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Wiel ce Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich wpły nę ła skar ga

pa na D.W. (ko pia pi sma w za łą cze niu)* oraz in ne skar -
gi kwe stio nu ją ce le gal ność sze re gu po sta no wień Sta tu tu
Pol skie go Związ ku Dział kow ców (da lej ja ko: PZD)
uchwa lo ne go w dniu 2 lip ca 2015 r., a tak że wska zu ją ce
na nad uży cia w dzia łal no ści or ga nów PZD. Po wni kli -
wej ana li zie pi sma Skar żą ce go Rzecz nik uznał za uza -
sad nio ne z punk tu wi dze nia praw i wol no ści jed nost ki
na stę pu ją ce wąt pli wo ści do ty czą ce tre ści Sta tu tu PZD 
i je go sto so wa nia w prak ty ce:

1. Obec ny sta tut w § 14 umoż li wia człon kom zwy czaj -
nym wgląd je dy nie w do ku men ta cję, któ ra do ty czy bez -
po śred nio ich człon ko stwa. Ozna cza to, że nie ma ją oni
moż li wo ści uzy ska nia in for ma cji do ty czą cych dzia łal -
no ści or ga nów PZD. Pro blem bra ku trans pa rent no ści
dzia łań or ga nów PZD po ja wił się rów nież na grun cie in -
nych skarg wpły wa ją cych do Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich. Or ga ny PZD w prak ty ce od ma wia ją udzie le nia
człon kom sto wa rzy sze nia ta kich in for ma cji, jak no we
za sa dy na li cza nia opłat za ener gię elek trycz ną, czy da ne
do ty czą ce umo co wa nia de le ga tów wy bra nych do władz
okrę go wych. Zgod nie z tre ścią art. 1 usta wy z 6 wrze -
śnia 200l r. o do stę pie do in for ma cji pu blicz nej (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2058 ze zm., da lej ja ko: u.d.i.p.) każ da in -
for ma cja o spra wach pu blicz nych sta no wi in for ma cje
pu blicz ną w ro zu mie niu usta wy i pod le ga udo stęp nie niu
i po now ne mu wy ko rzy sty wa niu na za sa dach i w try bie
okre ślo nych w tej usta wie. Pa mię tać na le ży, że pra wo
do stę pu do in for ma cji pu blicz nej jest wy wo dzo ne z za -
sa dy jaw no ści za war tej w art. 61 Kon sty tu cji, któ ry sta -
no wi, że oby wa tel ma pra wo do uzy ski wa nia in for ma cji
o dzia łal no ści or ga nów wła dzy pu blicz nej oraz osób peł -
nią cych funk cje pu blicz ne. Pra wo to obej mu je rów nież
uzy ski wa nie in for ma cji o dzia łal no ści or ga nów sa mo rzą -
du go spo dar cze go i za wo do we go, a tak że in nych osób
oraz jed no stek or ga ni za cyj nych w za kre sie, w ja kim wy -
ko nu ją one za da nia wła dzy pu blicz nej i go spo da ru ją mie -
niem ko mu nal nym lub ma jąt kiem Skar bu Pań stwa.

Za kres przed mio to wy po ję cia in for ma cji na grun cie
wska za nych wy żej prze pi sów jest sze ro ki. Po moc ny 
w je go do okre śle niu jest otwar ty ka ta log in for ma cji za -
war ty w art. 6 u.d.i.p., zgod nie z któ rym in for ma cją pu -
blicz ną są mię dzy in ny mi da ne o or ga nach i oso bach
spra wu ją cych w nich funk cje i ich kom pe ten cjach pod -
mio tów okre ślo nych w art. 4 ust. 1 u.d.i.p. a tak że in for -
ma cje do ty czą ce ma jąt ku, któ rym pod mio ty te dys po-
nu ją. Nie po win no więc bu dzić wąt pli wo ści, że in for ma -
cje ta kie in for ma cje jak umo co wa nia de le ga tów na okrę -
go wy zjazd PZD oraz szcze gó ło we roz li cze nia fi nan so -
we miesz czą się więc w po ję ciu in for ma cji pu blicz nej.
Ozna cza to, że zgod nie z art. 2 u.d.i.p. do stęp do tych in -
for ma cji przy słu gu je każ de mu, a więc nie tyl ko or ga no -
wi nad zo ru ją ce mu sto wa rzy sze nie, ale tak że je go człon-
kom. Nie do pusz czal ne jest za tem od ma wia nie udzie la nia
ta kich in for ma cji w opar ciu o wska za ne wy żej po sta no -
wie nie sta tu tu. Po nad to na le ży pod kre ślić, że człon ko -
wie sto wa rzy sze nia – ja ko płat ni cy skła dek, po win ni
mieć za gwa ran to wa ne pra wo do in for ma cji o spo so bie
wy dat ko wa nia pie nię dzy przez wła dze sto wa rzy sze nia,
za sa dach na li cza nia opłat, czy po dej mo wa nych in we sty -
cjach. Upraw nie nie to na le ży uznać za klu czo we dla re -
ali za cji okre ślo nych w art. 2 usta wy z dnia 7 kwiet nia
l989 r. - Pra wo o sto wa rzy sze niach (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1393 ze zm., da lej ja ko: u.p.s.) za sad do bro wol no -
ści i sa mo rząd no ści sto wa rzy sze nia. Nie spo sób bo wiem
uznać, za sa mo rząd ne sto wa rzy sze nia, w któ rym po -
szcze gól ni człon ko wie nie mo gą uzy skać in for ma cji 
o dzia ła niach po dej mo wa nych przez wy bra ne przez sie -
bie or ga ny.

2. Prze pis § 2 ust. 5 sta tu tu prze wi du je moż li wo ść
prze dłu że nia za ka zu wcho dze nia w skład or ga nów PZD
przez od wo ła nych człon ków or ga nu o do dat ko wą ka den -
cję w uza sad nio nych przy pad kach. Rzecz nik po dzie la
wąt pli wo ści Skar żą ce go, że prze pis ten do pusz cza zbyt
du żą do wol ność w po zba wia niu człon ków sto wa rzy sze -
nia pod sta wo we go upraw nie nia, ja kim jest człon ko stwo
w po cho dzą cych z wy bo ru or ga nach sto wa rzy sze nia 
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i moż li wo ści peł nie nia funk cji w tych or ga nach. Upraw -
nie nie to wią że się bo wiem bez po śred nio z za sa dą sa mo -
rząd no ści sto wa rzy szeń i sta no wi re ali za cję kon sty tu -
cyj nej wol no ści zrze sza nia się, któ ra obej mu je rów nież
pra wo do człon ko stwa w struk tu rach sto wa rzy sze nia.
Wska za ny prze pis sta tu tu w prak ty ce mo że pro wa dzić
do ce lo we go wy klu cza nia nie któ rych człon ków sto wa -
rzy sze nia z je go or ga nów w opar ciu o prze słan ki in ne niż
nie wy ko ny wa nie przy ję tych obo wiąz ków i dzia ła nie na
szko dę sto wa rzy sze nia, co na le ży uznać za dzia ła nia
sprzecz ne z prze pi sa mi pra wa.

3. Po dob ne wąt pli wo ści bu dzi treść art. 41 ust. 3 sta tu -
tu, któ ry prze wi du je moż li wość prze dłu ża nia dzia ła nia
or ga nu ko mi sa rycz ne go w uza sad nio nych przy pad kach
na okres nie prze kra cza ją cy 2 lat. Sto wa rzy sze nia co do
za sa dy po win no po wiem dzia łać po przez or ga ny po wo -
ła ne z wy bo ru, co wią że się z przy wo ły wa ną już wy żej
za sa dą sa mo rząd no ści wy ra żo ną w art. 2 u.p.s. Dzia ła -
nie or ga nu ko mi sa rycz ne go po win no mieć cha rak ter wy -
jąt ko wy. Prze słan ki prze dłu że nia dzia ła nia te go or ga nu
po win ny być okre ślo ne w spo sób wy klu cza ją cy uzna nio -
wość de cy zji po dej mo wa nych w tym za kre sie przez or -
ga ny PZD. Skar żą cy pod no si w swym pi śmie, że in sty-
tu cja za rzą du ko mi sa rycz ne go jest czę sto wy ko rzy sty -
wa na przez PZD w sto sun ku do Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych nie za do wo lo nych z dzia łal no ści sto wa -
rzy sze nia.

4. Wąt pli wo ści z punk tu wi dze nia za sa dy sa mo rząd -
no ści bu dzi rów nież zbyt sze ro ko okre ślo ny ka ta log pod -
mio tów upraw nio nych do kan dy do wa nia do okrę go we go
za rzą du, okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej oraz upraw nio -
nych do wy bo ru de le ga tów na Kra jo wy Zjazd De le ga -
tów PZD. Skar żą cy pod no si, że § 96 ust 4 sta tu tu na da je
to upraw nie nie rów nież pod mio tom nie po sia da ją cym
człon ko stwa w PZD.

5. Po waż nie wąt pli wo ści bu dzi treść prze pi su § 166
sta tu tu, któ ry sta no wi, że oso by wcho dzą ce w dniu
uchwa le nia te go sta tu tu w skład or ga nów PZD, za cho -
wu ją swo je do tych cza so we man da ty ja ko człon ko wie
wła ści wych or ga nów PZD oraz do tych cza so we funk cje.
Skar żą cy wska zu je, że prze pis ten pro wa dzi do ak cep ta -
cji wy bo rów or ga nów PZD do ko na nych w opar ciu 

o prze pi sy sta tu tu PZD z dnia 23 paź dzier ni ka 2014 r.,
któ ry nie zo stał za re je stro wa ny przez sąd re je stro wy.
Pro blem sto so wa nia uchwał pod ję tych na pod sta wie nie -
za re je stro wa ne go sta tu tu oraz funk cjo no wa nia or ga nów
wy bra nych na pod sta wie te go ak tu po ja wił się rów nież
na grun cie in nych skarg wpły wa ją cych do Rzecz ni ka.
Sy tu ację ta ką na le ży uznać za nie zgod ną z obo wią zu ją -
cym pra wem i go dzą cą w przy wo ły wa ną już wy żej za sa -
dą sa mo rząd no ści.

6. Zgod nie z § 14 ust. 2 sta tu tu pra wa człon kow skie
wy ko ny wa ne są oso bi ście. Prze pis ten w prak ty ce unie -
moż li wia dział kow com upo waż nie nie swe go przed sta -
wi cie la do udzia łu w wal nym ze bra niu człon ków. Ta kie
roz wią za nie wy da je się nie uza sad nio ne zwłasz cza, bio -
rąc pod uwa gę, iż z dzia łek w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych czę sto ko rzy sta ją ca łe ro dzi ny. Nie moż ność
sko rzy sta nia z in sty tu cji przed sta wi ciel stwa w prak ty ce
czę sto ogra ni cza moż li wość udzia łu w wal nym zgro ma -
dze niu dział kow ców, któ rzy z przy czyn lo so wych nie są
w sta nie wziąć w nim udzia łu. Bu dzi to po waż ne wąt pli -
wo ści z punk tu wi dze nia sa mo rząd no ści sto wa rzy sze nia.

7. Wąt pli wo ści Rzecz ni ka bu dzi też prak ty ka za wia -
da mia nia dział kow ców o ter mi nie wal ne go ze bra nia li -
stem zwy kłym. Wy mo gi do ty czą ce for my za wia do-
mie nia okre ślo ne w § 60 Sta tu tu na le ży uznać za nie wy -
star cza ją ce dla za gwa ran to wa nia za sa dy sa mo rząd no ści.

Oba wy Rzecz ni ka bu dzi rów nież opi sa na przez Skar -
żą ce go prak ty ka dzia ła nia PZD na rzecz znie chę ca nia
dział kow ców do two rze nia od ręb nych sto wa rzy szeń
ogro do wych. Sta no wi ona po waż ne za gro że nie dla kon -
sty tu cyj nej wol no ści zrze sza nia się i jest nie zgod na z tre -
ścią orze cze nia Try bu na tu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11
lip ca 2012 r. (sygn. akt K 8/l0), w któ rym Try bu nał uznał
za nie kon sty tu cyj ną mo no po li stycz ną po zy cję PZD.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze, dzia ła jąc na pod sta wie
art. 13 ust. I pkt 2 usta wy z dnia 15 lip ca 1987 r. o Rzecz -
ni ku Praw Oby wa tel skich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 
ze zm.) zwra cam się do Pa na Pre ze sa z proś bą o przed -
sta wie nie wy ja śnień w ni niej szej spra wie, a w szcze gól -
no ści o udzie le nie in for ma cji, czy do or ga nów PZD
wpływa ją skar gi do ty czą ce po sta no wień obo wią zu ją ce -
go sta tu tu i czy są roz wa ża ne je go zmia ny.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/

*Pisma Pana D. W. nie zamieszczamy ze względu na jego obszerność.
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Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku
W związ ku z Pań skim pi smem z dnia 19 sierp nia br. 

w spra wie za strze żeń do sze re gu po sta no wień sta tu tu
PZD (znak: VII-612.11.2016. MM), któ re zo sta ło opu -
bli ko wa ne na ofi cjal nej stro nie in ter ne to wej Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców jest zo bo wią za ne usto sun -
ko wać się do tre ści za war tych w tym wy stą pie niu.

Pra gnie my na wstę pie za uwa żyć, że za sto so wa na przez
Pa na for ma pu bli ko wa nia przed mio to we go wy stą pie nia
wraz z ko mu ni ka tem pre zen tu ją cym za war te w nim za -
rzu ty ja ko fak tycz ne przy pad ki na ru sza nia pra wa, jest
po stę po wa niem nie do pusz czal nym, któ re pro wa dzi do
krzyw dzą cej styg ma ty za cji na szej or ga ni za cji. Ta ka me -
to da ro dzi przy pusz cze nie, że wy su wa ne za rzu ty wo bec
sta tu tu PZD sta no wią je dy nie pre tekst do dys kre dy to wa -
nia w oczach opi nii pu blicz nej spo łecz nej or ga ni za cji,
któ ra zrze sza po nad mi lion pol skich dział kow ców. Ma -
jąc za tem na uwa dze me to dę upu blicz nie nia bez pod staw -
nych za rzu tów pod ad re sem PZD, je ste śmy zo bo wią za ni
od nieść się do nich w ta kiej sa mej for mie, aby w ten spo -
sób spró bo wać ode przeć oskar że nia skie ro wa ne wo bec
Związ ku.

Przede wszyst kim na le ży sta now czo pod kre ślić, że sta -
tut PZD był pod da ny szcze gól nie wni kli we mu ba da niu
ze stro ny nie za wi słe go są du re je stro we go oraz or ga nu
nad zo ru. Sy tu acja ta sta no wi waż ki ar gu ment prze ma -
wia ją cy za słusz no ścią sta no wi ska o zgod no ści sta tu tu
PZD z po wszech nie obo wią zu ją cym pra wem. Co wię -
cej, oso ba, któ ra wy stą pi ła do Pa na z wnio skiem o in ter -
wen cję, pi smo z ana lo gicz ny mi za rzu ta mi skie ro wa ła do
są du, w któ rym to czy ło się po stę po wa nie do ty czą ce re-
je stra cji sta tu tu PZD. Fakt, iż sąd nie uwzględ nił tych za -
rzu tów i za re je stro wał sta tut PZD, naj le piej do wo dzi
bez za sad no ści uwag oso by, na któ rą po wo łu je się Pan 
w swym pi śmie.

W świe tle po wyż sze go, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z ubo le wa niem uzna je, że bez kry tycz nie przy jął
Pan ten den cyj ne po glą dy i w opar ciu o nie pu blicz nie za -
jął sta no wi sko. Nie spo sób za tem uznać, aby to sta no wi -
sko zo sta ło po prze dzo ne wni kli wą i peł ną oce ną, sko ro
nie uwzględ nia fak tu re je stra cji sta tu tu PZD, któ ry w ten
spo sób zo stał uzna ny przez sąd za zgod ny z obo wią zu -
ją cym pra wem. Z te go wzglę du nie do za ak cep to wa nia
jest pu blicz ne sza fo wa nie za rzu ta mi, któ re ma ją stwo -
rzyć wra że nie, że Zwią zek dzia ła w opar ciu o wa dli wy
sta tut. Jest to dzia ła nie po śred nio ne gu ją ce orze cze nie
nie za wi słe go są du.

Z po wyż szych wzglę dów Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
nie wi dzi obec nie po trze by zmia ny obo wią zu ją ce go sta -
tu tu, któ ry obo wią zu je do pie ro od ro ku. Do tych cza so wa
prak ty ka wska zu je, że do ku ment ten speł nia swo ją ro lę
i do sto so wał funk cjo no wa nie po szcze gól nych or ga nów
Związ ku do usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
oraz usta wy - Pra wo o sto wa rzy sze niach. Jed no cze śnie
nie moż na wy klu czyć no we li za cji te go do ku men tu 
w przy szło ści. De cy zja w tym za kre sie na le ży przede
wszyst kim do Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD. 
W Związ ku ni gdy nie by ło, i nie ma, ogra ni czeń w dys -
ku sji nad zmia ną sta tu tu. Wręcz prze ciw nie, ta ka dys ku -
sja ma cha rak ter wręcz per ma nent ny, co uwa ża my za
oczy wi ste w or ga ni za cji, któ rej fun da men tem dzia ła nia
jest de mo kra cja. Jed nak że w PZD wdro że nie pro po zy cji
zmia ny pra wa wy ma ga po par cia go przez więk szość. Na
chwi lę obec ną więk szość ta po par ła roz wią za nia, któ -
rych od zwier cie dle niem są za pi sy sta tu tu PZD uchwa lo -
ne go przez Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w 2015 r. 
i za re je stro wa ne go, zgod nie z obo wią zu ją cą pro ce du rą,
przez nie za wi sły Sąd. Stąd też, każ dy z człon ków PZD,
nie za leż nie od ewen tu al ne go kry tycz ne go sto sun ku do
za war tych w nim po sta no wień, jest zo bo wią za ny usza no -
wać i wy peł niać za pi sy obec ne go sta tu tu, co oczy wi ście
nie wy klu cza, że jed no cze śnie mo że po dej mo wać dzia -
ła nia na rzecz ich zmia ny, w try bie zgod nym z pra wem.

