po ży tecz -
nym na po zby cie się od pa dów ro ślin nych, jest za ło że nie
na dział ce wła sne go kom po stow ni ka. Uwa ga – jest to
tak że obo wią zek dział kow ca za pi sa ny w re gu la mi nie
ROD. Na wet je że li je steś mło dym dział kow cem i Two -
ja wie dza o go spo da ro wa niu na dział ce jest nie wiel ka nic
nie stoi na prze szko dzie by pod jąć wy zwa nie i za ło żyć
wła sny kom po stow nik. Z ra dą śpie szy Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ra wy da ła bro szu -

rę o kom po sto wa niu. Każ dy dział ko wiec mo że ją na być
bez płat nie w okrę go wych za rzą dach i w za rzą dach ROD.
Jest ona tak że do stęp na na stro nie pzd.pl w za kład ce wy -
daw nic twa – bro szu ry. Do wiesz się z niej krok po kro ku
jak za ło żyć i pro wa dzić kom po stow nik. Je śli ta wie dza
wciąż bę dzie dla Cie bie nie wy star cza ją ca mo żesz zwró -
cić się z proś bą o po ra dę do in spek to ra ds. ogrod ni czych
w Two im okrę gu bądź do bar dziej do świad czo ne go
dział kow ca w Two im ogro dzie. Po le ca my rów nież lek tu -

4. Kilka s∏ów o energii elektrycznej w ROD w okresie jesienno-zimowym

Na dział kach w ROD roz po czął się se zon je sien no -zi -
mo wy. Wią że się to nie uchron nie z pro ble mem, ja ki czę -
sto po ja wia się wów czas z ener gią elek trycz ną – w wie lu
ogro dach jest ona bo wiem na ten okres wy łą cza na.
Dział kow cy czę sto nie ro zu mie ją ta kie go sta nu rze czy i
do ma ga ją się wy ja śnień.

War to więc wie dzieć, że za sa dy ko rzy sta nia przez
dział kow ców z sie ci ener ge tycz nej znaj du ją cej się na te -
re nie Ogro du, w myśl § 95 ust. 1 Re gu la mi nu ROD,
uchwa la ne są przez wal ne ze bra nie ROD. Za sa dy te win -
ny być zgod ne z wy tycz ny mi obo wią zu ją cy mi w PZD, 
a więc m.in. z obo wią zu ją cą w tym wzglę dzie Uchwa łą
Kra jo wej Ra dy PZD (Nr 45/2009). W ra mach prze pi sów
tej że uchwa ły - wal ne ze bra nie w każ dym ROD uchwa -
la obo wią zu ją cy na te re nie Ogro du zbiór za sad czy też
re gu la min ko rzy sta nia z ener gii elek trycz nej. 

W przed mio to wej uchwa le Kra jo wej Ra dy PZD znaj -
dzie my § 11, któ ry sta no wi, że w uza sad nio nych przy -
pad kach Za rząd ROD mo że pod jąć uchwa łę o wy łą -
cze niu ener gii elek trycz nej na okres je sien no -zi mo wy.
Uchwa ła w tej kwe stii po win na być szcze gó ło wo uza -
sad nio na. Do pod ję cia uchwa ły mo że tak że zo bo wią zać
Za rząd wal ne ze bra nie ROD. W prak ty ce rzad ko zda rza

się, by za rzą dy po dej mo wa ły ta kie de cy zje bez wcze -
śniej szych kon sul ta cji z po zo sta ły mi dział kow ca mi.
Dzie je się tak za zwy czaj w na głych i nie prze wi dzia nych,
lecz w dal szym cią gu uza sad nio nych przy pad kach. Naj -
czę ściej jed nak za gad nie nie to po ru sza ne jest przez za -
rzą dy ROD pod czas wal nych ze brań, ce lem da nia dział-
kow com moż li wo ści wy po wie dze nia się na ten waż ny
te mat i zna le zie nia wspól nie naj od po wied niej sze go roz -
wią za nia. Tym bar dziej, że pro blem ten po ja wia się prze -
cież co ro ku i jest wszyst kim do brze zna ny. Z ja kich więc
po wo dów dział kow cy de cy du ją się na cza so we wy łą cza -
nie na te re nie ROD prą du? 

Oprócz złe go sta nu tech nicz ne go sie ci ener ge tycz nych,
stwa rza ją ce go wy so kie praw do po do bień stwo zi mo wych
awa rii, naj czę ściej zwią zne jest to nie ste ty z bra kiem
moż li wo ści za po bie że nia kra dzie żom prą du. Je sień i zi -
ma to bo wiem okres, w któ rym na te re nie al tan dział ko -
wych po ja wia ją się w po szu ki wa niu schro nie nia przed
zim nem bez dom ni. Oczy wi ście ko rzy sta ją wów czas 
z elek trycz nych grzej ni ków i in nych urzą dzeń po zo sta -
wio nych na dział kach  – czaj ni ków, grza łek, lamp. Zja wi -
sko „zi mo wa nia” bez dom nych na te re nach ROD jest
nie ste ty czę ste i bar dzo cięż ko jest je opa no wać spo łecz -

Czy ste po wie trze dla nas wszyst kich

rę mie sięcz ni ków – „dział ko wiec” i „Mój Ogró dek”, któ -
re peł ne są cen nych rad zwią za nych z upra wą dział ki.

Do 2020 ro ku na wszel kie dzia ła nia z za kre su po pra wy
ja ko ści po wie trza rząd prze zna czy 12 mld zł. Lwia część
tych środ ków po cho dzi z Na ro do we go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, wo je wódz kich
fun du szy oraz Unii Eu ro pej skiej. No wa tzw. usta wa an -

ty smo go wa da je na dzie ję na zmia ny. Du żo jed nak za le -
ży od po sta wy każ de go z nas, bo wiem du że zmia ny za -
czy na ją się od tych ma łych. War to cho ciaż by za cząć od
za prze sta nia spa la nia w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych i na pry wat nych dział kach. Każ dy z nas przy czy -
nia się do te go, aby po wie trze by ło czyst sze! 

AD
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Jak in for mu ją na ukow cy z Uni wer sy te tów w West min -
ster i Es sex w Wiel kiej Bry ta nii, wy star czy za le d wie 30
mi nut pra cy na dział ce ty go dnio wo, by po pra wi ło się na -
sze sa mo po czu cie, a za ra zem zmniej szy ło ry zy ko pro -
ble mów psy chicz nych. Ko rzy ści z prze by wa nia na
świe żym po wie trzu i pra cy na ło nie na tu ry jest jed nak
znacz nie wię cej. Ba da nia po ka za ły, że dział kow cy ma ją
lep sze sa mo po czu cie, zdro wie, sa mo oce nę i wskaź nik
BMI (mia ra pra wi dło wej ma sy cia ła wzglę dem wzro stu),
któ ry ma zna cze nie w oce nie za gro że nia cho ro ba mi
zwią za ny mi z nad wa gą i oty ło ścią, np. cu krzy cą, cho ro -

bą nie do krwien ną ser ca, miaż dży cą. Co wię cej, pra ca na
dział ce wpły wa na lu dzi od stre so wu ją co. Dział kow cy
bio rą cy udział w ba da niu od czu wa li też mniej sze na pię -
cie psy chicz ne i by li bar dziej po god ni i rza dziej wpa da li
w gniew. – Upra wia nie dział ki mo że ode grać waż ną ro -
lę w po pra wie psy chicz ne go sa mo po czu cia u osób za -
miesz ka łych w mie ście, gdzie kon takt z na tu rą jest
utrud nio ny, przez co ist nie je pod wyż szo ne ry zy ko pro -
ble mów psy chicz nych – za uwa ża współ au tor ka ba dań,
dr Car ly Wo od z Uni ver si ty of Es sex.

Mi nu ty dla zdro wia

nie dzia ła ją cym w za rzą dach dział kow com. Od po wied -
nie służ by po wo ła ne do wal ki z bez dom no ścią czy do
czu wa nia nad bez pie czeń stwem – rów nież roz kła da ją rę -
ce i po zo sta ją wo bec te go pro ble mu bez rad ne. Do po -
wyż sze go do cho dzą tak że pro ble my z kra dzie ża mi prą du
wśród sa mych dział kow ców, któ rzy zde cy do wa li się spę -
dzić zi mę na dział ce nie zwa ża jąc na po wszech nie obo -
wią zu ją ce prze pi sy pra wa, wy raź nie mó wią ce o
wy po czyn ko wej i re kre acyj nej funk cji dzia łek i za ka zie
za miesz ki wa nia. Nie ste ty po dob ne hi sto rie na dal nie na -
le żą do rzad ko ści i wpły wa ją nie tyl ko na wi ze ru nek ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, ale i na port fe le
po zo sta łych osób, któ re ko rzy sta ją z dzia łek. 

„Zi mo wa nie” na dział kach da je bo wiem cza sem 
w efek cie wręcz astro no micz ne kwo ty do ure gu lo wa nia
w roz li cze niach za ener gię elek trycz ną za okres je sie ni 
i zi my. Ca łą tę kwo tę mu szą oczy wi ście po kryć dział -

kow cy, gdyż dla do staw cy prą du licz ą się ter mi no wo
opła ca ne ra chun ki. Po stę po wa nie do staw ców jest pro ste
i zgod ne z pra wem – nie opła co ne ra chun ki skutkują od -
cię ciem do staw prą du do ca łe go ROD. Tym sa mym
wszy scy człon ko wie spo łecz no ści po no szą ob cią że nia fi -
nan so we, bądź in ne przy kre kon se kwen cje sprzecz nych 
z prze pi sa mi dzia łań kil ku czy kil ku na stu osób. By te mu
za po biec – wal ne ze bra nia upo waż nia ją za rzą dy ROD do
cza so we go wy łą cza nia ener gii elek trycz nej. 