W po wyż szym kon tek ście z przy kro ścią na le ży stwier -
dzić, że zgła sza ne przez Pa na za strze że nia ma ją cha rak -
ter su biek tyw nych ocen, któ re wy ni ka ją z od mien nej
kon cep cji ukształ to wa nia tre ści sta tu tu PZD. Wy su nię te
za rzu ty nie są więc kon se kwen cją uzna nia kwe stio no wa -
nych za pi sów sta tu tu za sprzecz nych z obo wią zu ją cym
pra wem. Tym sa mym Pań skie wy stą pie nie mo że być po -
trak to wa ne ja ko swo ista pró ba na rzu ce nia or ga ni za cji
spo łecz nej kon kret nych roz wią zań sta tu to wych zgod -
nych z ocze ki wa nia mi or ga nu wła dzy pu blicz nej. Wy da -
je się, że ta kie po stę po wa nie jest nie do pusz czal ne i sta -
no wi po waż ne za gro że nie dla im ma nent nych cech or ga -
ni za cji po za rzą do wych – sa mo dziel no ści, sa mo rząd no -
ści oraz nie za leż no ści. Te przy mio ty są szcze gól nie
ce nio ne przez człon ków PZD ze wzglę du na do świad -
cze nia na szej or ga ni za cji, któ ra wie lo krot nie mu sia ła sta -
wać w obro nie in te re sów swych człon ków przed ne ga-
tyw ny mi skut ka mi ini cja tyw po dej mo wa nych przez nie -
któ re wła dze pu blicz ne. Po zo sta wie nie człon kom sto wa -
rzy sze nia swo bo dy w de cy do wa niu o kwe stiach we w-
nątrz or ga ni za cyj nych i ogra ni cze nie moż li wo ści in ge -

2. Odpowiedê PZD z dnia 7 wrzeÊnia 2016 r. 
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ren cji czyn ni ków ze wnętrz nych w tę ma te rię, jest fun da -
men tem, na któ rym opie ra się isto ta ru chów po za rzą do -
wych. Roz wią za nie to ma szcze gól ne zna cze nie ja ko
in stru ment gwa ran tu ją cy oby wa te lom fak tycz ną moż li -
wość sa mo or ga ni za cji w przy pad ku spo ru z wła dzą pu -
blicz ną. Dla te go kry ty ko wa nie przez Rzecz ni ka za sad
przy ję tych w PZD, bez re flek sji nad tym, iż nie ła mią
one żad nych norm praw nych, a wpro wa dzo no je uchwa -
ła mi pod ję ty mi przez de mo kra tycz nie wy bra ne or ga ny
na sze go sa mo rzą du, czy li zgod nie z wo lą człon ków na -
sze go zrze sze nia, uwa ża my za dzia ła nie pod wa ża ją ce sa -
mo dziel ność i sa mo rząd ność na szej or ga ni za cji.

Nie za leż nie od po wyż sze go, Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD za szcze gól nie obu rza ją ce uzna je pu blicz ne in -
sy nu owa nie ja ko by Zwią zek po dej mo wał pró by znie-
chę ca nia człon ków PZD do two rze nia od ręb nych sto wa -
rzy szeń. Od wo ły wa nie się w ofi cjal nych wy stą pie niach
or ga nu kon sty tu cyj ne go do go ło słow nych po mó wień,
bez ich zwe ry fi ko wa nia, uwa ża my za sy tu ację nie do -
pusz czal ną i wręcz go dzą cą w po wa gę urzę du. For mu ło -
wa nie na fo rum pu blicz nym nie praw dzi wych za rzu tów

przez or gan ma ją cy strzec wol no ści i praw oby wa tel -
skich jest groź nym pre ce den sem, gdyż stwa rza wra że nie
zwal cza nia or ga ni za cji po za rzą do wej. Z te go wzglę du
zwra ca my się do Pa na Rzecz ni ka o roz wa że nie na ka za -
nia na tych mia sto we go usu nię cia przed mio to we go pi sma
i ko mu ni ka tu z ofi cjal nej stro ny biu ra RPO, względ nie
zmia nę ko men ta rza, w któ rym do ko na ne zo sta ną spro -
sto wa nia nie ści sło ści za war tych w tym pi śmie.

Jed no cze śnie pro si my Pa na Rzecz ni ka o więk szą
wstrze mięź li wość w dzia ła niach po dej mo wa nych wo bec
PZD. Nie do strze ga my żad nych pod staw do te go, by na -
sza or ga ni za cja by ła obiek tem tak zde cy do wa nej kry ty -
ki, czy wręcz zwal cza nia ze stro ny RPO. Prze ciw nie,
uwa ża my, że do ro bek na sze go sto wa rzy sze nia w peł ni
uza sad nia ocze ki wa nie, że RPO, za miast an ga żo wać się
w dzia ła nia uwia ry gad nia ją ce in sy nu acje i nie praw dzi -
we za rzu ty wy su wa ne wo bec PZD, za cznie trak to wać
na sze sto wa rzy sze nie jak part ne ra spo łecz ne go, z któ rym
war to pro wa dzić dia log i współ pra co wać dla do bra po -
nad mi lio na dział ko wych ro dzin.

Z wy ra za mi sza cun ku

3. Stanowisko Prezydium KR PZD z dnia 9 wrzeÊnia w sprawie oceny
prawnej zastrze˝eƒ do statutu PZD zgłoszonych przez RPO 

Pre zy dium KR PZD, po za po zna niu się z opra co wa ną
przez ze spół praw ny w biu rze KR PZD ana li zą praw ną
wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich z dnia 
19 sierp nia 2016 ro ku (znak: VII-612.11.2016. MM),
uzna je za za sad ne przy jąć przed mio to wy do ku ment ja ko
pre zen tu ją cy ofi cjal ne sta no wi sko PZD w ni niej szej
spra wie. Jed no cze śnie Pre zy dium KR PZD stwier dza, 

iż ska la po my łek, błęd nych in ter pre ta cji oraz bez pod -
staw nych in sy nu acji go dzą cych w do bre imię PZD, któ -
re za war te zo sta ły w ofi cjal nym do ku men cie wy sto-
so wa nym przez RPO, w peł ni uza sad nia ne ga tyw ną oce -
nę za war tą pi śmie skie ro wa nym przez Pre zy dium KR
PZD do RPO w dniu 7 wrze śnia 2016 r.

Wi ce pre zes  
/-/ Sta ni sław Za wad ka

Pre zes
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

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

z dnia 9 wrze śnia 2016 r.
w spra wie oce ny praw nej za strze żeń do sta tu tu PZD zgło szo nych przez 

Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich w pi śmie z 19 sierp nia 2016 ro ku

Ana li za praw na wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich z dnia 19 sierp nia 2016 ro ku

Pi smem z dnia 19 sierp nia 2016 ro ku (znak: VII-
612.11.2016. MM) Rzecz nik Praw Oby wa tel skich (RPO)
wy stą pił do Pre ze sa PZD z za strze że nia mi do sze re gu
po sta no wień sta tu tu PZD i prak ty ki sto so wa nia te go do -
ku men tu. Z tre ści te go wy stą pie nia wy ni ka, że RPO

uznał za uza sad nio ne wąt pli wo ści do ty czą ce tych po sta -
no wień. Tym sa mym Rzecz nik po dzie lił przy naj mniej
część za rzu tów za war tych w skar dze skie ro wa nej do nie -
go przez by łe go człon ka PZD, któ ry od lat zwal cza
Zwią zek, rzu ca jąc bez pod staw ne oskar że nia.
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W tym kon tek ście na le ży stwier dzić, że za strze że nia
oraz ar gu men ta cja przed sta wio na przez RPO są cał ko -
wi cie bez pod staw ne. Ta ka kon sta ta cja wy ni ka w głów nej
mie rze z fak tu, że obo wią zu ją cy sta tut PZD był pod da -
ny szcze gól nie wni kli we mu ba da niu ze stro ny nie za wi -
słe go są du oraz or ga nu nad zo ru w ra mach po stę po wa nia
re je stro we go do ty czą ce go wpi sa nia zmia ny sta tu tu do
Kra jo we go Re je stru Są do we go. Co wię cej, ba da no rów -
nież za rzu ty, któ re zo sta ły uzna ne przez RPO, ja ko że
au tor wspo mnia ne skar gi zgło sił je rów nież do są du oraz
or ga nu nad zo ru. W efek cie na le ży uznać, że sta tut PZD
jest zgod ny z po wszech nie obo wią zu ją cym pra wem.
Ozna cza to za tem, że przed mio to we za strze że nia są bez -
za sad ne i nie mo gą być trak to wa ne ja ko po twier dze nie
sprzecz no ści sta tu tu PZD z prze pi sa mi pra wa.

Z te go punk tu wi dze nie na le ży uznać, że zgła sza ne
przez RPO za strze że nia ma ją cha rak ter su biek tyw nych
ocen, któ re wy ni ka ją z od mien nej kon cep cji ukształ to -
wa nia tre ści sta tu tu PZD. Wy su nię te za rzu ty nie są więc
kon se kwen cją uzna nia kwe stio no wa nych za pi sów sta tu -
tu za sprzecz ne z obo wią zu ją cym pra wem. Tym sa mym
wy stą pie nie RPO mo że być po trak to wa ne ja ko swo ista
pró ba na rzu ce nia or ga ni za cji spo łecz nej kon kret nych
roz wią zań sta tu to wych zgod nych z ocze ki wa nia mi or ga -
nu wła dzy pu blicz nej. Wy da je się, że ta kie po stę po wa nie
jest nie do pusz czal ne i sta no wi po waż ne za gro że nie dla
fun da men tal nych cech sto wa rzy szeń - sa mo dziel no ści,
sa mo rząd no ści oraz nie za leż no ści. Za kła da ją one pra wo
do au to no micz ne go i wol ne go od nad mier nej in ge ren cji
ze stro ny wła dzy pu blicz nej, kształ to wa nia za sad funk -
cjo no wa nia sto wa rzy szeń. Jak wska zu je dok try na „Sa -
mo rząd ność sto wa rzy szeń ozna cza swo bo dę w kształ to -
wa niu struk tu ry or ga ni za cyj nej, okre śla nia kry te rium
człon ko stwa, wy zna cza nia so bie za dań, przyj mo wa nia
do wol nych (w ra mach pra wa) me tod funk cjo no wa nia 
(- ). Sa mo rząd ność sto wa rzy szeń po le ga w isto cie na tym,
co ust. 2 k.a. okre śla ja ko ich sa mo dziel ność”. (Pa weł
Sar nec ki Ko men tarz do art.2 usta wy – Pra wo o sto wa -
rzy sze niach ABC 2007). Jak wi dać, po zo sta wie nie
człon kom sto wa rzy sze nia swo bo dy w de cy do wa niu o
kwe stiach we wnątrz -or ga ni za cyj nych i ogra ni cze nie
moż li wo ści in ge ren cji w tę ma te rię czyn ni ków ze wnętrz -
nych, jest fun da men tem, na któ rym opie ra się isto ta ru -
chów po za rzą do wych. Roz wią za nie to ma szcze gól ne
zna cze nie ja ko in stru ment gwa ran tu ją cy oby wa te lom
fak tycz ną moż li wość sa mo or ga ni za cji w przy pad ku spo -
ru z wła dzą pu blicz ną. Dla te go kry ty ko wa nie przez RPO
za sad przy ję tych w PZD, bez uwzględ nie nia, iż nie ła -
mią one żad nych norm praw nych, a wpro wa dzo no je
uchwa ła mi pod ję ty mi przez de mo kra tycz nie wy bra ne or -
ga ny Związ ku, czy li zgod nie z wo lą człon ków PZD, na -
le ży uznać za dzia ła nie pod wa ża ją ce sa mo dziel ność 
i sa mo rząd ność Związ ku.

Nie za leż nie jed nak od po wyż szych uwag, trze ba rów -

nież stwier dzić, że zgło szo ne przez RPO po szcze gól ne
za strze że nia są po zba wio ne pod staw me ry to rycz nych.
Więk szość z nich opar to bo wiem o wa dli we za ło że nia, 
a nie któ re są wy ni kiem wy biór cze go po dej ścia do da ne -
go za gad nie nia. Ta ka kon sta ta cja wy ni ka z praw nej ana -
li zy wy stą pie nia RPO. Po ni żej przed sta wio no uwa gi
od no śnie po szcze gól nych za strze żeń do sta tu tu PZD.

Ad 1) W swo im wy stą pie niu Rzecz nik za kwe stio no -
wał § 14 sta tu tu PZD. Uznał mia no wi cie, że umoż li wia
człon kom je dy nie wgląd w do ku men ta cję, któ ra do ty czy
bez po śred nio ich człon ko stwa, a więc po zba wia człon -
ków moż li wo ści uzy ska nia in for ma cji do ty czą cych dzia -
łal no ści or ga nów Związ ku. Twier dze nie to jest w spo sób
oczy wi sty sprzecz ne z pod wa ża nym § 14. Wszak po sta -
no wie nie to wprost przy zna je każ de mu człon ko wi zwy -
czaj ne mu pra wo uzy ski wa nia in for ma cji o dzia łal no ści
PZD (§ 14 ust. 1 pkt 3). Po nad to upraw nia człon ka zwy -
czaj ne go do zwra ca nia się do or ga nów PZD o ochro nę
swo ich praw i in te re sów w za kre sie człon ko stwa w PZD
i pra wa do dział ki (§ 14 ust. 1 pkt 4), a tak że wy stę po wa -
nia z wnio ska mi i po stu la ta mi do or ga nów PZD (§ 14
ust. 1 pkt 5). Zu peł nie nie zro zu mia ły jest więc po gląd
RPO w przed mio to wej spra wie, któ ry jest cał ko wi cie
sprzecz ny z tre ścią po sta no wie nia sta tu to we go, któ re
pod dał kry ty ce.

Po nad to RPO nie za uwa żył, że tak że in ne re gu la cje
przy zna ją człon kom PZD oraz dział kow com od po wied -
nie upraw nie nia do ty czą ce uzy ski wa nia in for ma cji. Zna -
mien nym przy kła dem w tym za kre sie jest art. 33 ust. 3 
i 4 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Z prze -
pi sów tych wy ni ka, że raz w ro ku, nie póź niej niż do dnia
1 lip ca, sto wa rzy sze nie ogro do we przed sta wia dział kow -
com in for ma cję fi nan so wą do ty czą cą pro wa dze nia ROD
za po przed ni rok; in for ma cja ta mu si za wie rać wpły wy 
i wy dat ki pro wa dzo ne go ROD w po dzia le na źró dła po -
cho dze nia i wy dat ko wa ne ce le, a tak że ze sta wie nie środ -
ków wpła ca nych przez dział kow ców w po dzia le na po -
zy cje okre ślo ne w usta wie. Po nad to wy ma ga ne jest, aby
in for ma cja by ła udo stęp nia na w spo sób umoż li wia ją cy
każ de mu dział kow co wi za po zna nie się z nią. Obo wią -
zek ten jest re ali zo wa ny w ROD pro wa dzo nych przez
Zwią zek, co świad czy o bez za sad no ści za strze żeń RPO
co do trans pa rent no ści dzia łań or ga nów PZD.

Pa mię tać rów nież trze ba, że – oprócz wspo mnia nych re -
gu la cji – w każ dym ogro dzie od by wa się co rocz nie wal -
ne ze bra nie, gdzie do ko nu je się roz li cze nia funk cjo no-
wa nia ROD w opar ciu o przed kła da ne do ku men ty, w tym
spra woz da nia fi nan so we, któ re są ba da ne przez ko mi sje
re wi zyj ne i za twier dza ne przez człon ków PZD (dział kow -
ców). Ozna cza to, że – wbrew twier dze niom RPO – człon -
ko wie Związ ku ma ją za gwa ran to wa ne pra wo do in for-
ma cji o spo so bie wy dat ko wa nia pie nię dzy, za sa dach na li -
cza nia opłat, czy po dej mo wa nych in we sty cjach.
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W ra mach przed mio to we go za strze że nia RPO wy ra ził
rów nież błęd ny po gląd, że in for ma cje o cha rak te rze we -
wnątrz -or ga ni za cyj nym, ta kie jak in for ma cje o umo co wa -
niu de le ga tów na okrę go wy zjazd oraz szcze gó ło we
roz li cze nie fi nan so we or ga nów PZD, sta no wią in for ma cje
pu blicz ną. Przy ję cie ta kie go po glą du mu sia ło by ozna czać,
że każ de mu oby wa te lo wi bez wy jąt ku (nie tyl ko człon ko -
wi PZD) przy słu gi wa ło by pra wo żą da nia ta kich in for ma -
cji. W prak ty ce więc oso ba zu peł nie nie zwią za na ze
Związ kiem, czy da nym ROD, mo gła by wy stę po wać np. o
szcze gó ło we in for ma cje or ga ni za cyj ne do wol nie wy bra ne -
go przez sie bie ogro du. Ab sur dal ność ta kiej kon klu zji
świad czy o błęd no ści po sta wio nej te zy. W rze czy wi sto ści
bo wiem z sa mej usta wy o do stę pie do in for ma cji pu blicz -
nej, jak rów nież bo ga te go orzecz nic twa wy ni ka, że or ga ni -
za cje spo łecz ne obo wią za ne są udo stęp niać in for ma cje
pu blicz ne, któ re są zwią za ne z dys po no wa niem ma jąt kiem
pu blicz nym lub wy ko ny wa niem za dań zle co nych fi nan so -
wa nych ze środ ków pu blicz nych. Ozna cza to, że wszel kie
in ne in for ma cje nie są trak to wa ne ja ko in for ma cje pu blicz -
ne i są udo stęp nia ne we dług re gu la cji nor mu ją cych dzia łal -
ność da nej or ga ni za cji. W przy pad ku PZD są to w szcze -
gól no ści wy żej wspo mnia ne re gu la cje sta tu to we oraz usta -
wy o ROD, któ re gwa ran tu ją sze ro ką trans pa rent ność dzia -
łal no ści or ga nów PZD.

Ad 2) Za bez za sad ny na le ży tak że oce nić za rzut sfor -
mu ło wa ny wo bec § 42 ust. 5 Sta tu tu PZD, prze wi du ją -
ce go – wo bec oso by od wo ła nej ze skła du or ga nu PZD 
(a więc na pod sta wie prze sła nek wska za nych w § 42 
ust. 1) – za kaz wcho dze nia w skład or ga nu PZD przez
okre ślo ny czas. W oce nie RPO ta re gu la cja „w prak ty ce
mo że pro wa dzić do ce lo we go wy klu cza nia nie któ rych
człon ków sto wa rzy sze nia z je go or ga nów w opar ciu 
o prze słan ki in ne niż nie wy ko ny wa nie przy ję tych obo -
wiąz ków i dzia ła nie na szko dę sto wa rzy sze nia”. Tym cza -
sem § 42 ust. 1 Sta tu tu PZD prze wi du je, iż każ de
od wo ła nie ze skła du or ga nu PZD mo że na stą pić wy łącz -
nie „w ra zie stwier dze nia nie wy ko ny wa nia przy ję tych
obo wiąz ków lub dzia ła nie na szko dę sto wa rzy sze nia”, 
a za tem sank cja z § 42 ust. 5 mo że do tknąć wy łącz nie
oso by win nej ta kie go dzia ła nia. Brak do strze że nia przez
RPO tej istot nej oko licz no ści świad czy o bra ku rze tel -
no ści w ana li zo wa niu po szcze gól nych re gu la cji sta tu to -
wych. W efek cie przed mio to we za strze że nie na le ży
oce nić ja ko cał ko wi cie bez pod staw ne, gdyż zo sta ło opar -
te o ra żą co wa dli wą in ter pre ta cję § 42 Sta tu tu PZD.