Za wsze na le ży pa mię tać, że to przede wszyst kim dział -
kow cy de cy du ją o lo sach ogro du i o tym, co na nim się
dzie je. War to więc uczest ni czyć w wal nych ze bra niach i
mieć wpływ na po dej mo wa ne de cy zje oraz przede
wszyst kim – być ich świa do mym. Po zwo li to na unik -
nię cie nie po trzeb nych ner wów oraz zdzi wie nia, gdy na -
stęp nym ra zem pój dzie my zi mą na dział kę i oka że się, że 
w gniazd ku nie pły nie prąd.

AŚ, OZ Świę to krzy ski

Świat się sta rze je, a Pol ska jest w czo łów ce naj szyb ciej
sta rze ją cych się państw eu ro pej skich. Jak in for mu je
Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia WHO, w cią gu naj bliż -
szych 10 lat ilość se nio rów po dwoi się, a już nie dłu go
po raz pierw szy w hi sto rii ludz ko ści, licz ba osób do ro -
słych w wie ku 65 lat i star szych bę dzie prze wyż sza ła
licz bę dzie ci w wie ku po ni żej 5 ro ku ży cia. To ozna cza,
że na świe cie bę dzie ży ło wię cej osiem dzie się cio lat ków
i dzie więć dzie się cio lat ków niż kie dy kol wiek wcze śniej.
Eks per ci ostrze ga ją, że ze wzglę du na sta rze nie się spo -
łe czeń stwa ko niecz na jest ak ty wi za cja osób w śred nim
wie ku i se nio rów, a tak że do sto so wa nie wa run ków do
po trzeb po pu la cji o zmie nia ją cej się struk tu rze wie ko -
wej. W prak ty ce zna czy to ty le, że każ dy z nas ze sta rze -

je się i już dziś mu si my za cząć my śleć o tym, jak spra -
wić, by na sze spo łe czeń stwo by ło spraw ne, zdro we i za -
do wo lo ne. Za tem za miast bu ja nych fo te li po trze bu je my
ak ty wi za cji osób star szych, a tak że roz po wszech nie nia
idei pro wa dze nia zdro we go try bu ży cia. Wzo rem i nie -
oce nio nym źró dłem in spi ra cji mo gą być ogro dy dział ko -
we. „W zdro wym cie le, zdro wy duch” – mó wi pol skie
przy sło wie, a zdro wie to prze cież je dy na rzecz na świe -
cie, któ rej ku pić się nie da. Dział kow cy, któ rzy na co
dzień ko rzy sta ją z ogro dów dział ko wych nie od dzi siaj
ma ją świa do mość, jak cen ne są to te re ny i ja kie ko rzy ści
pły ną z ich użyt ko wa nia. Ich do bro czyn ny wpływ na
zdro wie to fak ty po twier dzo ne wie lo ma ba da nia mi.

5. Aktywny senior to przepis na d∏ugie ˝ycie
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Pa sja i hob by

Wy ni ki ba dań po twier dza ją też sa mi dział kow cy. Pa ni
Fe li cja z ROD „Pod brzo zą” w Byd gosz czy ma już 90
lat, a mi mo to wciąż peł na jest sił, zdro wia i ener gii. Jak
sa ma okre śla - jest „po zy tyw nie za krę co na”. Nikt, kto ją
wi dzi nie dał by jej ty le lat, ile wska zu je me try ka. Po tra -
fi go dzi na mi opo wia dać o każ dym krzacz ku i każ dej ro -
ślin ce znaj du ją cych się u niej na dział ce, o tym ja kie
na le ży dać pod ło że, kie dy przy ciąć, a kie dy prze sa dzić.
Tę pa sję i mi łość wi dać w dział ce pa ni Fe li cji - jest tam
bo wiem 20 krze wów da lii, 40 krza ków buksz pa nu for -
mo wa nych i przy ci na nych na kształt ku li, wspa nia ła ko -
lek cja fun kii o róż nie wy bar wio nych ogrom nych li ś-
ciach, krze wy hor ten sji (bu kie to we, pien ne i ogro do we),
so sen ka przy cię ta w kształ cie cza py i ma gno lie. Pa ni Fe -
li cja obec ną dział kę użyt ku je od 1982 ro ku. Wcze śniej
też mia ła dział kę, ale zo sta ła ona zli kwi do wa na wraz 
z ca łym ogro dem na cel pu blicz ny. Skąd czer pie swo ją
wie dzę na te mat ogrod nic twa? Jak sa ma zdra dza, po chła -
nia każ dą pu bli ka cję wy da wa ną przez Kra jo wą Ra dę
PZD i Wy daw nic two Dział ko wiec. Czy ta nie tyl ko
„dział kow ca”, „Mój ogró dek”, „Va de me cum Dział kow -
ca”, ale tak że licz ne bro szu ry te ma tycz ne – „cię cie let nie
ro ślin sa dow ni czych”, „let nie cię cie krze wów ozdob -

nych”, „ściół ko wa nie gle by”. Po nad to in te re su ją ją
wszyst kie cza so pi sma dot. upra wy, pie lę gna cji ro ślin 
i gle by. – Dział ka wy zwa la we mnie do dat ko wą ener gię
i utrzy mu je mnie w do brym zdro wiu fi zycz nym i psy -
chicz nym – mó wi 90-let nia dział ko wicz ka. Po mi mo wy -
ko rzy sta nia każ de go skraw ka zie mi pod ro śli ny kwit-
ną ce, na dział ce zna la zło się też miej sce na wa rzyw nik,
w któ rym upra wia wspa nia łe, do rod ne po mi do ry. Zaś
pod drze wa mi owo co wy mi w okre sie kwit nie nia moż na
po dzi wiać dy wan z tu li pa nów. Pa ni Fe li cja to ży wy do -
wód na to, jak zba wien ny wpływ ma pra ca w ogro dzie na
zdro wie i sa mo po czu cie osób star szych. 

– Za miast kur sów kom pu te ro wych po da ruj cie star szym
oso bom dział ki – za ape lo wa ła na ła mach kra kow skich
me diów do władz miej skich 87-let nia Ele ono ra Chmie lar -
ska z Boch ni. Ko bie ta sa ma ma dział kę, dla te go tym bar -
dziej do strze ga po zy tyw ne aspek ty jej po sia da nia i chce,
aby mia sto udo stęp ni ło eme ry tom nie użyt ki, by moż na by -
ło by urzą dzić tam ogro dy dział ko we dla star szych osób. 
– Pra ca na dział ce da je mi spo ro sa tys fak cji, ale też si łę.
Mi mo mo je go wie ku nie za ży wam żad nych le ków. Ruch
na świe żym po wie trzu jest naj lep szym le kar stwem na sta -
rość – mó wi pa ni Ele ono ra.

Dla du cha i umy słu

Szczę śli wi ci, któ rzy ma ją ogród dział ko wy, gdzie mo -
gą od po czy wać na świe żym po wie trzu w oto cze niu buj -
nej, pach ną cej zie le ni i czuć w rę kach zie mię. Co ma ją
zro bić ci, któ rzy nie ma ją swo jej dział ki? Oka zu je się,
że ogro dy dział ko we to miej sce, gdzie każ dy – nie za leż -
nie od wie ku - mo że zna leźć coś dla sie bie. W ogro dach
or ga ni zo wa nych jest wie le za jęć i ak tyw no ści, w któ rych
mo gą uczest ni czyć wszy scy miesz kań cy miast, bez ko -
niecz no ści po sia da nia dział ki w ROD. Są to nie tyl ko
wszel kie go ty pu im pre zy, fe sty ny i za ba wy w ROD.
Ogro dy dział ko we otwie ra ją swo je bra my i za pra sza ją
se nio rów do ko rzy sta nia z let nie go wy po czyn ku na ło nie
na tu ry. Uczest ni cy nie upra wia ją wów czas dzia łek, ale 
i nie le żą cze ka jąc na opa le ni znę. Po pu lar ne „wcza sy na
dział kach” or ga ni zo wa ne przez Za rzą dy ROD bo ga te są
w za ję cia ru cho we: na ukę tań ca, gim na sty kę, czy wy kła -
dy z cie ka wych dzie dzin ży cia. Kie dy zaś koń czą się wa -
ka cje i przy cho dzi zi ma, to ogro dy dział ko we prze no szą
ak tyw ność do do mów dział kow ca, gdzie or ga ni zo wa ne
są wspól ne spo tka nia, warsz ta ty i in ne za ję cia.