Ad 3) RPO zgło sił rów nież swo je wąt pli wo ści co do 
§ 41 ust. 3 sta tu tu PZD, któ ry prze wi du je moż li wość prze -
dłu ża nia dzia ła nia or ga nu ko mi sa rycz ne go w uza sad nio -
nych przy pad kach. W tym za kre sie na le ży zgo dzić się z
te zą, że sto wa rzy sze nie po win no za sad ni czo dzia łać po -
przez or ga ny po wo ła ne z wy bo ru. Ta ka re gu ła jest wy raź -

nie eks po no wa na w sta tu cie PZD. Dzia łal ność or ga nu ko -
mi sa rycz ne go jest sy tu acją wy jąt ko wą. Sta tut ja sno okre -
śla głów ne za da nie ta kie go or ga nu, któ ry po wi nien dzia łać
do mo men tu wy bo ru wła ści we go or ga nu, z re gu ły nie dłu -
żej niż 6 mie się cy. Jed nak zda rza ją się sy tu acje, gdy ten
czas jest nie wy star cza ją cy, np. bra ku je chęt nych kan dy -
da tów do da ne go or ga nu. Wów czas ist nie je po trze ba me -
cha ni zmu prze wi du ją ce go prze dłu że nie umo co wa nia dla
or ga nu ko mi sa rycz ne go, gdyż w prze ciw nym wy pad ku
za bra kło by funk cjo nu ją ce go or ga nu, co jest nie do pusz -
czal ne. Dla te go pod da na w wąt pli wość re gu la cja do pusz -
cza ta kie prze dłu że nie, ale tyl ko w uza sad nio nych przy-
pad kach. W prak ty ce ozna cza to, że wła ści we wła dze
Związ ku, któ re po wo łu ją da ny or gan ko mi sa rycz ny, mu -
szą uza sad nić swo ją uchwa łę, po da jąc obiek tyw ne przy -
czy ny świad czą ce o ko niecz no ści kon ty nu owa nia mi sji
or ga nu ko mi sa rycz ne go. Ta ka uchwa ła mo że być za skar -
żo na w we wnątrz -or ga ni za cyj nym po stę po wa niu od wo -
ław czym. W konse kwen cji na le ży uznać, że oma wia ny 
§ 41 ust. 3 sta tu tu PZD jest re gu la cją nie tyl ko ko niecz ną
dla spraw ne go funk cjo no wa nia or ga nów Związ ku, ale
rów nież zgod ną z obo wią zu ją cym pra wem. Jed no cze śnie
trze ba sta now czo za prze czyć ja ko by prze pis ten był wy ko -
rzy sty wa ny w sto sun ku do ROD nie za do wo lo nych z dzia -
łal no ści sto wa rzy sze nia. Jest to za rzut zu peł nie bez-
pod staw ny. Je że li fak tycz nie ROD (czy li ogół, a przy naj -
mniej więk szość, człon ków spo łecz no ści ogro do wej) jest
nie za do wo lo ny z dzia ła nia sto wa rzy sze nia PZD, to me -
cha nizm za war ty w art. 69-74 usta wy o ROD umoż li wia
dział kow com wy łą cze nie się z PZD. W kon se kwen cji su -
ge stia, iż in sty tu cja za wie sze nia or ga nu ROD jest czę sto
wy ko rzy sty wa na wo bec ROD nie za do wo lo nych z dzia -
łal no ści PZD, wy da je się być co naj mniej dys ku syj na, że -
by nie po wie dzieć ab sur dal na.

Ad 4) Nie spo sób rów nież po dzie lić wąt pli wo ści RPO
co do § 96 ust. 4 sta tu tu, któ ry okre śla krąg osób upraw -
nio nych do kan dy do wa nia do or ga nów PZD pod czas
okrę go wych zjaz dów. Za rów no z tej re gu la cji, jak i po -
zo sta łych za pi sów sta tu tu PZD nie wy ni ka moż li wość
wy bo ru do ja kie go kol wiek or ga nu Związ ku osób nie bę -
dą cych człon ka mi PZD. Wręcz prze ciw nie, w skład or -
ga nu Związ ku mo że wcho dzić wy łącz nie czło nek PZD,
co wy ni ka wprost z § 34 ust. 1 sta tu tu. Nie mo że być
więc mo wy o za gro że niu sa mo rząd no ści. Wąt pli wo ści
sy gna li zo wa ne w pi śmie RPO są więc bez pod staw ne,
gdyż wy ni ka ją z wa dli wej ana li zy za pi sów sta tu to wych.
Do ko na no bo wiem wy biór czej oce ny je dy nie nie któ rych
po sta no wień z jed no cze snym po mi nię ciem za sad ni czych
re gu la cji do ty czą cych isto ty za gad nie nia. Re zul ta tem ta -
kie go po dej ścia mu sia ły być cał ko wi cie błęd ne wnio ski.

Ad 5) Po dob nie na le ży od nieść się do ko lej ne go za strze -
że nia do ty czą ce go § 166 sta tu tu. Ta re gu la cja przej ścio -
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wa po twier dzi ła, że oso by wcho dzą ce, w dniu uchwa le -
nia sta tu tu, w skład or ga nów PZD, za cho wu ją swo je man -
da ty i funk cje we wła ści wych or ga nach PZD do cza su
za koń cze nia ka den cji. Za pis ten jest więc wy ra zem cią -
gło ści władz, któ re zo sta ły wy bra ne w spo sób de mo kra -
tycz ny i zgod nie z obo wią zu ją cym sta tu tem. Wbrew
bo wiem wąt pli wo ściom wy ra ża nym przez RPO, oso by
wcho dzą ce w skład tych władz nie po cho dzą z wy bo rów
do ko na nych w opar ciu o prze pi sy sta tu tu PZD z dnia 
23 paź dzier ni ka 2014 ro ku, któ ry nie zo stał za re je stro wa -
ny przez sąd re je stro wy. Wy bór tych osób na stą pił na pod -
sta wie sta tu tu uchwa lo ne go w dniu 6 kwiet nia 2006 r.,
któ ry wraz ze zmia na mi był za re je stro wa ny w Kra jo wym
Re je strze Są do wym. Z te go wzglę du po waż ne wąt pli wo -
ści wy ra żo ne wo bec § 166 nie znaj du ją żad ne go po twier -
dze nia w sta nie fak tycz nym. Są więc efek tem nie do sta-
tecz ne go usta le nia istot nych oko licz no ści spra wy.

W tym kon tek ście RPO zwró cił uwa gę na sy gna li zo -
wa ny mu pro blem sto so wa nia uchwał pod ję tych w opar -
ciu o nie za re je stro wa ny sta tut. Kwe stię tę na le ży uznać
za bez przed mio to wą, gdyż uchwa ły po dej mo wa ne 
w okre sie trwa ją ce go po stę po wa nia re je stro we go znaj -
do wa ły pod sta wę w obo wią zu ją cym wów czas sta tu cie.
Nie spo sób więc twier dzić, że po szcze gól ne or ga ny
Związ ku dzia ła ły w tam tym okre sie bez żad ne go umo co -
wa nia sta tu to we go.

Ad 6) W za kre sie za strze żeń zgła sza nych do § 14 
ust. 2 Sta tu tu PZD, zgod nie z któ rym pra wa człon kow -
skie wy ko ny wa ne są oso bi ście, na le ży stwier dzić, iż bio -
rąc pod uwa gę po zy cję pod mio tu zgła sza ją ce go tą
uwa gę, tj. RPO, na le ży ją po strze gać ja ko przy kład ni -
czym nie uza sad nio nej pró by po gwał ce nia za sa dy sa mo -
rząd no ści sto wa rzy szeń i ich au to no mii od władz 
pu blicz nych.

Je że li zaś cho dzi o ich me ry to rycz ną war tość, to zna -
mien nym jest fakt, iż po za kry ty ką przy ję te go w sta tu cie
roz wią za nia, RPO nie przed sta wił żad nej ar gu men ta cji
praw nej wska zu ją cej na sprzecz ność po wyż sze go roz -
wią za nia z prze pi sa mi ustaw. Tym cza sem, jak wska zu je
art. 16 ust. 1 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, je dy -
nym kry te rium ogra ni cza ją cym or ga ni za cję w swo bo dzie
kształ to wa nia po sta no wień sta tu tu, a więc re guł, w opar -
ciu o któ re ono funk cjo nu je, są prze pi sy pra wa, a je dy -
nym pod mio tem wład nym do orze ka nia w tych kwe s-
tiach, jest nie za wi sły sąd.

Co wię cej, jak wska zu je orzecz nic two są do we, za
sprzecz ne z usta wą sąd mo że uznać tyl ko te ure gu lo wa -
nia sta tu tu, któ re po zo sta ją w nie zgod no ści z kon kret ny -
mi na ka za mi lub za ka za mi, przy czym kwe stio nu jąc 
za pis sta tu tu, na le ży wska zać, o ja ki prze pis cho dzi 
w kon kret nym przy pad ku (tak Sąd Ape la cyj ny w Ka to -
wi cach w po sta no wie niu z dnia 31 mar ca 2000 roku
sygn. akt I ACa 215/00).

Oce nia jąc dzia ła nie RPO war to za dać py ta nie, czy roz -
wią za nie przy ję te przez usta wo daw cę, zgod nie z któ rym
na wet sąd, usta wo wo umo co wa ny do ba da nia za pi sów
sta tu tu, nie jest wład ny do oce nie nia przy ję tych w nim
roz wią zań w za kre sie szer szym niż pod ką tem zgod no ści
z kon kret ną nor mą pra wa, jest przy pad ko we? Je że li
uznać, że to dzia ła nie by ło świa do mą de cy zją usta wo -
daw cy, słu żą cą jak naj peł niej szej re ali za cji za sa dy sa mo -
rząd no ści sto wa rzy szeń, to oczy wi stym jest, iż wąt pli -
wo ści RPO nie ma ją żad ne go uza sad nie nia.

Nie za leż nie od po wyż sze go, war to wska zać na re gu -
la cje, za war te w ak tach in nych, niż pra wo o sto wa rzy -
sze niach, któ re uza sad nia ją stwier dze nie, że przy ję te 
w sta tu cie PZD roz wią za nia od no szą ce się do sa mo dziel -
ne go wy ko ny wa nia upraw nień człon kow skich, są jak
naj bar dziej zgod ne z pra wem. Mia no wi cie, cha rak ter
upraw nień człon ka sto wa rzy sze nia uza sad nia po rów na -
nie ich do upraw nień człon ka spół dziel ni. Tym cza sem,
o ile usta wa - Pra wo o sto wa rzy sze niach mil czy nt. moż -
li wo ści wy ko ny wa nia upraw nień człon kow skich przez
peł no moc ni ka, o ty le usta wa z dnia 16 wrze śnia 1982 r.
pra wo spół dziel cze za wie ra wy raź ny prze pis w tej kwe -
stii – do pusz cza ją cy wy ko ny wa nie (nie któ rych upraw -
nień człon kow skich) po przez peł no moc ni ka (art. 36 § 3).
Ten z po zo ru bła hy fakt ma jed nak istot ne zna cze nie. Je -
że li bo wiem prze jąć, jak czy ni to RPO, że wszel kie pra -
wa człon kow skie w te go ro dza ju or ga ni za cji mo gą być
wy ko ny wa ne przez peł no moc ni ka, to po co usta wo daw -
ca uznał za ko niecz ne wpro wa dze nie od ręb nej re gu la cji,
w któ rej do pu ścił moż li wość wy ko ny wa nia tyl ko nie któ -
rych upraw nień człon kow skich w tej for mie przez człon -
ka spół dziel ni. Je dy na lo gicz na od po wiedź jest ta ka, iż
usta wo daw ca w tym przy pad ku uznał, że z uwa gi na oso -
bi sty cha rak ter upraw nień człon kow skich, brak spe cjal -
ne go za pi su w usta wie wy klu czał by moż li wo ści ich
re ali za cji przez peł no moc ni ka. Wnio sek ten jest tym bar -
dziej uza sad nio ny, je że li uwzględ ni się fakt, iż w tym sa -
mym prze pi sie usta wo daw ca prze wi dział, że dzia ła nie
przez peł no moc ni ka mo że też wy klu czyć sta tut. Tym sa -
mym na wet w tym przy pad ku usta wo daw ca po zo sta wił
spół dziel ni (czy li jej człon kom) swo bo dę w wy bo rze roz -
wią za nia przy ję te go w sta tu cie.

Re asu mu jąc po wyż sze, za sad nym jest stwier dze nie, iż
po pierw sze pod da jąc kry ty ce za pi sy § 14 ust. 2 Sta tu tu
PZD, RPO nie dość, że nie miał ku te mu żad nych upraw -
nień, to ja ko or gan wła dzy pu blicz nej, wręcz wi nien był
po wstrzy mać się od tych dzia łań, za czym prze ma wia
ko niecz ność po sza no wa nia sa mo rząd no ści i au to no mii
sto wa rzy sze nia. Po dru gie, bio rąc pod uwa gę ca ło kształt
re gu la cji praw nych obo wią zu ją cych w Pol sce, wpro wa -
dze nie po stu lo wa nej przez RPO zmia ny do sta tu tu PZD,
nie ty le spo wo do wa ła by je go spój ność z po wszech nie
obo wią zu ją cym pra wem, co wręcz mo gła by na ra zić sta -
tut PZD na za rzut nie zgod no ści z pra wem.
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Ad 7) Za zu peł nie nie zro zu mia łe na le ży uznać wąt pli -
wo ści RPO co do § 60 sta tu tu PZD w za kre sie za wia da -
mia nia dział kow ców o ter mi nie wal ne go ze bra nia li stem
zwy kłym. RPO uzna je bo wiem ta ką for mę za nie wy star -
cza ją cą dla za gwa ran to wa nia za sa dy sa mo rząd no ści. Jed -
no cze śnie nie wska zu je, ja ka for ma by ła by we dług je go
oce ny wy star cza ją ca. Nie wy ja śnia rów nież, dla cze go for -
ma li stu zwy kłe go za gra ża sa mo rząd no ści. Z te go wzglę -
du trud no od nieść się do te go za strze że nia, któ re ze swo jej
isto ty spra wia wra że nie pró by zna le zie nia ja kich kol wiek
ar gu men tów wy mie rzo nych w za pi sy sta tu tu, al bo też za
prze jaw cał ko wi te go bra ku wie dzy na te mat re aliów funk -
cjo no wa nia, nie ty le ogro dów dział ko wych, ale wręcz
wszel kie go ro dza ju or ga ni za cji po za rzą do wych. Wszak
pu blicz ne zgła sza nie enig ma tycz nych za strze żeń przez or -
gan wła dzy pu blicz nej w sy tu acji, gdy ża den prze pis usta -
wy nie za wie ra ja kich kol wiek na ka zów co do spo so bu
prze ka zy wa nia za wia do mień, sta no wi dzia ła nie pod wa ża -
ją ce wi ze ru nek PZD i z te go wzglę du jest nad uży ciem.
Tym bar dziej, że w wa run kach or ga ni za cji po za rzą do -
wych, ko rzy sta nie z tzw. li stów zwy kłych nie jest ni czym
nad zwy czaj nym - naj lep szym świa dec twem jest cho ciaż -
by fakt, że prak ty ko wa ne jest ono m.in. w sa mo rzą dzie
rad ców praw nych. Za re to rycz ne na le ży uznać py ta nie,
czy RPO pu blicz nie zgło sił ta kie sa mo za strze że nie wo bec
in nych or ga ni za cji po zarzą do wych, któ re ko rzy sta ją z li -
stów zwy kłych do za wia da mia nia swo ich człon ków. Po -
nad to, do ko nu jąc ne ga tyw nej oce ny oma wia ne go § 60
sta tu tu PZD, RPO po now nie po mi nął istot ną treść ba da nej
re gu la cji sta tu to wej i nie za uwa żył, że po sta no wie nie to
do pusz cza rów nież in ną for mę za wia da mia nia człon ków
PZD po przez pocz tę elek tro nicz ną. Ta for ma zo sta ła zu -
peł nie prze mil cza na, wo bec cze go nie jest ja sne, czy RPO
tak że nie apro bu je te go spo so bu prze sy ła nia za wia do mień
ja ko za gra ża ją cych za sa dzie sa mo rząd no ści.

Nie za leż nie od po wyż szych za strze żeń wo bec sta tu tu
PZD, RPO wy ra ził swo je oba wy wy wo ła ne opi sa ną „przez
Skar żą ce go prak ty ką dzia ła nia PZD na rzecz znie chę ce nia
dział kow ców do two rze nia od ręb nych sto wa rzy szeń ogro -

do wych”. Od wo ły wa nie się w ofi cjal nych wy stą pie-
niach or ga nu kon sty tu cyj ne go do go ło słow nych po mó wień,
bez ich zwe ry fi ko wa nia, na le ży uznać za sy tu ację nie do -
pusz czal ną i wręcz go dzą cą w po wa gę urzę du RPO. 
W związ ku z tym na le ży z ca łą sta now czo ścią pod kre ślić,
że w Związ ku nie ma miej sca na dzia ła nia ma ją ce na ce lu
unie moż li wia nie dział kow com two rze nia od ręb nych sto -
wa rzy szeń ogro do wych. Ta ki za rzut jest wy jąt ko wo nie -
spra wie dli wy, gdyż to Zwią zek był ini cja to rem re gu la cji,
któ re umoż li wia ją dział kow com wy od rębnie nie swoje-
go ogro du ze struk tur PZD. Po nad to to Zwią zek pod jął wie -
le dzia łań i po niósł znacz ne kosz ty w ce lu zor ga ni zo wa nia
i prze pro wa dze nia w 2014 ro ku spe cjal nych ze brań dział -
kow ców w każ dym ROD, zgod nie z wy mo ga mi usta wy o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych, na któ rych dział kow cy
de cy do wa li o przy na leż no ści or ga ni za cyj nej swo je go ogro -
du. W rze czy wi sto ści PZD po czy nił wie le sta rań, aby uła -
twić dział kow com re ali za cję pra wa do swo bod ne go wy bo ru
or ga ni za cji, do któ rej chcą przy na le żeć. Stąd też m.in. wy -
da no szcze gó ło we wy tycz ne, dzię ki któ rym ogro dy mo gły
spraw nie i zgod nie z usta wą zor ga ni zo wać oraz prze pro wa -
dzić ze bra nia. Wy tycz ne te zo sta ły opu bli ko wa ne za rów no
w Biu le ty nie In for ma cyj nym skie ro wa nym do wszyst kich
ogro dów, jak i na stro nie in ter ne to wej PZD. Dla te go też
zgła sza nie w tym kon tek ście za rzu tu o „znie chę ca niu” jest
zu peł nie bez za sad ne i nie praw dzi we. Zwią zek ja ko or ga ni -
za cja po zo sta wał neu tral ny w spra wie de cy zji dział kow ców,
nie na rzu cał dział kow com żad nych roz strzy gnięć. Fakt, iż 
w zde cy do wa nej więk szo ści ogro dów dział kow cy opo wie -
dzie li się za po zo sta niem w struk tu rach PZD, świad czy je -
dy nie o tym, że sa mi uzna li ta ką przy na leż ność za
naj bar dziej od po wia da ją cą ich in te re som. Z te go wzglę du
twier dze nie, iż dzia ła nia PZD mia ły cha rak ter „znie chę ca -
nia” dział kow ców do po dej mo wa nia de cy zji o wy łą cze niu
ROD ze struk tu ry ogól no pol skie go sto wa rzy sze nia, jest po -
glą dem nie tyl ko na ru sza ją cym do bra oso bi ste or ga ni za cji,
ale rów nież od ma wia ją cym dział kow com zdol no ści do po -
dej mo wa nia sa mo dziel nych i prze my śla nych de cy zji w
spra wach dla nich naj waż niej szych.

4. Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie kwestionowania
niektórych zapisów statutu PZD przez RPO

Sza now ny Pan
dr Adam Bod nar
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców sta tu to we go i usta wo we go or ga -
nu kon tro l ne go spo łecz nie wy ko nu ją cy swój man dat wo -

bec człon ków i Związ ku wy ra ża ją swo je głę bo kie obu -
rze nie i zde cy do wa ny sprze ciw wo bec tre ści za war tych
w pi śmie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich z dnia 

WI CE PRE ZES PZD
/-/ Stanisław Zawadka

PRE ZES PZD
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 
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19 sierp nia 2016 ro ku do Pre ze sa PZD.
Trud no nam zro zu mieć, jak Rzecz nik mógł bez spraw -

dze nia uznać za uza sad nio ne część za rzu tów za war tych
w skar dze by łe go człon ka Związ ku, od lat zwal cza ją ce -
go PZD i rzu ca ją ce go bez pod staw ne oskar że nia nie ma -
ją ce żad ne go od nie sie nia do rze czy wi sto ści.

Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny 
w dniu 2 lip ca 2015 ro ku przez XII Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów PZD był pod da ny nie zwy kle szcze gó ło we mu i
wni kli we mu ba da niu przez nie za wi sły sąd oraz or gan
nad zo ru w ra mach po stę po wa nia re je stro we go w związ -
ku z wpi sa niem sta tu tu do Kra jo we go Re je stru Są do we -
go. Pra gnie my za uwa żyć, że w ra mach te go po stę po wa -
nia skar żą cy się rów nież swo je za rzu ty kie ro wał do tych
or ga nów nie znaj du jąc u nich żad ne go po słu chu. Za tem
sko ro nie za wi sły sąd jak i or gan nad zo ru uzna li, że
uchwa lo ny Sta tut PZD jest zgod ny z prze pi sa mi pra wa to
nie ro zu mie my po sta wy Rzecz ni ka kie ru ją ce go swo je pi -
smo do Pre ze sa PZD.

Rzecz nik naj wy raź niej za po mniał, że to Sąd re je stro -
wy wy da jąc swo je po sta no wie nie o re je stra cji Sta tu tu
PZD po twier dził je go zgod ność z po wszech nie obo wią -
zu ją cym pra wem.Wy ra ża my zde cy do wa ną dez apro ba tę,
bo wiem Pa na za strze że nia do nie któ rych po sta no wień
Sta tu tu PZD i sto so wa nia go w prak ty ce sto ją w wy raź -
nej sprzecz no ści z au to ry te tem i de cy zją są du re je stro -
we go. W świe tle tej wła śnie de cy zji przed mio to we
za strze że nia za war te w pi śmie RPO do Pre ze sa PZD
uzna je my za bez za sad ne i bez pod staw ne.

Nie ro zu mie my, dla cze go głos po je dyn czych osób, za -
wzię tych prze ciw ni ków PZD stał się waż niej szy dla
Rzecz ni ka niż sta no wi sko ca łe go Związ ku.

Ma my pra wo twier dzić, że wła śnie ten sta tut naj bar -
dziej prze szka dza by łym człon kom na szej po za rzą do wej,
sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej.

Sza now ny Pa nie!
W peł ni utoż sa mia my się ze sta no wi skiem Pre zy dium

Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 9.09.2016 ro ku, w któ rym traf -
nie i do bit nie stwier dzo no m.in., że „Wy su nię te za rzu ty
nie są więc kon se kwen cją uzna nia kwe stio no wa nych za -
pi sów sta tu tu za sprzecz ne z obo wią zu ją cym pra wem.
Tym sa mym wy stą pie nie RPO mo że być po trak to wa ne
ja ko swo ista pró ba na rzu ce nia or ga ni za cji spo łecz nej
kon kret nych roz wią zań sta tu to wych zgod nych z ocze ki -
wa nia mi or ga nu wła dzy pu blicz nej. Wy da je się, że ta kie
po stę po wa nie jest nie do pusz czal ne i sta no wi po waż ne za -
gro że nie dla fun da men tal nych cech sto wa rzy szeń – sa -
mo dziel no ści, sa mo rząd no ści oraz nie za leżno ści. Za kła -
da ją one pra wo do au to no micz ne go i wol ne go od nad -
mier nej in ge ren cji ze stro ny wła dzy pu blicz nej, kształ to -
wa nia za sad funk cjo no wa nia sto wa rzy szeń………
Dla te go kry ty ko wa nie przez RPO za sad przy ję tych 
w PZD, bez uwzględ nie nia, iż nie ła mią one żad nych
norm praw nych, a wpro wa dzo no je uchwa ła mi pod ję ty -
mi przez de mo kra tycz nie wy bra ne or ga ny Związ ku, czy li
zgod nie z wo lą człon ków PZD, na le ży uznać za dzia ła nie
pod wa ża ją ce sa mo dziel ność i samo rząd ność Związ ku.”.

Pra gnie my tak że za uwa żyć, że od pu blicz nych i do te -
go pu bli ko wa nych wy stą pień or ga nu wła dzy pu blicz nej
ja kim bez wąt pie nia jest spra wo wa ny przez Pa na urząd,
ma my pra wo ocze ki wać naj wyż sze go po zio mu me ry to -
rycz no ści i naj zwy czaj niej sze go za zna jo mie nia się z
przed mio tem spra wy za nim zde cy du je się Pan skie ro wać
pod ad re sem Związ ku po waż nych za rzu tów.

Bę dzie my nie zmier nie ra dzi, gdy Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich usza nu je fun da men tal ne pra wo na sze go sto -
wa rzy sze nia do kształ to wa nia we wnętrz nych re gu la cji,
norm i za sad, któ re przy słu gu je każ de mu in ne mu dzia ła -
ją ce mu sto wa rzy sze niu w Pol sce.

Po nad 14 mie sięcz ny okres obo wią zy wa nia Sta tu tu
PZD po ka zu je, że jest on do ku men tem w peł ni gwa ran -
tu ją cym i za bez pie cza ją cym pra wa wszyst kich człon ków
na sze go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku i dział ko wym po zdro wie niem

Ni niej sze sta no wi sko dro gą elek tro nicz ną prze sy ła my tak że do:
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
– Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

War sza wa, dnia 26.09.2016 r.

Człon ko wie 
/-/ Ja dwi ga Drze wiec ka, /-/ Ze non Ja błoń ski, /-/ Wi told Juch nie wicz

/-/ Ali na No cuń, /-/ Ali cja Pa te rek, /-/ Eu ge niusz Ra bu ski, /-/ Zo fia Zie liń ska 

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Prze wod ni czą ca 
/-/ Ma ria Fojt 

Z -cy Prze wod ni czą cej 
/-/ Bo gu sław Dą brow ski, /-/ Do ro ta Ze rba 

Se kre tarz
/-/ Ro man Żur kow ski 
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Pre zy dium KR PZD, po za po zna niu się z in ter pe la cja -
mi zło żo ny mi przez  po seł  Be atę Ma łec ką-Li be rę (in ter -
pe la cja nr 3797) oraz po sła To ma sza Ci mo sze wi cza
(in ter pe la cja nr 3718) w spra wie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, stwier dza, iż treść przed mio to -
wych wy stą pień w peł ni uza sad nia ich oce nę, ja ko ini cja -
tyw szko dli wych dla dział kow ców i ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

Pre zy dium KR PZD, ja ko sta tu to wy re pre zen tant ogól -
no pol skie go sto wa rzy sze nia zrze sza ją ce go prze szło mi -
lion człon ków, czu je się zo bo wią za ne wy ra zić jed no -
cze śnie  sprze ciw i obu rze nie wo bec dzia łań w/w po słów.
Fakt wy ko rzy sty wa nia in stru men tu in ter pe la cji do 
for mu ło wa nia cał ko wi cie bez pod staw nych, a wręcz
oszczer czych za rzu tów wo bec na szej or ga ni za cji, a co za
tym idzie, wo bec dzie sią tek ty się cy spo łecz nych dzia ła -
czy, któ rzy ofiar nie pra cu ją na rzecz dział kow ców i spo -
łecz no ści lo kal nych, na le ży uznać za za cho wa nie nie go-
d ne man da tu po sła. Za war te w in ter pe la cjach in sy nu acje
i ob raź li we po mó wie nia, nie po par te żad ny mi fak ta mi,
ka żą też po sta wić py ta nie o in ten cje ich au to rów.

Czy rze czy wi ście, by ły one spo wo do wa ne wy łącz nie
fał szy wym wy obra że niem o rze czy wi sto ści i tro ską o sy -
tu ację dział kow ców? Czy też, po raz ko lej ny, nie któ rzy
po sło wie PO usi łu ją wy wo łać za mie sza nie i kon flik ty
wo kół ogro dów dział ko wych, by na stęp nie – tak jak to
mia ło miej sce w po przed niej ka den cji Sej mu – pod jąć
pró bę prze for so wa nia roz wią zań praw nych – tzw. pro -
jekt po sła Hu skow skie go – rów no znacz nych z ode bra -
niem dział kow com ich praw, oraz stwa rza ją cych moż-
li wość swo bod ne go i ma so we go przej mo wa nia te re nów

ogro dów na ce le ko mer cyj ne?
Wąt pli wo ści te po głę bia nie tyl ko wy raź nie po pu li -

stycz ny wy dźwięk przed mio to wych in ter pe la cji, ale rów -
nież sprzecz ność po mię dzy de kla ro wa ny mi dziś
po bud ka mi dzia łań, a czy na mi z lat wcze śniej szych.

Na le ży bo wiem wska zać, że po stu lu jąc zmia nę obec -
nej usta wy o ROD, po seł Ma łec ka-Li be ra uza sad nia to
po przez przy wo ła nie pro jek tu usta wy z 2009 r. Tym cza -
sem w 2009 r., to wła śnie Pa ni po seł gło so wa ła za je go
od rzu ce niem. Po dob nie nie wia ry god nie brzmią jej wnio -
ski, zgła sza ne rze ko mo z tro ski o pra wa dział kow ców,
je że li uwzględ ni się fakt, że jesz cze w 2013 r. by ła w gro -
nie po słów gło su ją cych za nie sław nym pro jek tem po sła
Hu skow skie go. Pro jek tem, któ ry za kła dał pod po rząd ko -
wa nie ogro dów gmi nom, a w uza sad nie niu wprost 
wska zał te re ny ROD, ja ko ob sza ry pod in we sty cje 
w mia stach.

Jed no cze śnie Pre zy dium KR PZD pra gnie wy ra zić
uzna nie dla sta no wi ska za pre zen to wa ne go w tej spra wie
przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Bu dow nic twa, któ re
w Sej mie re pre zen to wał se kre ta rza sta nu Ka zi mierz
Smo liń ski.

Treść od po wie dzi na przed mio to we in ter pe la cje,
udzie lo nych przez mi ni stra K. Smo liń skie go, wska zu je
na głę bo ką zna jo mość pro ble ma ty ki ogro dów dział ko -
wych, za rów no w kon tek ście aspek tów praw nych, jak i
fak tycz nych. W prze sła nych do Sej mu do ku men tach wy -
ka za no bo wiem nie tyl ko bez za sad ność za rzu tów sta wia -
nych w in ter pe la cjach, ale tak że w spo sób kla row ny
przed sta wio no ar gu men ty na tu ry funk cjo nal nej, prze ma -
wia ją ce za roz wią za nia mi przy ję ty mi w usta wie o ROD.

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

II. INTERPELACJE POSELSKIE

1. Stanowisko Prezydium KR PZD 

Sta no wi sko
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 17 sierp nia 2016 r.

w spra wie in ter pe la cji po sel skich zło żo nych przez po słów Be atę Ma łec ką - Li be rę
oraz To ma sza Ci mo sze wi cza
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
na wstę pie na le ży za zna czyć, że wpro wa dzo na w dniu

19 stycz nia 2014 r. usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz.
40, z późn. zm.), zwa na da lej: „usta wą o rod”, mia ła na
ce lu re ali za cję za le ceń wy ni ka ją cych z wy ro ku Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r., sygn. akt 
K 8/10. Zgod nie z orze cze niem Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go nie obo wią zu ją ca już usta wa z dnia z 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. Nr 169, poz.
1419, ze zm.) utrwa la ła wy łącz ność or ga ni za cji Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, zmu sza jąc tym sa mym pod mio -
ty dą żą ce do uzy ska nia użyt ko wa nia ro dzin ne go ogro du
dział ko we go do człon ko stwa w tej or ga ni za cji i utrzy -
my wa ła w ten spo sób mo no pol w pro wa dze niu ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

Przy ję te przez par la ment roz wią za nia prze wi dy wa ły,
że z dniem 19 stycz nia 2014 r. or ga ni za cja spo łecz na Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców sta ła się sto wa rzy sze niem
ogro do wym. Sto wa rzy sze nie ogro do we – Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców (da lej: „PZD”) prze ję ło pra wa i obo -
wiąz ki, w tym zo bo wią za nia i na leż no ści, or ga ni za cji
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. W ce lu za pew nie nia oby -
wa te lom wol no ści zrze sza nia się wpro wa dzo no moż li -
wość wy od ręb nia nia no wych sto wa rzy szeń ogro do wych
z PZD. Zgod nie z art. 69 usta wy o rod dział kow cy mo -
gli do dnia 19 stycz nia 2015 r. pod jąć de cy zję, czy po zo -
sta ną człon ka mi PZD, czy wy od ręb nią ro dzin ny ogród
dział ko wy i po wo ła ją no we sto wa rzy sze nie, któ re przej -
mie pro wa dze nie ogro du. De cy zja po wyż sza, w for mie
uchwa ły o wy od ręb nie niu, mo gła zo stać pod ję ta bez -
względ ną więk szo ścią gło sów w obec no ści co naj mniej
po ło wy licz by dział kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek po -
ło żo nych na te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go na
ze bra niach, do któ rych zwo ła nia zo sta ły zo bo wią za ne
za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych. W przy pad -
ku nie pod ję cia uchwa ły o wy od ręb nie niu al bo po zo sta -
wie niu ro dzin ne go ogro du dział ko we go, ja ko jed nost ki
or ga ni za cyj nej, PZD zo bo wią za ne by ło do zor ga ni zo wa -
nia dru gie go ze bra nia, na któ rym uchwa łę po dej mo wa -
no w obec no ści 3/10 licz by dział kow ców, ko rzy sta ją cych
z dzia łek po ło żo nych na te re nie ROD. W myśl art. 74
ust. 4 usta wy o rod dział kow cy na dal ma ją moż li wość

wy stą pie nia ze struk tur PZD, o ile upły nę ło co naj mniej
24 mie sią ce od dnia ostat nie go ze bra nia, któ re go ce lem
by ło roz strzy gnię cie o wy stą pie niu ze sto wa rzy sze nia
PZD. Zgod nie z art. 73 ust. 3 usta wy o rod no wo po wo -
ła ne sto wa rzy sze nie sta je się na stęp cą praw nym PZD, 
w za kre sie praw i obo wiąz ków te re no wej jed nost ki or ga -
ni za cyj nej, któ rej do ty czy ła uchwa ła o wy od ręb nie niu
ro dzin ne go ogro du dział ko we go. Dział kow cy mo gą za -
tem po wo ły wać no we sto wa rzy sze nia ogro do we, nie za -
leż ne od PZD. Wpro wa dze nie na stęp stwa praw ne go
or ga ni za cji Pol ski Zwią zek Dział kow ców w tej for mie
wy ni ka ło z ko niecz no ści za pew nie nia płyn ne go funk cjo -
no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Usta wo daw -
ca nie chciał do pu ścić do sy tu acji, aby ro dzin ne ogro dy
dział ko we po zo sta ły bez ja kie go kol wiek za rzą du.

Od no sząc się na to miast do za sy gna li zo wa nych 
w przed mio to wym wy stą pie niu trud no ści do ty czą cych
uciąż li we go cha rak te ru pro ce du ry wy od ręb nia nia sto wa -
rzy szeń ogro do wych ze struk tur PZD, na le ży za uwa żyć,
że pro ce du ry, któ re zo sta ły przy ję te przez usta wo daw cę
wy ma ga ją wpraw dzie od dział kow ców sa mo or ga ni zo -
wa nia się i zgod nej współ pra cy, jed nak za pew nia ją tym
sa mym za cho wa nie spój no ści ogro du dział ko we go, któ -
ry sta no wi sa mo dziel ny, wy dzie lo ny ob szar grun tu i z te -
go wzglę du po wi nien być za rzą dza ny przez jed no sto -
wa rzy sze nie ogro do we wy bra ne przez więk szość dział -
kow ców da ne go ogro du. Ko niecz ne jest za tem za cho wa -
nie obo wią zu ją cych za sad or ga ni zo wa nia ze brań 
w spra wie wy od ręb nia nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych ze struk tur PZD.

W za kre sie nad zo ru nad dzia łal no ścią sto wa rzy szeń
ogro do wych na le ży wska zać, że Mi ni ster In fra struk tu ry
i Bu dow nic twa nie po sia da kom pe ten cji do kon tro li sto -
wa rzy szeń ogro do wych. Za sa dy nad zo ru nad ty mi pod -
mio ta mi okre śla ją prze pi sy  usta wy z dnia 7 kwiet nia
1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1393, z późn. zm.). Sto sow nie do art. 8 ust. 5 pkt 2
ww. usta wy nad zór nad dzia łal no ścią sto wa rzy szeń na le -
ży do sta ro sty wła ści we go ze wzglę du na sie dzi bę sto -
wa rzy sze nia. W myśl art. 27  usta wy – Pra wo o sto-
wa rzy sze niach, w przy pad ku gdy sto wa rzy sze nie skła da
się z jed no stek te re no wych, wów czas nad zór spra wo wa -
ny jest przez or gan okre ślo ny w art. 8 ust. 5 pkt 2 tej usta -

2. Odpowiedê na interpelacj´ sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa

Od po wiedź na in ter pe la cję nr 3718
w spra wie funk cjo no wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Od po wia da ją cy: 
se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry 
i Bu dow nic twa Ka zi mierz Smo liń ski
War sza wa, 04-07-2016
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wy, wła ści wy ze wzglę du na sie dzi bę te re no wej jed nost -
ki or ga ni za cyj nej. Roz dział 3  usta wy – Pra wo 
o sto wa rzy sze niach re gu lu je za gad nie nia zwią za ne z pro -
wa dze niem nad zo ru. W ra mach nad zo ru or ga ny wła ści -
we do je go spra wo wa nia mo gą żą dać od za rzą du
sto wa rzy sze nia do star cze nia od pi sów uchwał wal ne go
zgro ma dze nia człon ków, a od władz sto wa rzy sze nia -
udzie le nia nie zbęd nych wy ja śnień. Wy ja śnie nia mo gą
do ty czyć od po wie dzi na py ta nia zwią za ne z dzia łal no -
ścią sto wa rzy sze nia.