Pod ko niec paź dzier ni ka br. na te re nie ROD „Ener ge -

tyk” w Za brzu zor ga ni zo wa no Je sien ny Tur niej Sza cho -
wy, w któ rym mo gli wziąć udział za rów no miesz kań cy
Za brza, jak i dział kow cy z za brzań skich ROD. – To
pierw sza te go ty pu ini cja ty wa, a jej ce lem by ła in te gra -
cja nie tyl ko dział kow ców z 30 za brzań skich ogro dów,
ale tak że lo kal nej spo łecz no ści. Do współ pra cy za pro si -
li śmy Ra dę Dziel ni cy i Klub Uczniow ski, któ ry pro pa gu -
je sza chy wśród mło dzie ży i osób star szych – mó wi
Mar ta Paw łow ska Pre zes ROD „Ener ge tyk”, któ ra po -
twier dza, że po mysł oka zał się bar dzo tra fio ny. Za in te re -
so wa nie prze ro sło naj śmiel sze ocze ki wa nia. Uczest ni cy
chwa li li ini cja ty wę i chcą kon ty nu ować da lej sza cho we
po je dyn ki. – Chce my ak ty wi zo wać wszyst kich se nio rów
nie tyl ko tych z ogro dów dział ko wych, a pro pa go wa nie
gier umy sło wych uwa żam za do bry kie ru nek dzia ła nia.
Ba ła bym się zro bić za ję cia ru cho we. Nie każ dy jest w
sta nie ćwi czyć, pły wać i uczest ni czyć w wy sił ku fi zycz -
nym, a prze cież rów nie waż ny jest spraw ny umysł – do -
da je pre zes Paw łow ska, któ ra za pew nia, że po dob ne
ini cja ty wy są już w przy go to wa niu i bę dzie ich jesz cze
wię cej.
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Kto chce, ten ko rzy sta

Cie ka wych za jęć or ga ni zo wa nych w ROD nie bra ku -
je. Człon ko wie klu bu se nio ra „Dział ko wiec” spo tka li się
nie daw no w ROD „Uro dzaj” w Po zna niu na pierw szych
warsz ta tach na uki de co upa ge. Pra ce pla stycz ne po zwa la -
ją na po pra wę spraw no ści ma nu al nej rąk. De co upa ge to
tech ni ka zdob ni cza po le ga ją ca na przy kle ja niu na od po -
wied nio spre pa ro wa ną po wierzch nię (drew na, me ta lu,
szkła, tka ni ny, pla sti ku, ce ra mi ki) wzo ru wy cię te go z pa -
pie ru lub ser wet ki pa pie ro wej, a na stęp nie po la kie ro wa -
niu przed mio tu. W za ję ciach uczest ni czyć mo że każ dy,
kto chce i za pi sze się na za ję cia. Dział kow cy or ga ni zu ją
się nie tyl ko w ogro dach, ale wy cho dzą też z ini cja ty wą
do spo łecz no ści lo kal nych. W Gru dzią dzu po wstał Dział -
ko wy Klub Za in te re so wań, któ ry za za da nie ob rał so bie
pro pa go wa nie wśród dział kow ców, za in te re so wań twór -
czych oraz wie dzy ogrod ni czej po przez wy mia nę do -
świad czeń. Za bie ga ni we współ cze snym świe cie lu dzie
ma ją co raz mniej oka zji do spo tkań twa rzą w twarz, z
ludź mi o róż nych za in te re so wa niach. Stąd klub pra gnie
prze ła mać ste reo ty py, kon fron to wać róż ne spoj rze nia,

wy mie niać się wie dzą i umie jęt no ścia mi a przy tym
wspie rać w tych ob sza rach, gdzie mło dzi i star si mo gą
się uzu peł niać. Jak pod kre śla ją uczest ni cy spo tkań - te -
ma tów jest bez li ku.

Pro po zy cji nie bra ku je też dla tych, któ rzy wo lą ak -
tyw ność ru cho wą. Kil ka na ście ki lo me trów od cen trum
Ło dzi w ROD „Po lan ka” po wstał park ak tyw nej re ha bi -
li ta cji na świe żym po wie trzu. Pro jekt ten to re ali za cja
pro gra mu dzia ła nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
za kre sie za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ROD oraz
przy sto so wa nia ogro du do no wych funk cji. Po zwa la on
dział kow com dbać o swo ją kon dy cję. Po nad to w ra mach
pro jek tu „EKO-SENIOR” współ fi nan so wa ne go przez
Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w ra mach Rzą -
do we go Pro gra mu na rzecz Ak tyw no ści Spo łecz nej Osób
Star szych (ASOS), łódz cy dział kow cy 60+ mo gli uczest -
ni czyć w spo tka niach i bez płat nych kon sul ta cjach z do -
świad czo ny mi eks per ta mi z za kre su die te ty ki, zdro wej
żyw no ści i zdro we go od ży wa nia, a przede wszyst kim
eko lo gicz nych upraw na dział kach. 

Se nior - WIGOR w ROD

Po dob nych ini cja tyw skie ro wa nych w szcze gól no ści do
osób star szych jest w ca łej Pol sce wie le. Współ cze śni se -
nio rzy są nad wy raz ak tyw ni i spraw ni, a ogro dy dział ko -
we ro bią co mo gą, by wy cho dzić na prze ciw ocze -
ki wa niom lo kal nych spo łecz no ści, jak i sa mych dział -
kow ców. Ogro dy to praw dzi wy skarb, dla te go na le ży od -
po wied nio o nie dbać i sta le sta rać się po pra wiać ich stan
oraz uno wo cze śniać ich in fra struk tu rę, aby mo gły słu żyć
jak naj więk szej rze szy spo łe czeń stwa. Ogro dy są bez wąt -
pie nia zna ko mi tym miej scem or ga ni zo wa nia cza su wol -
ne go dla osób ak tyw nych, bę dą cych w doj rza łym wie ku.
Ogro dy po sia da ją czę sto do sko na łe za ple cze w po sta ci do -
mów dział kow ca i te re nów wspól nych, któ re zna ko mi cie
na da ją się do wy ko rzy sta nia. Dla te go jed ną z pro po zy cji
ich wy ko rzy sta nia jest two rze nie pro fe sjo nal nych dzien -
nych do mów po by tu se nio rów. Mi ni ster stwo Pra cy i Po -
li ty ki Spo łecz nej zo bo wią za ło się prze zna czyć na ten cel
aż 370 mln zł do 2020 ro ku w ra mach pro gra mu „Se nior -
-Wi gor”. Każ da jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go mo -
że uzy skać jed no ra zo we wspar cie fi nan so we na utwo-
rze nie pla ców ki na wet do 250 tys. zł. Na ada pta cję bu dyn -
ku prze wi dzia no aż do 180 tys. zł, na to miast do ta cje na
wy po sa że nie do mu jed no ra zo wo mo gą wy nieść aż 
70 tys. zł. Z bu dże tu pań stwa zo sta nie też sfi nan so wa na
jed na trze cia kosz tów utrzy ma nia se nio ra w do mu dzien -
nym. In we sty cja mo że być prze pro wa dza na w ROD w ra -
mach part ner stwa z sa mo rzą dem. Współ cze sne do my
se nio ra to po łą cze nie uni wer sy te tu trze cie go wie ku, klu bu

se nio ra, bi blio te ki i ga bi ne tu re ha bi li ta cyj ne go w jed nym.
War to po my śleć o tym, ja kie ko rzy ści mo gły by przy nieść
ta kie in we sty cje w ogro dach nie tyl ko dział kow com, ale 
i miesz kań com miast. Na bór wnio sków od by wa się 
w czerw cu, jed nak ich przy go to wa nie to wie le pra cy, któ -
rą war to za cząć już dziś! 

Ogro dy dział ko we to nie tyl ko miej sce dla mło dych
mał żeństw z dzieć mi, ale też przede wszyst kim dla se -
nio rów, któ rych z ro ku na rok przy by wa w Pol sce la wi -
no wo. 14 li sto pa da w Pol sce ob cho dzo ny jest Dzień
Se nio ra. To zna ko mi ta oka zja do te go, by zwró cić się 
z ape lem do wszyst kich Za rzą dów ROD o po dej mo wa -
nie dzia łań w śro do wi skach lo kal nych, któ re przy nio są
po moc i ra dość se nio rom, a tak że po zwo lą im ak tyw nie
włą czyć się w ży cie lo kal nej spo łecz no ści. Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców pro wa dzi pro gram mo der ni za cji dzia -
łek oraz prze zna cza do ta cje na ce lo we in we sty cje 
w ogro dach, a w ostat nim cza sie roz po czął tak że sta ra nia 
o uzy ska nie wspar cia fi nan so we go z fun du szy Unii Eu -
ro pej skiej na roz wój ROD. Wszyst ko po to, aby sta le po -
pra wiać stan ogro dów i spra wiać, by jesz cze le piej
słu ży ły spo łecz no ści mia sta, a tak że zwięk sza ły ich
atrak cyj ność dla wszyst kich grup wie ko wych. Ogro dy
dział ko we mo gą też zdo by wać po trzeb ne fun du sze na
roz wój ROD w ra mach bu dże tów oby wa tel skich i do ta -
cji ce lo wych z bu dże tów gmi ny. Ogro dy dział ko we to
praw dzi wy skarb na ro do wy. Wciąż jest jesz cze wie le do -
bre go do zro bie nia…

AH
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W ogro dach dział ko wych po trzeb jest wie le. Naj le piej
wie dzą o tym sa mi dział kow cy i za rzą dy ROD. Aby
ogro dy dział ko we mo gły być ogro da mi na mia rę XXI
wie ku po trzeb ne są re mon ty i in we sty cje. Do wie lu 
z nich bra ku je dróg do jaz do wych. Nie wszyst kie ogro dy
po sia da ją od po wied nią in fra struk tu rę, ale przede wszyst -
kim pod sta wo we przy łą cza, jak wo da, prąd czy ka na li za -
cja. Wy cho dząc na prze ciw po trze bom roz wo jo wym
ROD, Pol ski Zwią zek Dział kow ców w swo ich dzia ła -
niach i sta no wi skach sku pia się na wy ko rzy sta niu do dat -
ko wych źró deł fi nan so wych, z któ rych ogro dy i Zwią zek

mo gły by sko rzy stać dla re ali za cji róż nych za dań. Jed ną
z pro po zy cji jest wła śnie bu dżet oby wa tel ski, któ ry da je
ogrom ną szan sę na do bre i po trzeb ne in we sty cje nie tyl -
ko dla miast, ale tak że i dla ogro dów dział ko wych. Sko -
ro sa mo rzą dy nie zbyt chęt nie udzie la ją do ta cji dla ROD,
to dział kow cy, a za ra zem prze cież i miesz kań cy miast,
mo gą wziąć spra wy we wła sne rę ce i przy odro bi nie wy -
sił ku prze ko nać do swo ich po my słów in nych oby wa te li
miast i w ten spo sób zdo być po trzeb ne środ ki w ra mach
bu dże tów par ty cy pa cyj nych. 

6. Inwestycje w ogrodach. Pieniàdze na wyciàgni´cie reki

Czym jest bu dżet oby wa tel ski?

To pew na część bu dże tu każ de go mia sta, o wy dat ko -
wa niu któ re go mo gą bez po śred nio de cy do wać je go
miesz kań cy. W ten spo sób mo gą oni wy ra żać swo je zda -
nie i gło so wać na pro jekt, któ ry w ich prze ko na niu, po -
wi nien zo stać zre ali zo wa ny w ra mach miej skie go bu d-
że tu. Ten spo sób wy dat ko wa nia gmin nych bu dże tów zy -
sku je z ro ku na rok co raz więk sze uzna nie wśród spo -
łecz no ści lo kal nych i cie szy się co raz więk szą po pu-
lar no ścią. Za sa dy są dość pro ste. Zgła sza ne ini cja ty wy
po win ny przy czy niać się do roz wo ju mia sta, po przez bu -
do wę, mo der ni za cję, prze bu do wę lub roz bu do wę ele -
men tu in fra struk tu ry miej skiej, dzię ki któ rej pod niósł by
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 wa 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. Jest to moż li we dzię ki za pi som
w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Usta wa,
uchwa lo na w try bie ini cja ty wy oby wa tel skiej, pod któ rą
pod pi sa ło się pra wie mi lion Po la ków, nada ła ogro dom
sta tus urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, dzię ki cze mu
sta no wią one ele ment so cjal nej in fra struk tu ry, któ ra jest
po wszech nie do stęp na dla wszyst kich człon ków spo łecz -
no ści lo kal nej. Bu dżet par ty cy pa cyj ny to nie tyl ko po -
moc fi nan so wa w re ali za cji okre ślo ne go pro jek tu. Mia sto
prze zna cza środ ki, ale tak że gwa ran tu je ich wła ści we
wy da nie. Dla te go dział kow cy nie mu szą mar twić się 
o przy go to wa nie ca łej in we sty cji, za awan so wa ne i kosz -
tow ne pro jek ty, czy kwe stie zwią za ne z wy ło nie niem
wy ko naw cy.

Spró bo wa li, choć nie wie rzy li w suk ces

Zde cy do wa na więk szość ogro dów dział ko wych po ło -
żo na jest w mia stach i mia stecz kach, co spra wia, że mo gą
one ubie gać się o in we sty cje z bu dże tów swo ich gmin, a
szan se na wy gra ną są na praw dę du że. Wszak spo łecz ność
dział ko wą two rzą ca łe ro dzi ny, ich zna jo mi i przy ja cie le,
któ rzy chęt nie ko rzy sta ją z do bro dziejstw ogrod nic twa
dział ko we go. Na kon kret ną in we sty cję w ROD moż na z
bu dże tu oby wa tel skie go otrzy mać na wet pół mi lio na zło -
tych. Wła śnie ta ką kwo tę otrzy ma ją dział kow cy z naj -
więk sze go w Świ no uj ściu ROD „Gra ni ca” na wy ko na nie
me lio ra cji w ogro dzie. – My śmy nie wie rzy li, że to mo że
się udać – mó wi pre zes Za rzą du Te re sa Na piór kow ska.
Wspo mi na o tym, że naj pierw Za rząd ROD "Gra ni ca"
przy mie rzał się do po zy ska nia środ ków fi nan so wych z
Unii Eu ro pej skiej, jed nak oka za ło się to nie moż li we ze
wzglę du na wy czer pa nie się środ ków w jed nym 
z Pro gra mów Ope ra cyj nych, w ra mach któ re go moż na by -
ło wy ko nać me lio ra cję. Za rząd ROD szu kał więc ko lej -
nych moż li wo ści sfi nan so wa nia po trzeb nej in we sty cji.

Pre zy dent Świ no uj ścia na pro jek ty zgło szo ne przez miesz -
kań ców w ra mach bu dże tu oby wa tel skie go prze zna czył
aż 2,5 mi lio na zło tych, więc za rząd ROD zde cy do wał się
wy star to wać w kon kur sie i pod dać swój pro jekt pod po -
wszech ne gło so wa nie miesz kań ców mia sta. – Fak tycz na
ilość od da nych gło sów na po szcze gól ne pro jek ty prze ro -
sła na sze ocze ki wa nia - po wie dział Pre zy dent Świ no uj -
ścia Ja nusz Żmur kie wicz. Pro jekt dział kow ców ROD
„Gra ni ca” był jed nym z 20 zgło szo nych pro jek tów. Dzię -
ki mo bi li za cji, in te gra cji i za par cia w dą że niu do osią gnię -
cia waż ne go ce lu, dział kow com uda ło się zna leźć wśród
zwy cięz ców, któ rzy otrzy ma ją 500 tys. zł. na re ali za cję
swo je go za mie rze nia. – Naj pierw trze ba by ło zmo bi li zo -
wać dział kow ców oraz sym pa ty ków ogrod nic twa do
żmud nej pra cy przy zbie ra niu gło sów po par cia. For mu la -
rze by ły sta le do stęp ne w biu rze Za rzą du ROD, ale przede
wszyst kim „wę dro wa ły” po mie ście roz no szo ne przez
dział kow ców – wspo mi na Pre zes ROD „Gra ni ca”. Ten
wkład i wy si łek osób, któ re zło ży ły wnio ski do ce nił pre -
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zy dent Świ no uj ścia, któ ry pod czas ogła sza nia wy ni ków
pod kre ślał, iż „wie lu z nich prze pro wa dzi ło praw dzi wą

kam pa nię pro mu ją ca swo je pro jek ty, co za owo co wa ło tak
du żą licz bą gło sów.” 

Po nad 1/3 ka sy zgar nę li dział kow cy

Ogrom na ra dość pa nu je też wśród dział kow ców w Za -
brzu, gdzie za koń czy ła się wła śnie dru ga edy cja bu dże tu
oby wa tel skie go. Tu do wy da nia by ło znacz nie wię cej pie -
nię dzy niż w Świ no uj ściu, bo aż 4 mln zł, ale też 
i trud niej by ło zna leźć się wśród zwy cięz ców. Chęt nych
do uszczk nię cia z tej kwo ty nie bra ko wa ło. Suk ces za -
brzań skich ROD jest bez a pe la cyj ny i bez pre ce den so wy w
ska li ca łe go kra ju. Do dział kow ców z miej skie go bu dże -
tu tra fi w su mie pra wie 1,5 mln zł na re ali za cję pro po no -
wa nych in we sty cji. Tym sa mym zgar ną oni aż 36 proc.
za brzań skie go bu dże tu par ty cy pa cyj ne go. Suk ces nie jed -
no ma imię, bo wiem w przy go to wa nie i pro mo wa nie pro -
jek tu wśród miesz kań ców Za brza włą czy ło się
prak tycz nie ca łe śro do wi sko dział ko we. Jed nak sa ma idea
i na wią za nie ści słej współ pra cy po mię dzy aż 7 pre ze sa mi
ROD, a na stęp nie opra co wa nie i zgło sze nie 
3 pro jek tów to za słu ga Pre ze sa ROD „Wi śnia” Lesz ka
Buc kie go. – Udział w każ dej edy cji da je do świad cze nia,
uczy te go, jak przy go to wy wać ko lej ne pro jek ty – wy ja -
śnia Pre zes Buc ki, któ ry brał udział tak że w I edy cji bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go w Za brzu. W ubie głym ro ku
pro jekt do ty czą cy bu do wy par kin gu przy ROD „Wi śnia”
prze grał w ry wa li za cji z in ny mi ini cja ty wa mi. Jed nak Pre -
zy dent Za brza Mał go rza ta Mań ka -Szu lik do ce ni ła ak tyw -

ność dział kow ców i sfi nan so wa ła pro jekt z in nych środ -
ków, prze zna czo nych na miej skie in we sty cje. – Dla te go
w tym ro ku do współ pra cy za pro si łem Za rzą dy 
6 in nych ROD, bo ra zem mie li śmy więk szą szan sę na
zwy cię stwo – mó wi Le szek Buc ki. Choć nie wszy scy
uwie rzy li w osią gnię cie suk ce su, włą czy li się ak tyw nie w
zdo by wa nie pod pi sów. – Cho dzi li śmy po dział kow cach,
osie dlo wych skle pach, ro dzi nach i ko ścio łach, by za chę -
cić lu dzi do gło so wa nia – opo wia da. Wspól ny wy si łek
przy niósł nie spo dzie wa ne efek ty. Dział kow cy zło ży li w
su mie trzy pro jek ty do ty czą ce in sta la cji so lar nych lamp
oświe tle nio wych na alej kach ogro do wych w sied miu
ROD. Pro jekt pierw szy do ty czył ROD „We be ra” 
i ROD „Bia ła Ró ża”, pro jekt dru gi do ty czył ROD „Wi -
śnia", ROD „1000-le cia” i ROD „Ra tow nik”, na to miast
pro jekt trze ci do ty czył ROD „Ró ża” i ROD  „Od ro dze -
nie” w Mi kul czy cach. Wszyst kim uda ło się wy grać. 
– Nasz przy kład po ka zu je, że bu dże ty oby wa tel skie to du -
ża szan sa dla re ali za cji wie lu in we sty cji na te re nie ogro -
dów dział ko wych. Za szcze pi li śmy w pre ze sach ROD ideę
uczest nic twa i po ka za li śmy, że się da, choć pew nie jesz -
cze bar dziej wi docz ne bę dzie to wte dy, gdy in we sty cje bę -
dą zre ali zo wa ne. W gło wie mam już po my sły na ko lej ne
pro jek ty – mó wi Pre zes ROD „Wi śnia”.