Na le ży pod kre ślić, że w art. 73 ust. 3  usta wy o
ROD usta wo daw ca bez wa run ko wo prze są dził o na stęp -
stwie praw nym no we go sto wa rzy sze nia w sto sun ku do
ma jąt ku (praw, środ ków fi nan so wych, zo bo wią zań) ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go, któ re go do ty czy uchwa -
ła o wy od ręb nie niu. Po nie waż prze pi sy okre śla ją spo sób
roz li cze nia po mię dzy PZD a ogro dem pod le ga ją cym wy -
od ręb nie niu ze struk tur PZD, zgod ność pod ję tych czyn -
no ści w tym za kre sie mo że być przed mio tem kon tro li.
Jak wy ni ka z art. 28 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze -
niach w przy pad ku stwier dze nia przez or gan nad zo ru ją -
cy, że dzia łal ność sto wa rzy sze nia jest nie zgod na z
pra wem lub na ru sza po sta no wie nia sta tu tu, w tym do ty -
czą ce spo so bów uzy ski wa nia środ ków fi nan so wych, czy
usta na wia nia skła dek człon kow skich, or gan ten dys po -
nu jąc sze re giem środ ków za rad czych, mo że m. in. zgło -

sić nie pra wi dło wo ści do są du. W przy pad ku gdy przed-
sta wio ne spo strze że nia zo sta ną uzna ne za za sad ne, do
kom pe ten cji są du na le ży za sto so wa nie od po wied nich
środ ków w sto sun ku do sto wa rzy sze nia, wy mie nio nych
w art. 29 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, od upo -
mnie nia władz do roz wią za nia sto wa rzy sze nia. Czyn no -
ści te mo gą być rów nież pod ję te przez sąd na wnio sek
pro ku ra to ra. Prze pi sy usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze -
niach nie prze wi du ją obo wiąz ku okre so we go ba da nia
dzia łal no ści sto wa rzy sze nia. Ba da nie ta kie mo że być
prze pro wa dzo ne za wsze, a wia do mość o ewen tu al nych
nie pra wi dło wo ściach mo że po cho dzić z do wol ne go źró -
dła. Re sort w od po wie dzi na skar gi dział kow ców udzie -
la in for ma cji na te mat obo wią zu ją cych prze pi sów oraz
moż li wych kie run ków dzia łań w tym za kre sie.

Wstęp na ana li za ewen tu al nej moż li wo ści wpro wa dze -
nia zmian do usta wy o rod wy ka zu je, iż obo wią zu ją ce
obec nie prze pi sy umoż li wia ją pra wi dło we funk cjo no wa -
nie i za rzą dza nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

W usta wie prze wi dzia no po nad to spo sób po stę po wa nia
w przy pad ku po dej rzeń o dzia ła nie sto wa rzy szeń ogro -
do wych nie zgod nie z pra wem, po przez ode sła nie do wła -
ści wych prze pi sów usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach.
W związ ku z po wyż szym w opi nii re sor tu in fra struk tu -
ry i bu dow nic twa oma wia ne za gad nie nia ak tu al nie nie
wy ma ga ją pod ję cia ini cja ty wy le gi sla cyj nej.

Z wy ra za mi sza cun ku,
Ka zi mierz Smo liń ski

Se kre tarz Sta nu

Od po wiedź na in ter pe la cję nr 3797
w spra wie no we li za cji usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Od po wia da ją cy: 
se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
i Bu dow nic twa Ka zi mierz Smo liń ski
War sza wa, 06-07-2016

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
W związ ku z prze ka za ną przy pi śmie z dnia 9 czerw -

ca 2016 r., in ter pe la cją nr 3797 Pa ni Po seł Be aty Ma łec -
kiej -Li be ra, w spra wie no we li za cji usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, uprzej mie udzie lam od po wie dzi
w za kre sie za gad nie nia po ru szo ne go w in ter pe la cji.

Na wstę pie na le ży wska zać, że zgod nie z usta wą z dnia
13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z późń. zm.), zwa ną da lej: „usta -
wą o rod” or ga ni za cja spo łecz na Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców z dniem wej ścia w ży cie usta wy o rod tj. od dnia
19 stycz nia 2014 roku sta ła się sto wa rzy sze niem ogro do -
wym.  Sto wa rzy sze nie ogro do we – Pol ski Zwią zek

Dział kow ców (da lej: „PZD”) prze ję ło pra wa i obo wiąz -
ki, w tym zo bo wią za nia i na leż no ści, or ga ni za cji Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. Wpro wa dze nie na stęp stwa
praw ne go w tej for mie wy ni ka ło z ko niecz no ści za pew -
nie nia płyn ne go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Usta wa o rod uchy li ła prze pi sy za pew nia -
ją ce do mi nu ją cą po zy cję jed nej or ga ni za cji w za kre sie
do stę pu do grun tów i za rzą dza nia ogro da mi dział ko wy -
mi, a tym sa mym za pew ni ła oby wa te lom wol ność zrze -
sza nia się. Wpro wa dzo no moż li wość wy od ręb nia nia
no wych sto wa rzy szeń ogro do wych z PZD.

Od no sząc się do za sy gna li zo wa nych w przed mio to -
wym wy stą pie niu trud no ści do ty czą cych uciąż li we go
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cha rak te ru pro ce du ry wy od ręb nia nia sto wa rzy szeń ogro -
do wych ze struk tur PZD na le ży za uwa żyć, że pro ce du -
ry, któ re zo sta ły przy ję te przez usta wo daw cę, wy ma ga ją
od dział kow ców sa mo or ga ni zo wa nia się i zgod nej
współ pra cy, za pew nia ją tym sa mym za cho wa nie spój no -
ści ogro du dział ko we go. Ogród dział ko wy sta no wi bo -
wiem sa mo dziel ny, wy dzie lo ny ob szar grun tu i z te go
wzglę du po wi nien być za rzą dza ny przez jed no sto wa -
rzy sze nie ogro do we wy bra ne przez więk szość dział kow -
ców da ne go ogro du. Ko niecz ne jest za tem za cho wa nie
obo wią zu ją cych za sad or ga ni zo wa nia ze brań w spra wie
wy od ręb nia nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych ze
struk tur PZD.

Jed no cze śnie chciał bym za sy gna li zo wać, że pro ce du -
ra re je stra cji sto wa rzy szeń ogro do wych jest pro wa dzo na
zgod nie z ogól ny mi za sa da mi re je stra cji sto wa rzy szeń
przez wła ści we te ry to rial nie są dy po wszech ne w opar -
ciu o prze pi sy usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo
o sto wa rzy sze niach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn.
zm.), a tym sa mym spra wy te nie na le żą do za kre su wła -
ści wo ści kom pe ten cyj nej Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i
Bu dow nic twa. Po nad to Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac -
ki na spo tka niu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Bu dow -
nic twa, któ re od by ło się w dniu 31 ma ja br. za pew nił, że
przed sta wi cie le or ga nów PZD nie ma ją moż li wo ści in ge -
ro wa nia w dzia ła nia zmie rza ją ce do wy od ręb nia nia ogro -
dów i po wo ły wa nia no wych sto wa rzy szeń ogro do wych.

W od nie sie niu do wspo mnia ne go w pi śmie po sel skie -
go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych z 2009 ro ku,
za war te go w dru ku nr 1886, re gu lu ją ce go m.in. za sa dy
zby wa nia dzia łek na pre fe ren cyj nych wa run kach na le ży
wska zać, że pro jekt usta wy za pro po no wa ny przez po s-
łów PIS zo stał od rzu co ny więk szo ścią gło sów w pierw -
szym czy ta niu na po sie dze niu Sej mu RP w dniu 
16 lip ca 2009 r.

Na wią zu jąc do py ta nia, czy re sort pod jął lub pla nu je
pod jąć pra ce zmie rza ją ce do „uwłasz cze nia” ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, na le ża ło by uwzględ nić wpływ
ewen tu al ne go prze ka za nia pra wa wła sno ści do dzia łek
na rzecz ich użyt kow ni ków na ma ją tek jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, któ re z re gu ły są wła ści cie la mi nie -
ru cho mo ści za ję tych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we.
Sa mo rzą dom przy słu gu je ochro na wła sno ści wy ra żo na
w art. 165 ust. 1 Kon sty tu cji RP, a tak że gwa ran cja sa mo -
dziel no ści fi nan so wej. For mu łu jąc za tem pro po zy cje le -

gi sla cyj ne na le ży sza no wać te za sa dy, a tym sa mym pre -
cy zyj nie wy wa żyć in te re sy okre ślo nych grup spo łecz -
nych ko rzy sta ją cych z grun tów pu blicz nych (np.
dział kow ców) z pra wa mi obec nych wła ści cie li tych
grun tów. W świe tle obo wią zu ją cych za sad kon sty tu cyj -
nych wpro wa dza nie przez usta wo daw cę norm wład czo
po zba wia ją cych sa mo rzą dy pra wa wła sno ści nie ru cho -
mo ści wy ma ga za tem za cho wa nia du żej ostroż no ści.
Ewen tu al na in ge ren cja usta wo daw cy w pra wo wła sno -
ści jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go do grun tów za ję -
tych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we wy ma ga ły by
za tem uprzed nie go skon sul to wa nia z przed sta wi cie la mi
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Po nad to przed pod -
ję ciem tych prac nie zbęd ne jest rów nież do ko na nie oce -
ny wpły wu ewen tu al ne go „uwłasz cze nia” dział kow ców
na za pew nie nie dal sze go pra wi dło we go re ali zo wa nia
idei ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Do nio słe zna -
cze nie tej idei ak cen to wał Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
w wy ro ku z dnia 11 li sto pa da 2012 r., sygn. akt K 8/10.

Kwe stią nie zbęd ną do roz wa że nia jest rów nież wpływ
ewen tu al ne go uwłasz cze nia dział kow ców na spo sób za -
rzą dza nia ogro da mi. Prze ka za nie pra wa wła sno ści grun -
tu na rzecz po szcze gól nych dział kow ców bę dzie bo wiem
skut ko wa ło po wsta niem współ wła sno ści nie ru cho mo ści.
Do go spo da ro wa nia wła sno ścią wspól ną znaj du ją za tem
za sto so wa nie prze pi sy o współ wła sno ści z Ko dek su cy -
wil ne go. W ta kiej sy tu acji za pew nie nie pra wi dło we go
funk cjo no wa nie ogro dów bę dzie wy ma ga ło od dział -
kow ców zin ten sy fi ko wa nia dzia łań sa mo or ga ni zo wa nia
się i zgod nej współ pra cy przy go spo da ro wa niu ogro dem.

Wstęp na ana li za ewen tu al nej moż li wo ści wpro wa dze -
nia zmian do usta wy o rod wy ka zu je, iż obo wią zu ją ce
obec nie prze pi sy umoż li wia ją pra wi dło we funk cjo no wa -
nie i za rzą dza nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, na -
le ży cie wy wa ża ją in te re sy okre ślo nych grup spo łecz nych
ko rzy sta ją cych z grun tów pu blicz nych (np. dział kow -
ców) z pra wa mi obec nych wła ści cie li tych grun tów. 
W usta wie prze wi dzia no po nad to spo sób po stę po wa nia
w przy pad ku po dej rzeń o dzia ła nie sto wa rzy szeń ogro -
do wych nie zgod nie z pra wem, po przez ode sła nie do wła -
ści wych prze pi sów usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach.
W związ ku z po wyż szym w opi nii re sor tu in fra struk tu -
ry i bu dow nic twa pre zen to wa ne za gad nie nia ak tu al nie
nie wy ma ga ją in ter wen cji le gi sla cyj nej.

Z wy ra za mi sza cun ku

Ka zi mierz Smo liń ski
Se kre tarz Sta nu
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Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców spo łecz nie wy ko nu ją cy swój
man dat wo bec człon ków i Związ ku wy ra ża ją swo je głę -
bo kie obu rze nie i zde cy do wa ny sprze ciw wo bec tre ści
za war tych w in ter pe la cjach po słów na Sejm RP Pa ni Be -
aty Ma łec kiej -Li be ry (in ter pe la cja nr 3797) i Pa na To -
ma sza Ci mo sze wi cza (in ter pe la cja nr 3718), któ rzy
swy mi wy stą pie nia mi zmie rza ją de fac to do pod wa ża nia
usta wy o ROD z 2013 ro ku.

Oba wy stą pie nia uwa ża my za bez za sad ne i wręcz
szko dli we dla pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go ist nie ją ce go od pra wie 120 lat. Na le ży z ca łą sta now -
czo ścią pod kre ślić, że oso bom skar żą cym się od wie lu
lat jest nie po dro dze z Pol skim Związ kiem Dział kow -
ców. Dzi wi my się jed nak, że opi nie tych osób są na se -
rio bra ne pod uwa gę przez in ter pe lan tów.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD przy po mi na, że no -
wa usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych uchwa -
lo na 441 gło sa mi Po słów na Sejm i pod pi sa na przez
Pre zy den ta RP jest po wszech nie obo wią zu ją cym pra -
wem od dnia 19 stycz nia 2014 ro ku. Jest to w pra wie
120-let niej hi sto rii ogro dów dział ko wych pierw szy owoc
oby wa tel skie go pro jek tu, któ re mu swe go po par cia udzie -
li ło pra wie mi lion pol skich Oby wa te li.

Osta tecz ny kształt usta wy jest wy ni kiem wiel kie go
kom pro mi su, któ ry sta rał się  go dzić, czę sto sprzecz ne
in te re sy, par tii po li tycz nych i prze róż nych śro do wisk.

Te in ter pe la cje skła da ne przez po słów Plat for my Oby -
wa tel skiej są ata kiem na wo lę pol skie go Par la men tu i Pa -
na Pre zy den ta RP w za kre sie dal sze go spo koj ne go
funk cjo no wa nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
oraz za pew nie nia bez pie czeń stwa i praw dział kow ców.

Pra gnie my przy po mnieć in ter pe lan tom, że o kształt no -
wej usta wy dział kow cy wraz z ro dzi na mi i sym pa ty ka mi
ru chu ogrod nic twa dział ko we go wal czy li przez 18 mie -
się cy i dzi siaj nie po zwo li my na zmar no tra wie nie te go
do rob ku!

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
stwier dza ją, że w no wej usta wie z 13 grud nia 2013 ro ku
za war te są fun da men tal ne za sa dy i pra wa za pew nia ją ce
trwa ły roz wój ogrod nic twa dział ko we go, sa mo dziel ność
i nie za leż ność Związ ku oraz za bez pie czo ne są w peł ni
in te re sy Pań stwa i pra wie 4 mi lio no wej rze szy dział kow -
ców i ich ro dzin.

Wresz cie po sta no wie nia usta wy re ali zu ją wy rok Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 ro ku przede

wszyst kim za pew nia jąc plu ra lizm w ogro dach i wol ność
zrze sza nia się dział kow ców w sto wa rzy sze nia. Ta ka re -
gu la cja praw na nie stoi w sprzecz no ści z kon sty tu cyj ną
za sa dą wol no ści zrze sza nia się.

Spój ne, kla row ne i przede wszyst kim ja sne za pi sy
usta wo we, czy nią w peł ni za dość orze cze niu Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go i sku tecz nie prze ciw sta wia ją się ko lej -
nym pró bom zdys kre dy to wa nia le gi sla cyj ne go do rob ku
dział kow ców.  Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier -
dza, że pol scy dział kow cy za swą wie lo let nią ak tyw ność
w bu do wa niu spo łe czeń stwa oby wa tel skie go w peł ni 
za słu ży li so bie na za cho wa nie sta nu praw ne go usta no -
wio ne go usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 13 grud nia 2013 ro ku.

Za rzu ty ja ko by usta wa by ła nie kon sty tu cyj na są bez za -
sad ne i bez pod staw ne a przed sta wio ne ar gu men ty nie
znaj du ją opar cia w rze czy wi sto ści sto jąc w jaw nej
sprzecz no ści z po glą da mi uzna nych kon sty tu cjo na li stów
za bie ra ją cych głos w cza sie prac le gi sla cyj nych.

Wy ra ża my prze ko na nie, że nikt lo gicz nie my ślą cy nie
po dej mie przy sło wio wej rę ka wi cy nie roz waż nie rzu co -
nej przez in ter pe lan tów, bo wiem skut ko wa ło by to dzia -
ła niem prze ciw ko wła snym Oby wa te lom.

Stwier dza my, że man dat po sła zo bo wią zu je do po słu -
gi wa nia się fak ta mi w swo ich wy stą pie niach, a nie in sy -
nu acja mi i po mó wie nia mi.

Ma my, ja ko su we re ni wy bie ral nych władz pu blicz -
nych, pra wo ocze ki wać od po słów nie pod wa ża nia obo -
wią zu ją cej usta wy o ROD, któ ra do brze za bez pie cza
in te re sy dział kow ców i ich ogro dów.

Ze smut kiem stwier dza my, że w obu in ter pe la cjach za -
war to po pu li stycz ne tre ści i roz wią za nia z nie sław ne go
pro jek tu usta wy po sła Hu skow skie go a tak że za war te w
pro jek cie usta wy o tzw. uwłasz cze niu dział kow ców, któ -
re nie tyl ko nie zdo by ły po par cia dział kow ców, ale tak -
że par la men ta rzy stów, któ rzy oba pro jek ty od rzu ci li,
ja ko nie kon sty tu cyj ne.

Ma mie nie dział kow ców tzw. uwłasz cze niem jest, co
naj mniej nie sto sow ne, de li kat nie to uj mu jąc, bo wiem te -
mat ten nie ma naj mniej szych szans na re ali za cję. Nie po -
win no się roz po rzą dzać ma jąt kiem jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go usta wą o po wszech nym cha rak te rze.

Kwe stie do ty czą ce or ga ni za cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, funk cjo no wa nia Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych oraz praw dział kow ców w kla row ny i rze -
czo wy spo sób zo sta ły wy ja śnio ne i za war te w od po wie -

STANOWISKO
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w spra wie in ter pe la cji po sel skich zło żo nych przez po słów Be atę Ma łec ką -Li be rę 
oraz To ma sza Ci mo sze wi cza

3. Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
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dzi Se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Bu -
dow nic twa Pa na Ka zi mie rza Smo liń skie go.

Z za do wo le niem przy ję li śmy ja sne sta no wi sko Mi ni -
ster stwa, któ re w spra wach pod no szo nych przez in ter pe -
lan tów nie wi dzi ani pod staw ani po wo dów po dej mo wa nia
ja kich kol wiek prac le gi sla cyj nych ce lem wpro wa dza nia
zmian w obo wią zu ją cej i do brej usta wie o ROD.

Kon klu du jąc człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -

nej PZD stwier dza ją, że Usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 13 grud nia 2013 ro ku jest obo wią zu ją -
cym ak tem praw nym w peł ni za bez pie cza ją cym pra wa
dział kow ców jak i przy szłość na szych ogro dów.

Pra gnie my za uwa żyć, że „maj stro wa nie” przy do brze
funk cjo nu ją cej usta wie mo że przy nieść tyl ko ne ga tyw ne
skut ki.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Ni niej sze sta no wi sko dro gą elek tro nicz ną prze sy ła my do:
Prze wod ni czą ce go Plat for my Oby wa tel skiej Pa na Grze go rza Sche ty ny,
Prze wod ni czą ce go Klu bu Par la men tar ne go Plat for my Oby wa tel skiej Pa na Sła wo mi ra Neu man na,
Po słów na Sejm RP: Pa ni Be aty Ma łec kiej – Li be ry i Pa na To ma sza Ci mo sze wi cza,
Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa Pa na An drze ja Adam czy ka,
Se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Bu dow nic twa Pa na Ka zi mie rza Smo liń skie go,
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Człon ko wie 
/-/ Ja dwi ga Drze wiec ka, /-/ Ze non Ja błoń ski, /-/ Wi told Juch nie wicz

/-/ Ali na No cuń, /-/ Ali cja Pa te rek, /-/ Eu ge niusz Ra bu ski, /-/ Zo fia Zie liń ska 

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Prze wod ni czą ca 
/-/ Ma ria Fojt 

Z -cy Prze wod ni czą cej 
/-/ Bo gu sław Dą brow ski, /-/ Do ro ta Ze rba 

Se kre tarz
/-/ Ro man Żur kow ski 

III. ÂMIECI W ROD 

Sys tem go spo da ro wa nia od pa da mi, czy li każ de dzia ła -
nia po le ga ją ce na zbie ra niu, trans por cie, od zy sku i
uniesz ko dli wia niu od pa dów, jak rów nież nad zo rze nad
miej sca mi ich uniesz ko dli wie nia, to za da nie, któ re w
2011 ro ku – na mo cy usta wy – zo sta ło prze nie sio ne na
sa mo rzą dy lo kal ne. Od po wied nie i spraw ne dys po no wa -
nie po zo sta ło ścia mi ko mu nal ny mi, w ob li czu roz wo ju
prze strze ni kon sump cyj nej na ca łym świe cie, sta ło się
dziś fun da men tem ochro ny śro do wi ska, w któ rym ży je -

my. To nie zwy kle waż ne za da nie mu si więc być opar te o
szczel ny, ale co waż niej sze pro sty i uczci wy sys tem go -
spo da ro wa nia. Z in for ma cji przed sta wio nej przez Naj -
wyż szą Izbę Kon tro li wy ni ka, że ża den z ce lów
za war tych w obo wią zu ją cej od 2012 ro ku zno we li zo wa -
nej usta wie o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach nie zo stał w peł ni zre ali zo wa ny.

No wy sys tem go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny -
mi, któ ry zo stał wpro wa dzo ny prze szło dwa la ta te mu, 

1. Interpelacja poselska w sprawie nowego systemu gospodarowania
odpadami

In ter pe la cja nr 33389
do Mi ni stra Śro do wi ska
w spra wie no we go sys te mu go spo da ro wa nia od pa da mi
Zgła sza ją cy Woj ciech Sza ra ma
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w żad nej mie rze nie roz wią zał pro ble mu „dzi kich wy sy -
pisk”, któ rych miast uby wać, nie ustan nie przy by wa. Po -
dob ną nie udol ność sys te mu eg zem pli fi ku ją ro sną ce
kosz ty go spo da ro wa nia od pa da mi, po nie waż gmi ny nie
po tra fią rze tel nie osza co wać ilo ści wy twa rza nych śmie -
ci i ase ku ra cyj nie na kła da ją na miesz kań ców wyż sze
opła ty. Jest to oczy wi ście po wią za ne z tym, iż sa mo rzą -
dy roz li cza ją się z fir ma mi ry czał tem, nie za leż nie od ilo -
ści wy wo żo nych nie czy sto ści, w efek cie cze go w no wym
sys te mie oby wa te le pła cą wię cej, choć nie jed no krot nie
rze czy wi ście mo gli by mniej.

„Stwo rzo ny przez gmi ny sys tem go spo da ro wa nia od -
pa da mi jest nie szczel ny. W po nad 60 proc. skon tro lo wa -
nych przez NIK gmin po wsta wa ły „dzi kie wy sy pi ska”.
Co gor sza ich licz ba za miast spa dać ro śnie: na ko niec
2013 r. w kon tro lo wa nych gmi nach by ło ich 894, a we
wrze śniu 2014 r. już 1452, czy li o po nad 60 proc. wię cej.
Ten den cję wzro sto wą po twier dza ją tak że da ne GUS oraz
Mi ni ster stwa Śro do wi ska. We dług da nych Mi ni ster stwa
przed 1 lip ca 2013 r. w la sach po rzu co no bli sko 45 tys.
m³ od pa dów, a po 1 lip ca 2013 r. wiel kość ta wzro sła 
o po nad 30 tys. m³ do 76 tys. m³. Tak że w 2014 r. śmie ci
w la sach znacz nie nie uby ło: Dy rek tor Ge ne ral ny La sów
Pań stwo wych po da je, że w 2013 r. w la sach ze bra no 

125 tys. m³ śmie ci, zaś w 2014 r. 120 tys. m³.” – czy ta my
w ko mu ni ka cie na stro nie in ter ne to wej Naj wyż szej Izby
Kon tro li. Ta ki stan rze czy na ka zu je po sta wić py ta nie 
o wła ści we funk cjo no wa nie no we go sy ste mu go spo da ro -
wa nia od pa da mi.

Ma jąc na uwa dze przed sta wio ne po wy żej in for ma cje,
zwra cam się do Pa na Mi ni stra z ape lem o pod ję cie dzia -
łań zmie rza ją cych do uszczel nie nia obec ne go sys te mu,
któ ry nie speł nia swej ro li, a w isto cie czę sto nad mier nie
ob cią ża kie sze nie miesz kań ców oraz z uprzej mą proś bą
o od po wiedź na na stę pu ją ce py ta nia:

1. Czy ja ko Mi ni ster Śro do wi ska za mie rza Pan pod jąć
ja kie kol wiek dzia ła nia ukie run ko wa ne na uspraw nie nie
obec nie funk cjo nu ją ce go sys te mu w kon tek ście je go
uszczel nie nia i do pro wa dze nia do mi ni ma li za cji po wsta -
wa nia „dzi kich wy sy pisk”?

2. Czy w oce nie Pa na Mi ni stra zgod ne z in te re sem spo -
łecz nym jest ko rzy sta nie przez sa mo rzą dy z moż li wo ści
prze pro wa dze nia prze tar gu, w któ rym sto so wa ne są ry -
czał to we ce ny ofert, w rze czy wi sto ści za wy ża ją ce rze -
czy wi ste kosz ty wy ko ny wa nej usłu gi?

3. Czy zda niem Pa na Mi ni stra zno we li zo wa na usta wa 
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach funk cjo -
nu je wła ści wie?

Od po wiedź na in ter pe la cję nr 33389
w spra wie no we go sys te mu go spo da ro wa nia od pa da mi
Od po wia da ją cy: pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Śro do wi ska Ja nusz Osta piuk
War sza wa, 30-07-2015

Od po wia da jąc na pi smo z dnia 7 lip ca 2015 r., znak:
K7IN T33389, prze ka zu ją ce in ter pe la cję po sła Woj cie cha
Sza ra my, w spra wie no we go sys te mu go spo da ro wa nia od -
pa da mi, uprzej mie przed sta wiam po niż sze wy ja śnie nia.

No wy sys tem go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi zo -
stał wpro wa dzo ny usta wą z dnia 13 wrze śnia 1996 r. 
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) i obo wią zu je w ca łej
Pol sce od 1 lip ca 2013 r. W sys te mie tym gmi ny or ga ni -
zu ją od bie ra nie i pra wi dło we za go spo da ro wa nie od pa -
dów ko mu nal nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści w za -
mian za uisz czo ną opła tę za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi. Ce lem wpro wa dze nia ta kich roz wią zań
praw nych by ło uszczel nie nie sys te mu od bie ra nia od pa -
dów ko mu nal nych, za pew nie nie osią gnie cia wy ma ga -
nych dy rek ty wa mi unij ny mi po zio mów re cy klin gu,
przy go to wa nia do po now ne go uży cia i od zy sku in ny mi
me to da mi nie któ rych frak cji od pa dów ko mu nal nych, 
a tak że ogra ni cze nia ma sy od pa dów ko mu nal nych ule ga -
ją cych bio de gra da cji kie ro wa nych do skła do wa nia. Jed -
nym z ce lów by ło rów nież zmniej sze nie za śmie ce nia
kra ju, po przez roz wią za nia, któ re spo wo du ją, że po zby -
wa nie się od pa dów ko mu nal nych w spo sób nie zgod ny 

z pra wem sta nie się nie opła cal ne.
No wy sys tem go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny -

mi jest wzo ro wa ny na sys te mach obo wią zu ją cych w kra -
jach Unii Eu ro pej skiej (wszyst kich, prócz jed ne go), 
a tak że na do świad cze niach gmin, któ re przed 1 lip ca
2013 r. w dro dze re fe ren dum prze ję ły go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi na swo im te re nie. Z do świad -
czeń tych wy ni ka ło, że po prze ję ciu przez gmi ny or ga ni -
za cji sys te mu go spo dar ki od pa da mi opła ty po bie ra ne od
miesz kań ców ule gły ob ni że niu, a ilość po rzu ca nych od -
pa dów znacz nie się zmniej szy ła.

Na le ży za uwa żyć, że za pi sy usta wo we po zo sta wia ją
gmi nom wie le swo bo dy w kształ to wa niu no we go sys te -
mu na swo im te re nie i po zwa la ją okre ślić np. czę sto tli -
wość wy wo zu od pa dów czy ilość od pa dów od bie ra nych
w ra mach opła ty uisz cza nej przez wła ści cie la nie ru cho -
mo ści opła ty. Nie któ re gmi ny chcąc ob ni żyć kosz ty sys -
te mu usta no wi ły zbyt rzad ką czę sto tli wość od bie ra nia
lub zbyt ni ski li mit ilo ścio wy od bie ra nych od pa dów w
ra mach opła ty w sto sun ku do fak tycz nych po trzeb
miesz kań ców. Jed nak że gmi ny po pierw szym okre sie
wdra ża nia no we go sys te mu i za koń cze niu obo wią zy wa -
nia pierw szych umów po prze tar go wych, bio rąc pod uwa -
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gę zdo by te do świad cze nie do ko nu ją ko rekt w sys te mie,
któ re po zwa la ją na bar dziej efek tyw ne za pla no wa nie od -
bie ra nia od pa dów, tak aby za po biec po wsta wa niu nie le -
gal nych miejsc gro ma dze nia od pa dów.

Zgod nie z usta wą, gmi na ma wpływ na każ dy z ele -
men tów sys te mu i dzię ki te mu mo że kształ to wać spo sób
go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi na swo im te -
re nie m.in. w za kre sie staw ki i spo so bu wy li cza nia opła -
ty, spo so bu pro wa dze nia kam pa nii in for ma cyj no -edu -
ka cyj nej, spo so bu two rze nia punk tu se lek tyw ne go zbie -
ra nia od pa dów ko mu nal nych, płat no ści i fi nan sów. Po -
nad to, nie zwy kle waż ne jest okre śle nie sta wek opłat za
świad czo ne usłu gi tak, aby po kry ły one fak tycz ne kosz -
ty za go spo da ro wa nia od pa dów i nie bu dzi ły wąt pli wo ści
miesz kań ców.

Od no śnie kwe stii dzi kich wy sy pisk od pa dów ko mu -
nal nych uprzej mie in for mu ję, że zgod nie z in for ma cją
Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych w 2011 r. usu -
nię to 145,7 tys. m³ od pa dów, w 2012 – 137,8 tys. m³ 
od pa dów, w 2013 – 125,1 tys. m³ od pa dów, w 2014
–120 tys. m³ od pa dów. Na le ży jed nak za zna czyć, że in -
for ma cja ta do ty czy ilo ści od pa dów wy wie zio nych z la -
sów, na to miast nie są w niej uszcze gó ło wio ne ro dza je
od pa dów i nie stwier dza się, że są to od pa dy zde po no wa -
ne w la sach w da nym ro ku ka len da rzo wym.

Po nad to na dzi kich wy sy pi skach mo gą znaj do wać się
od pa dy za rów no po cho dzą ce ze źró deł ko mu nal nych jak
i z dzia łal no ści go spo dar czej (np. nie le gal ny de mon taż
sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go, fir my re mon to -
wo -bu dow la ne). Nie ru cho mo ści te są ob ję te sys te mem
gmin nym od bie ra nia od pa dów tyl ko w przy pad ku, je że li
ra da gmi ny pod ję ła uchwa łę o ob ję ciu tych nie ru cho mo -
ści sys te mem. Je że li ta ka uchwa ła nie zo sta ła pod ję ta
wła ści cie le nie ru cho mo ści, na któ rych nie za miesz ku ją
miesz kań cy, a po wsta ją od pa dy ko mu nal ne ma ją obo -
wią zek za war cia umo wy z pod mio tem po sia da ją cym
wpis do re je stru w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu -
nal nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści. Jed nak że zda rza
się, że wła ści cie le nie ru cho mo ści obo wią za ni do za war -
cia umów nie wy peł nia ją te go obo wiąz ku i po zby wa ją
się od pa dów ko mu nal nych w spo sób nie zgod ny z pra -
wem. Na le ży przy tym stwier dzić, że kon tro lę nad tym
czy umo wy ta kie zo sta ły za war te spra wu je wójt, bur -
mistrz lub pre zy dent mia sta. W la sach du że ilo ści od pa -
dów po zo sta wia ne są rów nież przez tu ry stów.

Od no sząc się do kwe stii sto so wa nia przez gmi ny ry -
czał to wych cen ofert w prze tar gach na od bie ra nie lub od -
bie ra nie i za go spo da ro wa nie od pa dów, na le ży za zna -
czyć, że kwe stia ta w opi nii re sor tu po win na pod le gać
oce nie sa mo rzą du, któ ry z jed nej stro ny na pod sta wie od -
po wied nich prze pi sów pra wa od po wia da za dys cy pli nę
fi nan sów pu blicz nych, a z dru giej pod le ga we ry fi ka cji

oby wa te li w pro ce sie de mo kra tycz nym. Po nad to kwe -
stia ta pod le ga kon tro li re gio nal nych izb ob ra chun ko -
wych oraz wła ści wych są dów. Oprócz po wyż sze go
na le ży za uwa żyć, że nie jest to za da nie zle co ne gmi nie,
tyl ko za da nie wła sne gmi ny, w związ ku z po wyż szym
nie jest wska za ne wpro wa dza nie usta wo wych ogra ni -
czeń w tym za kre sie.

Re sort śro do wi ska od po cząt ku wdra ża nia no we go sys -
te mu go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi gro ma dzi
uwa gi do ty czą ce no we go sys te mu i wni kli wie je ana li zu -
je, szcze gól nie pod ką tem prak tycz ne go funk cjo no wa nia
usta wy oraz te go, czy no wy sys tem speł nia za kła da ne ce -
le. Na po cząt ku 2014 ro ku Mi ni ster Śro do wi ska zde cy -
do wał o po wo ła niu ze spo łu ds. ana li zy wdra ża nia usta wy
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, któ ry
skła dał się w szcze gól no ści z przed sta wi cie li ma łych i
du żych miast, gmin wiej skich, przed sta wi cie li urzę dów
mar szał kow skich, wła ści cie li nie ru cho mo ści oraz przed -
się bior ców re ali zu ją cych za da nia wy ni ka ją ce z usta wy.
Za da niem ze spo łu by ła kom plek so wa ana li za no we go
sys te mu go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi oraz przed -
sta wie nie Mi ni stro wi Śro do wi ska re ko men da cji naj lep -
szych moż li wych roz wią zań, któ re bę dzie moż na
wy ko rzy stać w pra cach le gi sla cyj nych nad ewen tu al ną
zmia ną przed mio to wej usta wy. W ma ju 2014 r. ww. ze -
spół za koń czył pra ce i prze ka zał Mi ni stro wi Śro do wi ska
re ko men da cje do ty czą ce zmian prze pi sów usta wy. Re -
ko men da cje by ły wy ko rzy sta ne przez re sort śro do wi ska
w trak cie prac nad usta wą z dnia 28 li sto pa da 2014 r. 
o zmia nie usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w
gmi nach oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 87). Jed nym z roz wią zań uspraw nia ją cych dzia łal -
nie sys te mu go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi
by ło do da nie w art. 6r ust. 2b, zgod nie z któ rym z po bra -
nych opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi
gmi na mo że po kryć kosz ty usu nię cia od pa dów ko mu nal -
nych z miejsc nie prze zna czo nych do ich skła do wa nia 
i ma ga zy no wa nia w ro zu mie niu usta wy z dnia 14 grud -
nia 2012 r. o od pa dach. Po nad to w no we li za cji tej okre -
ślo no rów nież mi ni mal ną czę sto tli wość od bie ra nia od -
pa dów ko mu nal nych od miesz kań ców, a tak że ogra ni -
czo no gmi nom moż li wość wpro wa dza nia li mi tów na ilo -
ści od pa dów ko mu nal nych od bie ra nych w ra mach opła ty
po bie ra nej od miesz kań ców. Na le ży za zna czyć, że dzia -
ła nia po wyż sze zo sta ły pod ję te jesz cze przed uka za niem
się ra por tu po kon trol ne go NIK, jed nak ra port nie obej -
mu je efek tów tych że zmian.

Jed no cze śnie uprzej mie in for mu ję, że w re sor cie śro -
do wi ska roz po czę to pra ce nad ana li zą ex -post prze pi sów
usta wy, któ rej wy ni ki mo gą po słu żyć do pod ję cia de cy -
zji o ewen tu al nych zmia nach pra wa w przed mio to wym
za kre sie.