„Po owo cach ich po zna cie”

Po wyż sze przy kła dy po ka zu ją, że bu dże ty oby wa tel -
skie nie są mrzon ką, ale re al ną szan są na in we sty cje 
w ogro dach, któ re są nie mal że na wy cią gnię cie rę ki. Naj -
lep szym po twier dze niem tych słów jest zre ali zo wa na 
z bu dże tu oby wa tel skie go Mia sta Wej he ro wa in we sty cja
pod na zwą „Zie lo na szko ła – uczmy dzie ci dba nia 
o przy ro dę” w ROD im. Flo ria na Cey no wy. – Czy ta łem
o róż nych pro jek tach, któ re był już re ali zo wa ne w róż -
nych czę ściach kra ju i wpa dłem na po mysł, że by zro bić
u nas zie lo ną szko łę w ra mach bu dże tu oby wa tel skie go
– mó wi po my sło daw ca i ini cja tor pro jek tu Ka zi mierz
Miotk, Pre zes Za rzą du ROD im. Cey no wy w Wej he ro -
wie. Jak do da je, ogród dys po no wał nie za go spo da ro wa -
nym te re nem przy świe tli cy ogro do wej. Zro dził się więc
po mysł, by wy ko rzy stać go pod pro jekt „zie lo nej szko -
ły”, a więc miej sca, któ re bę dzie słu żyć dzie ciom i mło -
dzie ży w bliż szym kon tak cie z przy ro dą, eko lo gią 
i zdro wym try bem ży cia. Pro jekt zy skał uzna nie i miej -

skie do fi nan so wa nie. Dziś, dzię ki bu dże to wi par ty cy pa -
cyj ne mu uda ło się cał ko wi cie zmie nić ten za ką tek ogro -
du, uprząt nąć nie za go spo da ro wa ny do tąd te ren 
i prze kształ cić go w prze strzeń zna ko mi cie zor ga ni zo -
wa ną, słu żą cą mło de mu po ko le niu ja ko miej sce edu ka -
cji. – To na uka przez prak ty kę. Dzie ci mo gą się tu
zaj mo wać pra ca mi ogrod ni czy mi. Pod czas lek cji ucznio -
wie po zna ją na czym po le ga siew, sa dze nie i pie lę gna -
cja ro ślin – wy ja śnia pre zes ogro du Ka zi mierz Miotk.
Dzię ki tej in we sty cji, ogród dział ko wy zy skał nie tyl ko
wspa nia łe miej sce edu ka cji i wy po czyn ku, ale tak że pre -
stiż i sza cu nek. Nie tyl ko Wej he ro wia nie zo ba czy li po -
ten cjał, ja ki tkwi w ogro dach dział ko wych i jak cen ne
mo gą być to te re ny dla ca łej spo łecz no ści lo kal nej, nie -
za leż nie od wie ku. Ta kie in we sty cje zna ko mi cie po ka -
zu ją, że ogro dy dział ko we mo gą słu żyć za rów no
se nio rom, ro dzi nom, jak i dzie ciom oraz mło dzie ży.
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Wal czyć do koń ca

O in we sty cję w ra mach bu dże tu oby wa tel skie go w
2014 ro ku za wal czy li też dział kow cy z ROD „Ra dość” w
Ka to wi cach -Bo gu ci cach. – Za chę cił mnie do dzia ła nia
je den ze zna jo mych, ka to wic ki rad ny. Wnio sek na pi sa li -
śmy w nie speł na dwa dni, bo nie by ło już wię cej cza su.
I uda ło się – mó wi pre zes ogro du Ali cja Pa jąk. ROD
„Ra dość” to naj więk szy w Ka to wi cach ogród, któ ry zaj -
mu je 17,5 hek ta ra i li czy so bie 458 dzia łek. – Każ de pie -
nią dze na in we sty cje w tym ogro dzie są po trzeb ne i mi le
wi dzia ne – mó wi pre zes Pa jąk i do da je, że tak że i w tym
ro ku ogród star to wał z pro jek tem – tym ra zem wy bu do -
wa nia par kin gu wo kół ogro du. Choć nie uda ło się, to
dział kow cy już za po wia da ją, że w przy szłym ro ku mo -
bi li za cja bę dzie jesz cze więk sza i wte dy mu si się udać. 

W ra mach bu dże tu oby wa tel skie go ROD „Ra dość” 
w Ka to wi cach przy zna no 90 tyś. zł na bu do wę scho dów i
pod jaz du dla osób nie peł no spraw nych przy wej ściu do

ogro du. – Przy cho dzą do nas mat ki z wóz ka mi, oso by
star sze, nie peł no spraw ni na wóz kach in wa lidz kich. Z te -
go ogro du ko rzy sta bar dzo du żo osób prak tycz nie z ca łe -
go mia sta, dla te go mu si my i chce my uła twiać lu dziom
ko rzy sta nie z nie go przez po trzeb ne in we sty cje z bu dże tu
miej skie go, bo ogro dów zwy czaj nie nie stać na tak dro -
gie re ali za cje nie zbęd nych pro jek tów – mó wi. ROD „Ra -
dość” to je dy ny do tąd ogród w Ka to wi cach, któ ry zło żył
i otrzy mał do fi nan so wa nie w ra mach bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go. Re ali za cja pod jaz dów dla nie peł no spraw nych
wciąż jest w to ku, bo wiem oka za ło się, że kwo ta 90 tys. to
zde cy do wa nie za ma ło, by wy bu do wać trwa łe i do bre ja -
ko ścio wo pod jaz dy. Ko niecz ne by ło więc zło że nie wnio -
sku o zwięk sze nie kwo ty do fi nan so wa nia. Urząd Mia sta 
w Ka to wi cach po sta no wił zwięk szyć kwo tę do fi nan so wa -
nia do 160 tys. zł, za tem in we sty cja bę dzie mo gła być kon -
ty nu owa na w naj bliż szym cza sie. 

Chcieć, to móc

Po dob nych in we sty cji, któ re re ali zo wa ne są w ogro -
dach dział ko wych z bu dże tów oby wa tel skich, jest w ca -
łym kra ju o wie le wię cej. We Wło cław ku dział kow cy 
z ROD „Przy szłość” otrzy ma li fun du sze na utwar dze nie
dro gi do jaz do wej do ich ogro du, zaś w 2016 re ali zo wa -
na bę dzie mo der ni za cja jed nej z ulic do jaz do wych do
ROD „Li sek” we Wło cław ku. Ostro wiec cy dział kow cy
nie wie dzą jesz cze, czy uda im się wy wal czyć do fi nan -
so wa nie na do pro wa dze nie wo dy pit nej do ROD

"KAKTUS”. Nie zna ne są też wy ni ki gło so wa nia na bu -
dżet oby wa tel ski w Tu cho wie, gdzie dział kow cy chcie -
li by obok Do mu Dział kow ca w ROD „Bra tek” stwo rzyć
do stęp ne dla ca łej spo łecz no ści lo kal nej ro dzin ne miej -
sce za baw z pla cem za baw, wia tą gril lo wą, ką ci kiem
spor to wym z si łow nią ple ne ro wą oraz sa ni ta ria ta mi. To,
czy dział kow com uda się zre ali zo wać te pro jek ty i wie -
le wię cej, oka że się do pie ro po ogło sze niu wy ni ków
wszyst kich lo kal nych gło so wań.

Je śli nie bu dżet oby wa tel ski to co?

In ną moż li wo ścią fi nan so wa nia ogro do wych in we sty cji
są do ta cje ce lo we z bu dże tów gmin, któ re są obec nie w
trak cie opra co wy wa nia. To za tem ostat ni mo ment, aby za -
rzą dy ROD mo gły zgło sić swo je pro po zy cje do przy szło -
rocz ne go bu dże tu gmin. Po trze ba mi ogro dów i dział -
kow ców moż na za in te re so wać wło da rzy gmin, pa mię ta jąc
przy tym, że gmi ny ma ją obo wią zek do dnia 15 li sto pa da
każ de go ro ku opra co wać pro jekt pla nu bu dże tu swo jej
gmi ny, któ ry na stęp nie za zwy czaj do koń ca ro ku mu si zo -
stać uchwa lo ny. Ko mu ni kat w spra wie po zy ski wa nia
środ ków z bu dże tu gmi ny wy da ła Kra jo wa Ra da PZD,
któ ra za chę ci ła za rzą dy ROD, by nie zwle ka ły w tej spra -
wie i wy ka za ły swo ją ak tyw ność w skła da niu wnio sków
i udzia le w kon sul ta cjach nad gmin ny mi bu dże ta mi. :Uję -
cie w bu dże tach gmin środ ków fi nan so wych, któ re mo gą
zo stać prze zna czo ne na do ta cje dla ROD, da je re al ne pod -
sta wy prze zna cze nia tych środ ków na kon kret ne po trze by
w za kre sie in we sty cji i mo der ni za cji in fra struk tu ry ogól -

no ogro do wej ROD, a więc sie ci ener ge tycz nych, wo do -
cią go wych, pla ców za baw, si łow ni ple ne ro wych, ogro -
dzeń itp.” – czy ta my w ko mu ni ka cie.

Do ta cje ce lo we to jed na z wie lu moż li wo ści po zy ska -
nia środ ków fi nan so wych na in we sty cje w ROD. Po dob -
nie jak bu dże ty par ty cy pa cyj ne miast, są one do brą
oka zją, by zre ali zo wać wy zna czo ne za da nia in we sty cyj -
ne w ogro dach dział ko wych, a przez to zwięk szyć ich
atrak cyj ność. 