Ja nusz Osta piuk
Pod se kre tarz Sta nu
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Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
od kil ku lat Po la cy co raz le piej ra dzą so bie z go spo da -

ro wa niem od pa da mi ko mu nal ny mi. Ro śnie świa do mość
ko niecz no ści se gre go wa nia śmie ci i w związ ku z tym wi -
dać efek ty tych sta rań. Wąt pli wo ści mo że ro dzić spo sób
na li cza nia opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal -
ny mi. W przy pad ku ro dzin nych ogro dów dział ko wych
prak ty ką jest na li cza nie ry czał to wej rocz nej opła ty za od -

biór śmie ci. Tym cza sem ogro dy dział ko we funk cjo nu ją
tyl ko w se zo nie wio sen no -let nim, czę sto na wie lu z nich,
w okre sie je sien no -zi mo wym odłą cza ny jest do pływ wo -
dy i za ni ka wszel ka dzia łal ność. W związ ku z po wyż -
szym zwra cam się do Pa na Mi ni stra o za sad ność
wno sze nia opłat za wy wóz śmie ci z te re nów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych po za se zo nem let nim.

2. Interpelacja poselska w sprawie naliczania opłat za wywóz Êmieci 
z terenów rodzinnych ogrodów działkowych

In ter pe la cja nr 4588
do mi ni stra śro do wi ska
w spra wie na li cza nia opłat za wy wóz śmie ci z te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych
Zgła sza ją cy: Sta ni sław Lam czyk
Da ta wpły wu: 04-07-2016

Pan
Ma rek Kuch ciń ski
Mar sza łek Sej mu 
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Od po wia da jąc na in ter pe la cję Pa na po sła Sta ni sła wa
Lam czy ka w spra wie na li cza nia opłat za wy wóz od pa -
dów z te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych
(znak:K8IN T4588), uprzej mie przed sta wiam po niż sze
wy ja śnie nia.

Zgod nie z art. 6c ust. 2 usta wy z dnia 13 wrze śnia 1996 r.
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 250) w sto sun ku do nie ru cho mo ści, na któ -
rych nie za miesz ku ją miesz kań cy, a po wsta ją od pa dy ko -
mu nal ne gmi na mo że po sta no wić o od bie ra niu od pa dów
ko mu nal nych wy twa rza nych na tych nie ru cho mo ściach
(przy czym mo że też ta ką uchwa łę pod jąć w sto sun ku do
wszyst kich lub tyl ko nie któ rych ka te go rii nie ru cho mo -
ści). Po nie waż nie ru cho mo ści z dom ka mi let ni sko wy mi
i in ne wy ko rzy sty wa ne na ce le re kre acyj no -wy po czyn -
ko we za sad ni czo sta no wią nie ru cho mo ści, na któ rych nie
za miesz ku ją miesz kań cy, od wo li ra dy gmi ny za le ży ob -
ję cie ich zor ga ni zo wa nym przez gmi nę sys te mem od bie -
ra nia od pa dów ko mu nal nych. Usta wa o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach nie de fi niu je po ję cia
dom ku let ni sko we go oraz nie ru cho mo ści wy ko rzy sty -
wa nej na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we. W związ ku 
z po wyż szym po ję ciom tym na le ży nadać zna cze nie
przy ję te w ję zy ku po tocz nym. Dom ki let ni sko we nie słu -
żą do za spo ka ja nia pod sta wo wych po trzeb miesz ka nio -
wych tyl ko do ce lów zwią za nych z wy po czyn kiem. In ne
nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa ne na ce le re kre acyj no -wy -
po czyn ko we sta no wią do syć otwar tą ka te go rię nie ru cho -

mo ści, o za li cze niu do któ rej de cy du ją peł nio ne przez te
nie ru cho mo ści funk cje. Miesz czą się tu np. ogród ki
dział ko we (zgod nie z art. 3 pkt 1 usta wy z dnia 13 grud -
nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.)), któ rych pod sta wo wym
ce lem jest m.in. za spo ka ja nie wy po czyn ko wych i re kre -
acyj nych po trzeb spo łe czeń stwa po przez umoż li wia nie
pro wa dze nia upraw ogrod ni czych. Ozna cza to, że ogród -
ki dział ko we na le ży za li czyć do nie ru cho mo ści, o któ -
rych mo wa w art. 6j ust. 3b usta wy o utrzy ma niu czy s-
to ści i po rząd ku w gmi nach.

No we li za cja usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -
ku w gmi nach wpro wa dzo na usta wą z dnia 28 li sto pa da
2014 r. o zmia nie usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. U.
z 2015 r. poz. 87) da ła moż li wość usta le nia ry czał to wej
staw ki opła ty od nie ru cho mo ści, na któ rych są dom ki let -
ni sko we lub od in nych nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa -
nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we, z tym że
prze pis ten do ty czy nie ru cho mo ści, w sto sun ku do któ -
rych ra da gmi ny pod ję ła uchwa łę o od bie ra niu od pa dów
ko mu nal nych na pod sta wie art. 6c ust. 2. Wpro wa dze nie
opła ty ry czał to wej wy ni ka ło z licz nych skarg ze stro ny
sa mo rzą dów od no śnie do bra ku moż li wo ści wy eg ze kwo -
wa nia opłat od wła ści cie li dom ków let ni sko wych i in -
nych nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre -
acyj no -wy po czyn ko we.

Je że li ra da gmi ny po dej mie na pod sta wie art. 6c ust. 2

Od po wiedź na in ter pe la cję nr 4588
Warszawa, dnia 1.08.2016 r.
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usta wy uchwa łę obej mu ją cą nie ru cho mo ści, na któ rych
są dom ki let ni sko we lub in ne nie ru cho mo ści wy ko rzy -
sty wa ne na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we -jest obo -
wią za na tak że uchwa lić ry czał to wą staw kę opła ty dla
ta kich nie ru cho mo ści (zgod nie z art. 6j ust. 3b usta wy 
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach). W przy -
pad ku gdy ra da gmi ny ta kiej uchwa ły nie po dej mie 
– wła ści cie le tych nie ru cho mo ści są obo wią za ni do po -
zby wa nia się od pa dów po przez za war cie umo wy z pod -
mio tem upraw nio nym do od bie ra nia od pa dów ko mu -
na lnych od wła ści cie li nie ru cho mo ści.

Ry czał to wa staw ka opła ty jest usta la na za rok od dom -
ku let ni sko we go lub od in nej nie ru cho mo ści wy ko rzy -
sty wa nej na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we i sta no wi
ilo czyn śred niej ilo ści od pa dów po wsta ją cych na nie ru -
cho mo ściach, o któ rych mo wa w art. 6j ust. 3b, na ob sza -
rze gmi ny, wy ra żo nej w licz bie po jem ni ków oraz staw ki
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi, 
o któ rej mo wa w art. 6k ust. 1 pkt 2 (jest to staw ka opła -
ty za po jem nik o okre ślo nej po jem no ści). Za tem opła ta
ta nie jest za leż na od okre su prze by wa nia na da nej nie -
ru cho mo ści i fak tycz ne go cza su wy twa rza nia od pa dów
czy usta la nia fak tycz nie wy two rzo nej ilo ści od pa dów. 
W związ ku z po wyż szym nie za leż nie od te go ile cza su
wła ści ciel nie ru cho mo ści spę dza na nie ru cho mo ści jest
zo bo wią za ny uisz czać ry czał to wą opła tę, o ile gmi na ob -
ję ła sys te mem te go ty pu nie ru cho mo ści.

Zwra cam uwa gę, że do tych czas sto so wa ny sys tem po -

wią za nia opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal -
ny mi z ma są wy two rzo nych od pa dów ro dził ry zy ko szu -
ka nia oszczęd no ści i skut ko wał nie le gal nym po zby-
wa niem się od pa dów. Skut ki ta kich dzia łań pro wa dzi ły
do de gra da cji śro do wi ska na tu ral ne go (dzi kie wy sy pi -
ska, za śmie co ne ro wy i po bo cza, wy peł nio ne od pa da mi
ko sze na przy stan kach ko mu ni ka cyj nych, od pa dy spa la -
ne w do mo wych pie cach c.o.) i by ły ne ga tyw nie od czu -
wa ne przez wszyst kich oby wa te li.

W przy pad ku, gdy staw ka opła ty za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi za rok od dom ku let ni sko we go
lub od in nej nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nej na ce le re -
kre acyj no -wy po czyn ko we jest uchwa la na przez ra dę
gmi ny nie zgod nie z art. 6j ust. 3c usta wy o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, bez uwzględ nie nia kry -
te riów okre ślo nych w usta wie, w ode rwa niu od kosz tów
ode bra nia i za go spo da ro wa nia od pa dów z wy żej wy mie -
nio nych nie ru cho mo ści, wła ści cie le nie ru cho mo ści ob -
ję tych opła tą ry czał to wą mo gą we zwać ra dę gmi ny do
usu nię cia na ru sze nia pra wa a na stęp nie za skar żyć
uchwa łę do są du ad mi ni stra cyj ne go, zgod nie z art. 101
usta wy z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rzą dzie gmin nym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Jed no cze śnie uprzej mie in for mu ję, że za gad nie nie
opła ty ry czał to wej, o któ rej mo wa w art. 6j ust. 3b usta -
wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach jest
obec nie ana li zo wa ne pod ką tem po trze by wpro wa dze nia
zmian praw nych w tym za kre sie.

De par ta ment Spraw Par la men tar nych oraz Ob słu gi
Rad, Ze spo łów i Peł no moc ni ków w KPRM

KOMUNIKAT
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 17 sierp nia 2016 r.
w spra wie in ter pe la cji po sel skich i od po wie dzi Mi ni stra Śro do wi ska

w spra wie śmie ci

3. Komunikat Prezydium  KR PZD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD in for mu je, że za po -
zna ło się z in ter pe la cją po sła Woj cie cha Sza ra my (PiS),
po sła Sta ni sła wa Lam czy ka (PO) oraz od po wie dzia mi
Mi ni stra Śro do wi ska na w/w in ter pe la cje po sel skie w
spra wie śmie ci.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD przy po mi na, że te ma -
tem śmie ci z te re nów ogro dów dział ko wych zaj mu je się
od dłuż sze go cza su. Zo sta ła w tym za kre sie prze pro wa -
dzo na ana li za funk cjo no wa nia w ROD usta wy o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, w tym w za kre -
sie opłat. W dniu 29 czerw ca 2016 r. Kra jo wa Ra da PZD

przy ję ła uchwa łę nr 4/VIII/2016, w któ rej wy zna czy ła
za da nia dla struk tur PZD zwią za ne z funk cjo no wa niem
w ROD usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku 
w gmi nach. Na stęp nie, w dniu 15 lip ca 2016 r. zo sta ła
prze sła na do Mi ni stra In fra struk tu ry oce na funk cjo no -
wa nia w ROD usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -
ku w gmi nach, w któ rej Zwią zek wska zał na ko niecz ność
jej no we li za cji z uwzględ nie niem ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Dla te go też, Pre zy dium KR PZD za po zna -
ło się z in ter pe la cja mi po sel ski mi i od po wie dzia mi Mi -
ni ster stwa Śro do wi ska z du żym za in te re so wa niem.
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Po seł Woj ciech Sza ra ma (PiS) w swo jej in ter pe la cji za -
rzu cił sys te mo wi go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal -
ny mi wy ni ka ją ce mu z usta wy o utrzy ma niu czy sto ści 
i po rząd ku w gmi nach „nie udol ność”. Stwier dził, że ten
sys tem w żad nej mie rze nie roz wią zał pro ble mu „dzi kich
wy sy pisk”, któ rych za miast uby wać, nie ustan nie przy -
by wa. Po dob ną in do len cję sys te mu po ka zu ją ro sną ce
kosz ty go spo da ro wa nia od pa da mi spo wo do wa ne tym, że
gmi ny nie po tra fią rze tel nie osza co wać ilo ści wy twa rza -
nych śmie ci i ase ku ra cyj nie na kła da ją wyż sze opła ty. Co
jest po wią za ne z tym, iż sa mo rzą dy roz li cza ją się z fir -
ma mi ry czał tem, nie za leż nie od ilo ści wy wo żo nych nie -
czy sto ści, w efek cie cze go oby wa te le pła cą wię cej, choć
nie jed no krot nie rze czy wi ście mo gli by mniej. W związ -
ku z tym, po seł zwró cił się do Mi ni stra z ape lem o pod -
ję cie dzia łań zmie rza ją cych do uszczel nie nia obec ne go
sys te mu, któ ry nie speł nia swej ro li.

W od po wie dzi, Mi ni ster Śro do wi ska po in for mo wał, że
zgod nie z in for ma cja mi uzy ska ny mi z Dy rek cji Ge ne ral -
nej La sów Pań stwo wych ilość dzi kich wy sy pisk co ro ku
zmniej sza się. Po nad to na dzi kich wy sy pi skach znaj du ją
się nie tyl ko od pa dy ze źró deł ko mu nal nych, ale i z dzia -
łal no ści go spo dar czej, któ ra nie pod le ga sys te mo wi go -
spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi. W la sach du że
ilo ści od pa dów po zo sta wia ją rów nież tu ry ści. Od no sząc
się do kwe stii sto so wa nia przez gmi ny ry czał to wych cen
ofert w prze tar gach na od bie ra nie lub od bie ra nie i za go -
spo da ro wa nie od pa dów, Mi ni ster za zna czył, że kwe stia ta
na le ży do oce ny sa mo rzą du, któ ry z jed nej stro ny od po -
wia da za dys cy pli nę fi nan sów pu blicz nych, a z dru giej
pod le ga we ry fi ka cji oby wa te li w pro ce sie de mo kra tycz -
nym. Po nad to kwe stia ta pod le ga kon tro li re gio nal nych
izb ob ra chun ko wych oraz wła ści wych są dów. Nie za leż -
nie od te go, re sort śro do wi ska od po cząt ku gro ma dzi uwa -
gi do ty czą ce no we go sys te mu i wni kli wie je ana li zu je, aby
móc je wy ko rzy stać w pra cach le gi sla cyj nych nad ewen -
tu al ną zmia ną przed mio to wej usta wy.

Ko lej na in ter pe la cja zo sta ła wnie sio na przez po sła Sta -
ni sła wa Lam czy ka (PO) i do ty czy ła kon kret nie ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Po seł zwró cił się do
Mi ni stra Śro do wi ska o wy ja śnie nie za sad no ści wno sze -
nia opłat za śmie ci z te re nów ROD po za se zo nem let -
nim, kie dy odłą cza ny jest do pływ wo dy i za ni ka wszel ka
ak tyw ność.

Mi ni ster Śro do wi ska wska zał, wpro wa dze nie opła ty
ry czał to wej za wy wóz śmie ci z nie ru cho mo ści wy ko rzy -
sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we wy ni ka -
ło z licz nych skarg ze stro ny sa mo rzą dów od no śnie
bra ku moż li wo ści wy eg ze kwo wa nia opłat. Opła ta ta jest
nie za leż na od okre su prze by wa nia na da nej nie ru cho mo -
ści i fak tycz ne go cza su wy twa rza nia od pa dów czy usta -
la nia fak tycz nie wy two rzo nej ilo ści od pa dów. W związ -
ku z po wyż szym nie za leż nie od te go ile spę dza się cza -
su na nie ru cho mo ści trze ba uisz czać ry czał to wą opła tę,
o ile gmi na ob ję ła sys te mem nie ru cho mo ści nie za miesz -
ka łe wy ko rzy sty wa ne na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko -
we. Po nad to, Mi ni ster wska zał, że do tych czas sto so wa ny
sys tem po wią za nia opła ty za śmie ci z ma są wy two rzo -
nych od pa dów ro dził ry zy ko szu ka nia oszczęd no ści 
i skut ko wał nie le gal nym po zby wa niem się od pa dów.
Skut ki ta kich dzia łań pro wa dzi ły do de gra da cji śro do wi -
ska na tu ral ne go (dzi kie wy sy pi ska, za śmie co ne ro wy 
i po bo cza, wy peł nio ne od pa da mi ko sze na przy stan kach
ko mu ni ka cyj nych, od pa dy spa la ne w do mo wych pie -
cach) i by ły ne ga tyw nie od czu wa ne przez wszyst kich
oby wa te li. Mi ni ster za pro po no wał, że w przy pad ku, gdy
staw ka opła ty ry czał to wej jest uchwa la na nie zgod nie 
z prze pi sa mi usta wy moż na we zwać gmi nę do usu nię cia
na ru sze nia pra wa, a na stęp nie za skar żyć uchwa łę do są -
du ad mi ni stra cyj ne go. Nie za leż nie od te go, re sort ana li -
zu je za gad nie nie opła ty ry czał to wej pod ką tem po trze by
zmian praw nych.

Po za po zna niu się z in ter pe la cja mi po sel ski mi i od po -
wie dzia mi Mi ni ster stwa Śro do wi ska. Pre zy dium KR
PZD po pie ra sta no wi sko re sor tu śro do wi ska o ko -
niecz no ści in ter wen cji le gi sla cyj nej w za kre sie usta wy 
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach. Jed -
no cze śnie uwa ża, że w/w zmia na mi po win ny zo stać
ob ję te rów nież ro dzin ne ogro dy dział ko we. Tak,
aby opła ty za śmie ci by ły spra wie dli we, mia ro daj ne 
i do sto so wa ne do spe cy fi ki ogro dów, któ re są wy ko -
rzy sty wa ne przez dział kow ców se zo no wo, w ce lach
re kre acyj no -wy po czyn ko wych.

Rów no cze śnie Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
po sta no wi ło wy stą pić w tej spra wie do Mi ni stra 
Śro do wi ska, a tak że po in for mo wać o wy stą pie niu
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich oraz Mi ni stra In fra -
struk tu ry.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD
War sza wa, dnia 17 sierp nia 2016 r. 
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W związ ku z na pły wa ją cy mi do mnie skar ga mi oby -
wa te li, pra gnę̨ przed sta wić́ Pa nu Mi ni stro wi, wy ni ka ją -
ce z ich ana li zy wnio ski do ty czą ce ko niecz no ści wpro -
wa dze nia zmian w nie któ rych re gu la cjach obec nie obo -
wią zu ją cych za sad go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal -
ny mi. Ba da nie in dy wi du al nych spraw wska zu je bo wiem,
że sto so wa nie obo wią zu ją cych prze pi sów pro wa dzi do
wąt pli wych pod wzglę dem kon sty tu cyj nym skut ków.

Ar ty kuł 84 Kon sty tu cji RP, sta no wią cy, że „każ dy jest
obo wią za ny do po no sze nia ciężarów i świad czeń pu -
blicz nych, w tym po dat ków, określo nych w usta wie”,
trak to wać na leży – jak wie lo krot nie wska zy wał w swo -
im orzecz nic twie Try bu nał Kon sty tu cyj ny  – nie tyl ko ja -
ko źródło obo wiązków jed nost ki, lecz także ja ko źródło
jej praw. Wy ni ka jąca z nie go za sa da spra wie dli wości da -
ni no wej, ro zu mia na ja ko „re gu ła kształ to wa nia po dat -
ków we dług za sa dy równości i po wszech ności”, na kła da
bo wiem na usta wo daw cę wy móg two rze nia prze pi sów
ma te rial nych pra wa da ni no we go z jej po sza no wa niem.
Za sa da równości, w tym równości na grun cie pra wa da -
ni no we go, nie jest za sa dą ab so lut ną. Prze ciw nie – do -
pusz czal ne są od niej wy jątki, jed nakże pod ści śle
określo ny mi wa run ka mi.