Przy kła dy zre ali zo wa nych in we sty cji po ka zu ją, że ko -
rzy sta nie z do stęp nych form do fi nan so wa nia z bu dże tów
sa mo rzą do wych jest jak naj bar dziej re al ne i osią gal ne
dla dział kow ców. W ten spo sób ogro dy mo gą zy skać po -
trzeb ne środ ki fi nan so we na roz wój in fra struk tu ry ROD.
Ra zem dział kow cy mo gą na praw dę wie le. Udo wod ni li
to już wie lo krot nie, a te raz mo gą to po ka zać m.in. w lo -
kal nych gło so wa niach na pro jek ty w ra mach bu dże tów
oby wa tel skich. 

AH
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Od wcze snej wio sny do póź nej je sie ni dział kow cy spę -
dza ją czas w ro dzin nych ogro dach dział ko wych na upra -
wie ro ślin i wy po czyn ku. Na zi mę ogro dy jed nak pu sto -
sze ją, a dział ki okry wa ją się gru bą war stwą śnież ne go
pu chu. Nie ste ty ROD tyl ko z po zo ru są pu ste w okre sie
zi mo wym, bo wiem al tan ki sta ją się schro nie niem dla
osób bez dom nych i nie któ rych dział kow ców, któ rzy
swo je al ta ny chcie li by trak to wać jak ca ło rocz ne do my. 

Ko czu ją cy bez dom ni w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych to pro blem, z któ rym dział kow cy i Pol ski Zwią zek
Dział kow ców zma ga się od lat. Oso by ubo gie, nie po sia da -
ją ce wła snych miesz kań bądź świa do mie re zy gnu ją ce 
z miesz ka nia ze swo ją ro dzi ną, de cy du ją się na spę dze nie

zi my w al ta nach opusz czo nych na ten czas przez dział kow -
ców. Nie za wsze są to jed nak tyl ko lu dzie rze czy wi ście ubo -
dzy, po szu ku ją cy schro nie nia nad gło wą, ale tak że ci 
z mar gi ne su spo łecz ne go, któ rzy upa tru ją w ROD świet ne
miej sce na al ko ho lo we li ba cje. To wa rzy szy im przy tym
my śle nie, że sko ro zi mą ruch na dział kach za mie ra, mo gą
„wpro sić się” na te ren ogro du i bez praw nie za jąć na czas
zi my czy jeś mie nie. Ich obec ność w ROD to nie tyl ko bez -
par do no we na ru sza nie wła sno ści dział kow ców, ale tak że
re al ne za gro że nie dla ich do byt ku. W sku tek prób ich do -
grze wa nia się czy po zo sta wia nia nie do ga szo nych nie do pał -
ków pa pie ro sów, po ża ro wi, a na wet cał ko wi te mu spa le niu
ule ga wie le al tan. 

7. Zimowi lokatorzy – problem rodzinnych ogrodów dzia∏kowych

Czy moż na miesz kać zi mą w ROD?

Pra wo kra jo we i związ ko we za bra nia za miesz ki wa nia
w ROD – do ty czy to za rów no dział kow ców, któ rzy chcie -
li by po zo stać w al ta nach na zi mę, jak i bez dom nych, któ -
rzy pró bu ją stwo rzyć w nich swój „tym cza so wy dom”.
Mó wi o tym usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z 13 grud nia 2013 ro ku w art. 12, jak i re gu la min ROD.
Nie bez zna cze nia jest, że usta wo daw ca i wła dze Związ -
ku ure gu lo wa ły tę kwe stię w po wyż szych do ku men tach.
Ro dzin ne ogro dy dział ko we ma ją bo wiem słu żyć kon kret -
nym ce lom i z pew no ścią jed nym z nich nie jest ca ło rocz -
ne za miesz ki wa nie bądź zi mo wa nie w nich. 

Na le ży pod kre ślić, że ROD są ob sza ra mi uży tecz no -
ści pu blicz nej, na któ rych nie moż na sta wiać do mów ani
w nich za miesz ki wać, pro wa dzić dzia łal no ści go spo dar -
czej ani bu do wać al tan więk szych niż prze wi du ją prze -
pi sy. Wiel kość al ta ny prze wi dzia na w prze pi sach jest
wy star cza ją ca dla ce lów, któ rym ma słu żyć. Ro dzin ne
ogro dy dział ko we nie są przy sto so wa ne do wy peł nia nia
funk cji miesz kal nych, za rów no pod wzglę dem funk cjo -
nal nym, jak i in fra struk tu ry, bo wiem nie po sia da ją one
od po wied niej sie ci wo do cią go wej, ener ge tycz nej, ani ka -
na li za cji. 

Po co ist nie ją ogro dy?

Mó wi o tym art. 3 usta wy o ROD. Ogro dy są za kła da -
ne i pro wa dza ne przez PZD, aby po pra wić wa run ki so -
cjal ne dział kow ców, któ rzy w więk szo ści na le żą do tej
skrom niej szej, sła biej wy po sa żo nej czę ści spo łe czeń -
stwa. Nie ozna cza to jed nak, że al ta ny ma ją stać się dla
nich swo istym ro dza jem lo ka lów so cjal nych, ale że ich
do mo wy bu dżet ma zo stać od cią żo ny w po sta ci sa mo -
dziel nie wy cho do wa nych wa rzyw i owo ców, któ rych nie
mu szą już póź niej ku po wać w su per mar ke tach po znacz -
nie za wy żo nych ce nach. 

In nym ce lem ro dzin nych ogro dów dział ko wych jest
za pew nia nie dział kow com miej sca do wy po czyn ku, a
tak że do in te gra cji wie lo po ko le nio wych ro dzin. Świet -
nie od zwier cie dla się to w licz nych im pre zach or ga ni zo -
wa nych w ROD w ca łej Pol sce tj. pik ni ki ro dzin ne,
fe sty ny, kon kur sy bie go we czy tur nie je sza cho we. Dzię -
ki ta kim wspa nia łym ini cja ty wom ule ga ją za cie śnie niu
wię zi ro dzin ne i lo kal nej spo łecz no ści, a se nio rzy i nie -
peł no spraw ni – czę sto wy klu cze ni z ży cia spo łecz ne go –
są za chę ca ni do po dej mo wa nia ak tyw no ści.

Two rze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych to tak że
szan sa na re wi ta li za cję zde gra do wa nych te re nów. Ich
funk cjo no wa nie wpły wa po zy tyw nie na śro do wi sko na -

tu ral ne, gdyż ROD są miej scem bio róż no rod no ści. Pra -
ca w ogro dzie, ale tak że uczest nic two w je go ży ciu, po -
zy tyw nie wpły wa na zdro wie psy chicz ne czło wie ka i
kształ tu je je go cha rak ter. Co waż ne, ro dzin ne ogro dy
dział ko we nie są za mknię te - ko rzy stać mo gą z nich w
róż nych za kre sach tak że ich oko licz ni miesz kań cy i to
tak że jest jed nym z po wo dów ist nie nia ROD w mia stach.
War to wspo mnieć, że Kra jo wa Ra da PZD jest w trak cie
opra co wy wa nia Pro gra mu Roz wo ju Spo łecz ne go ROD,
któ ry po zwo li na jesz cze szer sze otwar cie ogro dów na
spo łe czeń stwo.

Jed nak jak wi dać, usta wo daw ca nie prze wi dział wśród
funk cji ROD ro li miesz kal nej. Wy ni ka to tak że z sa mej
hi sto rii ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re ni gdy
w swo jej po nad stu let niej tra dy cji nie słu ży ły i nie mia -
ły słu żyć za miesz ki wa niu.

Nie bez ko ze ry ro dzin ne ogro dy są tak że okre śla ne ja -
ko „dział ko we”. Ety mo lo gia sło wa „dział ka” jed no -
znacz nie wska zu je, że jest to ob szar wy ko rzy sty wa ny
przez miesz kań ców mia sta do od po czyn ku i upra wy ro -
ślin. Za tem za ów no pra wo, ale tak że prak ty ka ję zy ko wa
i hi sto ria ogro dów świad czą o tym, że miesz ka nie 
w ROD jest nie upraw nio ne.



Kon se kwen cje nie le gal ne go miesz ka nia w ROD

Za tem wbrew prze pi som kra jo wym i związ ko wym po -
stę pu je każ da oso ba, któ ra de cy du je się na ca ło rocz ne za -
miesz ki wa nie w al ta nie. Cięż ko więc w ta kiej sy tu acji
na zy wać ją dział kow cem, gdyż użyt ko wa ną dział kę wy -
ko rzy stu je ona w spo sób nie zgod ny z prze pi sa mi. Kon se -
kwen cją ła ma nia przez nią prze pi sów jest wy po wie dze nie
umo wy dzier ża wy. Z sza cun ku dla in nych dział kow ców 
i li te ry pra wa, wszy scy dział kow cy po win ni wy ko rzy sty -
wać swo je dział ki i al ta ny zgod nie z ich prze zna cze niem.
Nie ma moż li wo ści, aby Pol ski Zwią zek Dział kow ców
przy my kał oko na ja kie kol wiek od stęp stwa od tej re gu ły.

Kie dy mó wi my jed nak o dru gim ro dza ju zi mo wych lo -
ka to rów ROD, czy li bez dom nych – o oso bach, któ re nie
ma ją żad ne go związ ku praw ne go z ROD, a de cy du ją się
na nie le gal ne za ję cie mie nia dział kow ców – kon se kwen -
cje mo gą być du żo po waż niej sze. Nie cho dzi tu je dy nie 
o wzglę dy praw ne wy ni ka ją ce z na ru sze nia czy jeś wła -
sno ści, ale o za gro że nia ja kie stwa rza prze by wa nie zi mą 
w ROD.

Al ta ny z za ło że nia są bu dow la mi let ni sko wy mi i nie są
przy sto so wa ne do zi mo wa nia czy ca ło rocz ne go w nich za -
miesz ki wa nia. Zgod nie z usta wą o ROD na ich bu do wę
nie trze ba mieć po zwo le nia i nie prze cho dzą one tak że od -
bio rów tech nicz nych. Stan in sta la cji wod no – ener ge tycz -
nych w peł niza spo ka ja po trze by wy po czyn ko we go
użyt ko wa nia al ta ny, ale nie trak to wa nia jej ja ko do mu. Co
wię cej, na okres zi mo wy wo da w ogro dzie jest za krę ca na

– ru ry po ło żo ne są w zie mi bar dzo płyt ko, a za krę ce nie
wo dy po zwa la unik nąć za ma rza nia jej w ru rach i ich awa -
rii. Po nad to wal ne ze bra nie w ROD mo że tak że zde cy do -
wać o wy łą cze niu na zi mę prą du w ogro dzie – co ma
za po biec stra tom prze sy ło wym na li niach ener ge tycz nych,
ale tak że - w du żej mie rze - prze ciw dzia łać za sie dla niu się
bez dom nych. Je śli jed nak na wet ener gia elek trycz na zo -
sta je w ROD na zi mę, to ogro do we daw no te mu po wsta -
łe in sta la cje elek trycz ne nie wy trzy mu ją ta kiej eks plo ata cji
i czę sto do cho dzi do tra ge dii. 

Mo wa tu o po ża rach al tan spo wo do wa nych przez
zwar cie in sta la cji elek trycz nej, ale tak że przez po zo sta -
wia nie nie do pał ków pa pie ro sów. W ta kim przy pad ku nie
dość, że dział ko wiec tra ci swój do by tek, to bez dom ny
ko czu ją cy w al ta nie jest bez po śred nio na ra żo ny na utra -
tę ży cia i zdro wia.

Al ta ny w ROD nie po sia da ją rów nież in sta la cji grzew -
czej, ani pie ców. W związ ku z tym ko lej nym nie bez pie -
czeń stwem, któ re rów nież pro wa dzi do po ża rów, ale 
i za cza dzeń, jest do grze wa nie al tan wa dli wy mi grzej ni -
ka mi z wy ko rzy sta niem agre ga tów prą do twór czych.

Rów nie nie bez piecz ny jak ogień, dla zi mo wych lo ka -
to rów nie le gal nie prze by wa ją cych w ogro dzie, mo że być
mróz. Gdy tem pe ra tu ra spa da po ni żej ze ra na ra że ni są
oni nie tyl ko na od mro że nia, ale tak że na ry zy ko za mar -
z nię cia. W szcze gól no ści je śli są oni w sta nie upo je nia
al ko ho lo we go.

Jak po móc zi mo wym lo ka to rom ROD?

Oczy wi stym jest fakt, że nikt nie po wi nien miesz kać
czy no co wać w ROD w okre sie zi mo wym. Jest to nie tyl -
ko nie zgod ne z pra wem, ale rów nież nie bez piecz ne dla
ży cia. Nie ste ty nie za wsze te oso by do pusz cza ją do sie -
bie głos roz sąd ku. Dla te go dział kow cy oraz za rzą dy
ROD po win ny zgła szać wszel kie przy pad ki sta łe go za -
miesz ki wa nia w ROD i ko czo wa nia bez dom nych od po -
wied nim służ bom – po li cji, stra ży miej skiej, Miej skim
Ośrod kom Po mo cy Spo łecz nej lub Wy dzia łom Bez pie -
czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so we go w swo im mie ście.
Z pew no ścią bę dzie to do bry uczy nek wo bec „nie le gal -
nych lo ka to rów”, po nie waż na sze zgło sze nie mo że ura -
to wać im zdro wie, a na wet ży cie.

Obec nie na te re nach wie lu ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych w ca łej Pol sce pro wa dzo ne są, w po ro zu mie niu
z za rzą da mi ROD, wspól ne dzia ła nia po li cji, stra ży miej -
skiej i MOPS-u, ma ją ce na ce lu spraw dze nie ogro dów
pod ką tem dział kow ców, któ rzy chcie li by prze zi mo wać
w ROD, a tak że prze by wa nia w nich osób bez dom nych.
Służ by nie tyl ko in for mu ją o obo wią zu ją cych prze pi sach
i za gro że niach ja kie stwa rza po zo sta nie w ogro dzie na
zi mę, ale szu ka ją dla tych osób miejsc noc le go wych. Po -
zo sta je mieć na dzie ję, że prze pro wa dza ne kon tro le po -
zwo lą wy eli mi no wać jak naj więk szą licz bę ta kich
przy pad ków za miesz ki wa nia bądź po miesz ki wa nia na
te re nie ROD.

Nie bądź obo jęt ny! Re aguj!

Zi ma to dla bez dom nych czas wal ki o prze trwa nie.
Dział kow cy i Pol ski Zwią zek Dział kow ców wy ka zu ją
peł ne zro zu mie nie i współ czu cie dla osób, któ re są w
trud nej sy tu acji ży cio wej i każ dym spo so bem pró bu ją
wal czyć o swój byt. Jed nak ro dzin ne ogro dy dział ko we
nie mo gą być roz wią za niem czy ichś pro ble mów, ani nie
mo gą stać się noc le gow nią. Do by tek, któ ry po zo sta wia -

ją dział kow cy w ROD, nie jest ni czyi, ale na le ży do nich
– nie moż na so bie tak po pro stu wkro czyć na te ren ogro -
du i bez kar nie z nie go ko rzy stać. Na le ży wziąć pod uwa -
gę, że przez ca ły se zon dział ko wy ktoś w opie kę nad nim
wkła dał swo je ser ce, cięż ką pra cę i czas, aby je go dział -
ka i al ta na wy glą da ły jak naj pięk niej.

Zbli ża się czas świąt. Nie po zo sta waj my obo jęt ni.
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Mie sięcz nik „dział ko wiec” jest li de rem sprze da ży
wśród cza so pism o te ma ty ce ogrod ni czej i dział ko wej.
To wy raź ny sy gnał, że jest to pi smo po trzeb ne, któ re do -
brze słu ży swo im czy tel ni kom, w tym dział kow com.

Szcze gó ło we da ne na te mat sprze da ży „dział kow ca”
opu bli ko wał Zwią zek Dys try bu cji Pra sy. Jak po da je,
„dział ko wiec” był naj le piej sprze da ją cym się mie sięcz -
ni kiem ogrod ni czym w pierw szym kwar ta le 2015 ro ku.

Te wy ni ki to naj lep szy do wód, że czy tel ni cy za do wo -
le ni są z obec ne go kształ tu „dział kow ca”. Każ de go mie -
sią ca ze spół re dak cyj ny, zło żo ny z naj lep szych eks per -
tów w swo ich dzie dzi nach, do kła da naj więk szych sta -
rań, aby przy go to wać dla Pań stwa naj bar dziej in te re su -
ją ce i ak tu al ne ar ty ku ły. W „dział kow cu” znaj dą Pań stwo

in for ma cje z za kre su urzą dza nia ogro du i mo der ni za cji
dział ki, ro ślin ozdob nych, po rad do ty czą cych prac w sa -
dzie i w wa rzyw nia ku, zdro wia i ku li na riów, a tak że ak -
tu al no ści z ży cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Jed nak jak Pań stwo
do brze wie dzą, to za le d wie kil ka z wie lu te ma tów po ru -
sza nych w „dział kow cu”.

Mia no naj le piej sprze da ją ce go się mie sięcz ni ka ogrod -
ni cze go w Pol sce to ol brzy mie wy róż nie nie, któ re po ka -
zu je, jak du żym za ufa niem da rzą Pań stwo „dział kow ca”
i to wła śnie po nie go naj chęt niej się ga ją ze skle po wej
pół ki.

Mo gą być Pań stwo pew ni, że ca ła re dak cja „dział kow -
ca” do ło ży wszel kich sta rań, aby każ dy ko lej ny nu mer

9. Miesi´cznik „dzia∏kowiec” najlepiej sprzedajàcym si´ czasopismem 
o tematyce ogrodniczej w Polsce!

Jak in for mu je bry tyj ski ser wis in ter ne to wy BBC He -
alth wy star czy za le d wie 30 mi nut pra cy na dział ce ty go -
dnio wo, by po pra wi ło się na sze sa mo po czu cie, a za ra -
zem zmniej szy ło ry zy ko pro ble mów psy chicz nych.

Te wnio ski to efekt ba dań, ja kie pro wa dzi li na ukow cy
z Uni wer sy te tów w West min ster i Es sex w Wiel kiej Bry -
ta nii. W to ku eks pe ry men tu prze pro wa dzi li oni ba da nia
na 269 oso bach, z któ rych po ło wa upra wia ła dział ki.
Wszyst kich ba da nych py ta no o na strój, sa mo po czu cie,
stan zdro wia i po czu cie wła snej war to ści.

Na pod sta wie ze bra nych an kiet oka za ło się, że dział -
kow cy, któ rzy spę dza ją na pra cy w ogro dzie nie mniej
niż pół go dzi ny w cią gu ty go dnia ma ją znacz nie lep sze
sa mo po czu cie, zdro wie i sa mo oce nę. Ko rzy ści są jed nak
znacz nie więk sze. Pra cu ją cy dział kow cy mo gli po szczy -
cić się niż szym, niż in ni re spon den ci, wskaź ni kiem BMI
(mia ra pra wi dło wej ma sy cia ła wzglę dem wzro stu), któ -
ry ma zna cze nie w oce nie za gro że nia cho ro ba mi zwią za -
ny mi z nad wa gą i oty ło ścią, np. cu krzy cą, cho ro bą
nie do krwien ną ser ca, miaż dży cą. Pod wyż szo na war tość
BMI zwią za na jest ze zwięk szo nym ry zy kiem wy stą pie -

nia tych cho rób.
Co wię cej, pra ca na dział ce wpły wa na lu dzi od stre so -

wu ją co. Dział kow cy od czu wa li mniej sze na pię cie psy -
chicz ne i by li bar dziej po god ni i rza dziej wpa da li 
w gniew. – Upra wia nie dział ki mo że ode grać waż ną ro -
lę w po pra wie psy chicz ne go sa mo po czu cia u osób za -
miesz ka łych w mie ście, gdzie kon takt z na tu rą jest
utrud nio ny, przez co ist nie je pod wyż szo ne ry zy ko pro -
ble mów psy chicz nych – za uwa ża współ au tor ka ba dań,
dr Car ly Wo od z Uni ver si ty of Es sex.

– Po trze bu je my stra te gii, któ ra po zwo li le piej wy ko -
rzy stać za nie dba ne grun ty – sko men to wał wy ni ki eks pe -
ry men tu pre zes bry tyj skie go Wy dzia łu Zdro wia Pu b-
licz ne go, prof. John Ash ton.

Uzy ska ne na uko wą me to da da ne wy da ją się po twier -
dzać to, co dział kow cy wie dzą od daw na, i co mó wi tak -
że sta re chiń skie przy sło wie: „Je śli chcesz być szczę śli wy
je den dzień – upij się. Je śli chcesz być szczę śli wy przez
rok – ożeń się. Je śli chcesz przez ca łe ży cie być szczę śli -
wy – za łóż so bie ogród”.

AH

8. Działka  – przepis na szcz´Êcie, zdrowie i brak stresu

Zwróć my szcze gól ną uwa gę na oso by prze by wa ją ce zi -
mą w ogro dzie. Je den te le fon do od po wied nich służb
mo że oka zać się dla po trze bu ją cej oso by na wa gę zło ta.
Przy dat ne nu me ry alar mo we: po li cja – 997 lub 112 z te -
le fo nów ko mór ko wych, straż miej ska – 986.

War to tak że wie dzieć, że w więk szo ści miast dzia ła ją
schro ni ska, któ re przyj mu ją bez dom nych nie za leż nie od

ilo ści łó żek i miej sca. Oso bom ubo gim, po zba wio nym
da chu nad gło wą po ma ga ją też wo lon ta riu sze z or ga ni za -
cji po za rzą do wej To wa rzy stwa Po mo cy im. św. Bra ta Al -
ber ta, któ re pro wa dzi 130 pla có wek w 61 miej sco wo ś-
ciach w ca łej Pol sce (ad re sy pla có wek: www.bra tal -
bert.org).

AD

55



56

10. Jesienne porzàdki na dzia∏ce. Eksperci radzà, co zrobiç 
z opakowaniami po Êrodkach ochrony roÊlin

Je sie nią koń czy my in ten syw ną pra cę w ogro dzie, ale
wła ści cie li dzia łek i ogro dów przy do mo wych cze ka jesz -
cze kil ka waż nych za dań. Dział kę i ogród na le ży przy go -
to wać do zi my, traw nik sko sić, usu nąć su che ga łę zie 
a przed pierw szy mi mro za mi za sa dzić jesz cze ro śli ny ce -
bu lo we kwit ną ce wio sną. Po se zo nie zo sta je rów nież du -
żo od pa dów. Od pa dy zie lo ne naj le piej roz drob nić i zro -
bić z nich kom post a nad mia ry od dać do lo kal ne go
PSZOK-u. Nie zwy kle istot ną kwe stią są opa ko wa nia po
środ kach ochro ny ro ślin.

Ety kie ta każ de go środ ka ochro ny ro ślin in for mu je 
o nie bez pie czeń stwie lub za gro że niach, ja kie mo gą one
stwa rzać, wska zu jąc jed no cze śnie na spo sób po stę po wa -
nia z opa ko wa niem.

Pol skie Sto wa rzy sze nie Ochro ny Ro ślin, wy cho dząc
na prze ciw po trze bom rol ni ków, wła ści cie li dzia łek 
i ogro dów stwo rzył Sys tem Zbiór ki Opa ko wań – Sys tem
PSOR. Umoż li wia on bez płat ne po zby cie się pu ste go
opa ko wa nia po środ ku ochro ny ro ślin, na wo zie czy pro -
duk tach bio bój czych.

W ra mach Sys te mu PSOR od bie ra ne są opa ko wa nia
po środ kach ochro ny ro ślin tok sycz nych i bar dzo tok -
sycz nych dla or ga ni zmów wod nych lub lu dzi, ozna czo -
nych mi ni mum jed nym z pik to gra mów:

– oraz opa ko wa nia po in nych środ kach nie bez piecz -
nych, wy ko rzy sty wa nych w rol nic twie, np. na wo zach,
ad iu wan tach, pro duk tach bio bój czych, ozna czo ne mi ni -
mum jed nym z pik to gra mów:

Opa ko wań po środ kach nie bez piecz nych nie na le ży
pa lić we wła snym za kre sie, wy rzu cać do po jem ni ków na
od pa dy ko mu nal ne, do la su czy na po le. Nie na le ży rów -
nież wy ko rzy sty wać ich do in nych ce lów, np. ja ko po -
jem nik na na rzę dzia czy pły ny. Ta kie opa ko wa nie ma
sta tus nie bez piecz ne go i po win no być od po wied nio zu -
ty li zo wa ne. Moż na je bez kosz to wo od dać do punk tu

sprze da ży, któ ry prze ka że je pro fe sjo nal nej fir mie zaj -
mu ją cej się uty li za cją od pa dów. Nie mu si to być ten sam
punkt, w któ rym do ko na li śmy za ku pu. Opa ko wa nie
moż na od dać do do wol ne go skle pu, któ ry uczest ni czy 
w Sys te mie. Nie ma ko niecz no ści oka zy wa nia pa ra go nu
czy też fak tu ry. Punk ty od bio ru moż na wy szu kać po -
przez stro nę: http://sys temp sor.pl/punk ty -od bio ru/. Skle -
py, któ re pro wa dzą sprze daż środ ków ochro ny ro ślin,
ma ją obo wią zek przy jąć zu ży te opa ko wa nia. Do ty czy to
rów nież skle pów wiel ko po wierzch nio wych. 

Ape lu je my do wszyst kich wła ści cie li ogro dów i dzia -
łek, aby od po wie dzial nie po stę po wa li z opa ko wa nia mi
po środ kach ochro ny ro ślin i ko rzy sta li z Sys te mu PSOR.
Od po wied nio uty li zu jąc pu ste opa ko wa nie po środ ku,
dba my o śro do wi sko i o na sze zdro wie – po wie dział Mar -
cin Mu cha, dy rek tor Pol skie go Sto wa rzy sze nia Ochro -
ny Ro ślin.

Jak po stę po wać z opa ko wa nia mi po środ kach ochro ny
ro ślin?

Trzy krot ne prze płu ka nie opa ko wań to wa ru nek przy ję -
cia ich przez punkt sprze da ży. Płu ka nie opa ko wań i wy -
ko rzy sta nie po płu czyn do opry sku po zwa la wy ko rzy stać
ca łą za war tość opa ko wa nia, po płu czyn nie wol no wy le -
wać do zle wu, gdyż jest to nie bez piecz ne dla śro do wi ska.
Po nad to, trans port pu stych opa ko wań ze skle pu jest dzię -
ki te mu bez piecz ny, a sprze daw cy nie ma ją kon tak tu ze
stę żo nym pro duk tem. Do punk tów sprze da ży od da je my
opa ko wa nia pla sti ko we i szkla ne oraz to reb ki fo lio we i
pa pie ro we. To re bek pa pie ro wych i fo lio wych nie płu cze -
my. Na to miast opa ko wa nia pla sti ko we i szkla ne – tak.
Użyt kow ni cy i punk ty sprze da ży po win ny zwra cać
szcze gól ną uwa gę na to, ko mu od da ją pu ste opa ko wa -
nia. Ich zwrot do Sys te mu PSOR gwa ran tu je, że zo sta ną
one za go spo da ro wa ne w spo sób od po wie dzial ny i zgod -
ny z pra wem.

pięk ny moż na mieć ogród, ale da tak że in struk cję jak w
kil ku kro kach moż na sa me mu stwo rzyć po dob ny.

AD

był dla Pań stwa jesz cze bar dziej in te re su ją cy.
Mie sięcz nik „dział ko wiec” od kry je przed Pań stwem

wszyst kie taj ni ki upra wy dział ki. Nie tyl ko po ka że jak

Pol skie Sto wa rzy sze nie Ochro ny Ro ślin

Pol skie Sto wa rzy sze nie Ochro ny Ro ślin (PSOR) re -
pre zen tu je bran żę środ ków ochro ny ro ślin. PSOR jest
ko or dy na to rem i wła ści cie lem Sys te mu Zbiór ki Opa ko -
wań PSOR i w imie niu uczest ni ków sys te mu pro wa dzi
ogól no pol ską kam pa nię edu ka cyj ną te goż Sys te mu pod

ha słem „Li czy się każ de opa ko wa nie”.
Pol skie Sto wa rzy sze nie Ochro ny Ro ślin re ali zu je róż -

no rod ne za da nia i pro jek ty ma ją ce na ce lu kom plek so -
wą in for ma cję i edu ka cję użyt kow ni ków środ ków
ochro ny ro ślin na te mat bez pie czeń stwa ich sto so wa nia. 

Pol skie Sto wa rzy sze nie Ochro ny Ro ślin