Róż ni co wa nie po dob nych pod mio tów jest do pusz czal -
ne, o ile kry te rium zróżni co wa nia po zo sta je w ra cjo nal -
nym związku z ce lem oraz treścią da nej re gu la cji; wa ga
in te re sów, którym zróżni co wa nie ma służyć, po zo sta je
w pro por cji do wa gi in te re sów na ru szo nych przez wpro -
wa dze nie zróżni co wa nia; a kry te rium zróżni co wa nia po -
zo sta je w związku z in ny mi war tościa mi kon sty tu cyj -
ny mi, które uza sad nia ją od mien ne trak to wa nie. Ana li za
obo wią zu ją cych re gu la cji usta wy z dnia 13 września
1996 r. o utrzy ma niu czy stości i po rządku w gmi nach
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm. – da lej ja ko
u.u.c.p.), do pro wa dzi ła do wnio sku, że w od nie sie niu do
spo so bu ure gu lo wa nia obo wiązku da ni no we go właści -
cie li nie ru cho mości wy ko rzy sty wa nych je dy nie przez
część ro ku na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we, opi sa ne
wa run ki nie są speł nio ne.

Usta wo daw ca, im ple men tu jąc do kra jo we go po rządku
praw ne go dy rek ty wę Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
2008/98/WE z dnia 19 li sto pa da 2008 r. w spra wie od pa -
dów oraz uchy la jącą nie które dy rek ty wy (Dz.U.UE L 
z 2008 r., Nr 312, s. 3, z późn. zm. – da lej także ja ko dy -

rek ty wa 2008/98/WE), wpro wa dził w u.u.c.p. no wy ro -
dzaj da ni ny pu blicz nej w po sta ci opła ty za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi, po no szo nej przez
właści cie li nie ru cho mości za miesz ka łych oraz właści cie -
li nie ru cho mości nie za miesz ka łych, na których po wsta -
ją od pa dy ko mu nal ne (o ile gmi ny zde cy du ją o ob jęciu
pu blicz nym sys te mem go spo dar ki od pa da mi ko mu nal -
ny mi także tych nie ru cho mości). Po zo sta wia jąc gmi nom
swo bo dę w usta le niu sta wek opłat (uza leżnio nych od lo -
kal nych kosz tów go spo da ro wa nia od pa da mi), roz strzy -
gnął w usta wie o me to dach usta la nia wy so kości jed nos -
tko wych opłat. Miał przy tym na względzie wy kład nię,
wy ni ka jącej z dy rek ty wy 2008/98/WE (i sta no wiącej
jed ną z jej pod sta wo wych re guł) za sa dy „za nie czysz cza -
jący pła ci”, do ko na ną przez Try bu nał Spra wie dli wości
UE w wy ro ku z 16 lip ca 2009 r. w spra wie C -254/08.
Zgod nie z nią, wy so kość „po dat ku od od pa dów” może,
ale nie mu si od zwier cie dlać rze czy wi stych kosz tów
uniesz ko dli wie nia od pa dów po wsta łych na da nej nie ru -
cho mości. Może bo wiem być uza leżnio na od „po ten cja -
łu do wy twa rza nia od pa dów”, z tym jed nak za strzeże -
niem, że nie może po wo do wać oczy wi stej nie pro por cjo -
nal ności w ob ciążeniu kosz ta mi nie któ rych po sia da czy
od pa dów. W opar ciu o prze pi sy u.u.c.p., „po ten cjał”, 
o którym mo wa po wyżej, mie rzo ny jest – w od nie sie niu
do nie ru cho mości za miesz ka łych – w za leżności od wy -
bo ru, ja kie go do ko na kon kret na gmi na, ilością osób za -
miesz ku jących da ną nie ru cho mość, ilością zużytej wo dy
lub po wierzch nią lo ka lu miesz kal ne go (art. 6j ust. 1 usta -
wy). W od nie sie niu do nie ru cho mości nie za miesz ka łych,
na których po wsta ją od pa dy „po ten cjał” mie rzo ny jest
sza cun kiem ilości wy twa rza nych od pa dów ob ja wia -
jącym się w ilości za de kla ro wa nych po jem ni ków (art. 6j
ust. 3 usta wy).

Usta wą z dnia 28 li sto pa da 2014 r. o zmia nie usta wy 
o utrzy ma niu czy stości i po rządku w gmi nach oraz nie -
któ rych in nych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), właści -
cie li części nie ru cho mości wy łączo no jed nak spod
przed sta wio nych po wyżej ogólnych za sad usta la nia
opłat. Zgod nie bo wiem z wpro wa dzo ny mi do u.u.c.p.
przy wo ła ną no we lą art. 6j ust. 3b i 3c, „w przy pad ku nie -
ru cho mości, na których znaj du ją się dom ki let ni sko we,
lub in nych nie ru cho mości wy ko rzy sty wa nych na ce le re -
kre acyj no -wy po czyn ko we, wy ko rzy sty wa nych je dy nie

4. Pismo RPO do Ministra Ârodowiska

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 
Adam Bod nar
V.7204.35.2015.ŁK

Pan
prof. dr hab. Jan Szysz ko Mi ni ster Śro do wi ska
ul. Wa wel ska 52/54 00-922 War sza wa
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przez część ro ku, ra da gmi ny uchwa la ry czał to wą staw -
kę opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi za
rok [...]”, przy czym opła ta sta no wi „ilo czyn śred niej
ilości od pa dów po wsta jących na [tych] nie ru cho -
mościach [...] na ob sza rze gmi ny, wy rażonej w licz bie
po jem ni ków oraz staw ki opła ty za go spo da ro wa nie od -
pa da mi ko mu nal ny mi [za po jem nik o określo nej ob -
jętości]”. W roz strzy ga niu o spo so bie usta la nia wy so -
kości opła ty w od nie sie niu do właści cie li oma wia ne go
ro dza ju nie ru cho mości, usta wo daw ca od szedł za tem od
za sa dy, że po win na być ona uza leżnio na od po ten cja łu
do wy twa rza nia od pa dów na rzecz równe go po dzia łu
kosz tów sys te mu go spo dar ki od pa da mi po między
właści cie li wszyst kich tych nie ru cho mości.

Wpro wa dze nie opi sy wa ne go zróżni co wa nia można
nie wątpli wie uznać za uza sad nio ne ce la mi usta wy no -
we li zu jącej. Sta no wi ła ona bo wiem re ali za cję po stu la tu
gmin, które na po ty ka ły na utrud nie nia w na li cza niu opłat
za go spo da ro wa nie od pa da mi po wsta jący mi na nie ru -
cho mościach re kre acyj no -wy po czyn ko wych na pod sta -
wie do tych cza so wych re gu la cji i mia ła za za da nie
uspraw nić wy ko ny wa nie przez nie za dań z za kre su go -
spo da ro wa nia od pa da mi. W mo jej oce nie, zróżni co wa -
nie, o którym mo wa, nie speł nia jed nak wy mo gu pro -
por cjo nal ności w sto sun ku do wa gi na ru szo nych nim in -
te re sów (w szcze gólności pra wa wła sności za in te re so -
wa nych osób) oraz nie jest uza sad nio ne ko niecz nością
ochro ny in nych war tości kon sty tu cyj nych.

Kie ro wa ne do mnie skar gi oby wa te li wska zu ją bo -

wiem, że w związku z wpro wa dze niem opła ty ry czał to -
wej, po no szą oni często kil ku krot nie wyższe opła ty niż
do tych czas i to na wet w sy tu acji, gdy sta no wiącą ich
wła sność nie ru cho mość wy ko rzy stu ją je dy nie w krótkim
okre sie urlo po wym. Wpro wa dze nie po wo ła ną wyżej
usta wą z dnia 28 li sto pa da 2014 r. zróżni co wa nia na -
stąpi ło przy tym w zu peł nym ode rwa niu od in nych war -
tości kon sty tu cyj nych, gdyż usta wo daw ca wziął pod
uwa gę wy łącznie „prak tycz ny” aspekt re gu la cji.

Nie za leżnie od po wyższe go, zwrócić na leży uwa gę, że
wpro wa dza jąc re gu la cje do ty czą ce opła ty ry czał to wej,
usta wo daw ca po mi nął cał ko wi cie wnio ski wy pły wa jące
z wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 28 li sto pa da
2013 r., sygn. akt K 17/12 do ty czą ce obo wiązku określe -
nia w usta wie górnych sta wek opłat za go spo da ro wa nie
od pa da mi, ja kie mo gą wpro wa dzać gmi ny5. Tym cza -
sem, jak wska zał Try bu nał w po wo ła nym wy ro ku, pra -
wo daw ca zo bo wiąza ny jest wy zna czyć gra ni ce, w ja kich
ra da gmi ny może re ali zo wać kom pe ten cję do usta la nia
opła ty lo kal nej. Ich brak na ru sza stan dard wy ni ka jący z
art. 84 i art. 217 Kon sty tu cji RP.

Przed kła da jąc po wyższe uwa gi w opar ciu o art. 16 ust.
2 usta wy z dnia 15 lip ca 1987 r. o Rzecz ni ku Praw Oby -
wa tel skich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1648, z późn. zm.),
zwra cam się z uprzej mą prośbą o za jęcie sta no wi ska, w
szcze gólności o za ini cjo wa nie prac, zmie rza jących do
do sto so wa nia będących przed mio tem ni niej sze go wy -
stąpie nia re gu la cji do kon sty tu cyj nych stan dar dów.

Pod pis na ory gi na le

War sza wa, 29 kwiet nia 2016 r.

Sza now ny Pan 
prof. dr hab. Jan Szysz ko
Mi ni ster Śro do wi ska

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Od po nad 3 lat dział kow cy skar żą się na za sa dy wy -

wo zu śmie ci obo wią zu ją ce na te re nie ROD, w tym opła -
ty za śmie ci. A wszyst ko to za spra wą zno we li zo wa ne j1

usta wy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto -
ści i po rząd ku w gmi nach, któ ra wpro wa dzi ła praw dzi -
wą re wo lu cję śmie cio wą w ROD.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców usta lił, że sys te mem wy -
wo zu śmie ci wy ni ka ją cym z tej usta wy zo sta ło ob ję tych

2836 ROD o pow. 24435,8925 ha i licz bie dzia łek ro -
dzin nych - 539681. Sta no wi to 60,40% ROD ogó łem,
59,62% po wierzch ni ogó łem oraz 59,51% licz by dzia -
łek ro dzin nych ogó łem. Po zo sta łe ogro dy roz li cza ją wy -
wóz śmie ci na pod sta wie umów z in dy wi du al ny mi
fir ma mi.

Usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
wpro wa dzi ła wie le kon tro wer syj nych zmian w sys te mie
go spo da ro wa nia od pa da mi na te re nie ROD. W szcze gól -

5. Pismo Prezydium KR PZD do Ministra Ârodowiska

1poprzez ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.
2011 nr 152 poz. 897). 
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no ści na le żą do nich: za wy żo ne nor my gro ma dze nia od -
pa dów; nie do sto so wa na do po trzeb ROD czę sto tli wość
wy wo zu śmie ci, ko niecz ność pła ce nia za śmie ci rów nież
w okre sie je sien no -zi mo wym, do dat ko we for mal no ści
zwią za ne ze skła da niem de kla ra cji oraz trud na do wy eg -
ze kwo wa nia se gre ga cja śmie ci. Jed nak naj więk szym
pro ble mem oka za ły się opła ty za wy wóz śmie ci, któ -
re ra żą co wzro sły wraz z wej ściem w ży cie z dniem 
1 lu te go 2015 r. no we li za cji usta wy „śmie cio wej” i po -
ja wie niem się ry czał to wej opła ty za wy wóz śmie ci 
z nie ru cho mo ści nie za miesz ka łych, wy ko rzy sty wa -
nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we (art. 6j 
ust. 3b usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w
gmi nach). Zgod nie z usta le nia mi PZD, w chwi li obec nej
opła tą ry czał to wą zo sta ło ob ję tych 806 ROD o po -
wierzch ni 6260,3882 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych 
– 136 49. Licz ba tych ogro dów cią gle wzra sta. 

Wpro wa dze nie opła ty ry czał to wej wy wo ła ło wie le nie -
ko rzyst nych zmian. Po zba wi ło ROD pra wa do sa mo -
dziel ne go de cy do wa nia o ilo ści śmie ci, któ re bę dą do
wy wie zie nia z te re nów ROD oraz wy so ko ści opła ty za
ich od biór. Do tej po ry, za rzą dy ROD w de kla ra cji opła -
ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi mo gły sa -
me wska zy wać ilość śmie ci, za któ re bę dą pła cić
(po przez po mno że nie licz by po jem ni ków/kon te ne rów o
okre ślo nej po jem no ści przez staw kę za wy wóz śmie ci).
Cza sa mi by ło to ogra ni cza ne po przez na rzu ce nie przez
gmi ny/ogro dy bar dzo krzyw dzą cych norm tj. mi ni mal nej
ilo ści śmie ci, któ re mu sia ły być za de kla ro wa ne do wy -
wie zie nia z te re nów ROD (lub mi ni mal nej po jem no ści
po jem ni ków). Jed nak naj gor sze skut ki spo wo do wa ło
wpro wa dze nie ry czał to wej opła ty za śmie ci, któ ra zu peł -
nie po zba wi ła ogro dy wpły wu na ilość śmie ci od bie ra -
nych z te re nów ROD. Obec nie za rzą dy ROD ma ją tyl ko
obo wią zek zło że nia de kla ra cji i okre śle nia w niej, czy
śmie ci bę dą se gre go wa ne czy też nie - co wy łącz nie wa -
run ku je wy so kość opła ty za wy wóz od pa dów. Okre śle -
nie staw ki ry czał to wej i tym sa mym wy so ko ści opła ty
na le ży do wy łącz nej dys po zy cji gmi ny/mia sta, któ re
okre śla ją ją we dług wła snych, nie zna nych kry te riów, bez
uwzględ nia nia ilo ści śmie ci fak tycz nie wy twa rza nych na
te re nie ROD. In ną spra wą jest ob ję cie ogro dów przez
gmi ny/mia sta za sa da mi wy ni ka ją cy mi z usta wy tzw.
śmie cio wej, któ re czę sto nie ma uza sad nie nia praw ne go,
lecz za le ży od po li ty ki da nej gmi ny/mia sta oraz współ -
pra cy z dział kow ca mi oraz struk tu ra mi PZD. Usta wo -
daw ca po wi nien jed no znacz nie prze są dzić, czy ogro -
dy ma ją skła dać de kla ra cje śmie cio we czy win ny roz -
li czać się na za sa dach ogól nych. Brak rów ne go trak -

to wa nia dział kow ców w tym za kre sie bu dzi za strze że -
nia pod wzglę dem kon sty tu cyj nym. 

Brak ja snych i pre cy zyj nych prze pi sów usta wy od -
no szą cych się do ro dzin nych ogro dów dział ko wych
po wo du je, że gmi ny/mia sta rów nież róż nie in ter pre -
tu ją za pi sy sa mej usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach w sto sun ku do ROD. Więk szość
gmin/miast uwa ża, że opła ta ry czał to wa za wy wóz śmie -
ci „dla nie ru cho mo ści nie za miesz ka łych wy ko rzy sty wa -
nych na ce le re kre acyj no wy po czyn ko we” od no si się do
ROD (a w ra mach ogro du do po szcze gól nej dział ki ro -
dzin nej). In ne gmi ny/mia sta uwa ża ją, że nie ma za sto so -
wa nia do ROD, tyl ko do ta kich nie ru cho mo ści, któ re
ma ją ty po wo cha rak ter re kre acyj ny i gdzie wy stę pu ją np.
dom ki let ni sko we. Jesz cze in na część gmin/miast twier -
dzi, że opła ta ry czał to wa od no si się do ca łej nie ru cho -
mo ści zaj mo wa nej przez ROD, a nie do po szcze gól nej
dział ki ro dzin nej. A jesz cze in ne gmi ny ry czałt utoż sa -
mia ją z ogól ny mi za sa da mi wy wo zu śmie ci wy ni ka ją cy -
mi z usta wy tzw. śmie cio wej (art. 6j ust. 3). 

Po nad to prak ty ka po ka za ła, że gmi ny przyj mu ją bar -
dzo róż ne i bar dzo skraj ne staw ki opła ty za wy wóz śmie -
ci w te re nów ROD, w szcze gól no ści do ty czy staw ki
opła ty ry czał to wej. Przyj mo wa ne są one bez ja kiej kol -
wiek ana li zy, oce ny i kon sul ta cji z ro dzin ny mi ogro da mi
dział ko wy mi i czę sto nie ma ją nic wspól ne go z ilo ścią
śmie ci fak tycz nie wy twa rza nych na te re nie ogro dów. Są
one na rzu ca ne jak by „od gór nie”, w za leż no ści od żą dań
fi nan so wych fir my, któ rej gmi na/mia sto zle ca wy wóz
śmie ci z te re nów ROD. Gmi ny/mia sta nie bio rą rów nież
pod uwa gę, że w ogro dach dział kow cy nie wy twa rza ją
tak du żej ilo ści śmie ci. Bo wiem zde cy do wa na więk szość
od pa dów zie lo nych tra fia do kom po stow ni ka, w któ ry
zgod nie z Re gu la mi nem ROD wy po sa żo ne są dział ki ro -
dzin ne. Te sy tu acje bu dzą du że zdzi wie nie dział kow -
ców i wy wo łu ją po czu cie nie spra wie dli wo ści, zwłasz -
cza gdy staw ki opła ty ry czał to wej są du żo wyż sze niż
staw ki opłat wy ni ka ją ce z umów za wie ra nych z in dy -
wi du al ny mi fir ma mi. Zgod nie z ba da niem KR PZD, za
śmie ci zmie sza ne, naj niż sza staw ka rocz na wy no si 2 zł
(od dział ki), a naj wyż sza 307 zł (od dział ki). Na to miast
za śmie ci se gre go wa ne naj niż sza staw ka rocz na wy no si
1 zł (od dział ki), a naj wyż sza 172,64 zł (od dział ki). 

Po ni żej przed sta wia my ta be le, w któ rych wi dać jak
przed sta wia ją się opła ty ry czał to we za śmie ci zmie sza ne
i po se gre go wa ne w po szcze gól nych jed nost kach te re no -
wych PZD (okrę go wych za rzą dach):
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Pa nie Mi ni strze, 
Na le ży uznać, że usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po -

rząd ku w gmi nach po waż nie za kłó ci ła do tych cza so -
wy sys tem wy wo zu śmie ci, któ ry od lat bar dzo do brze
spraw dzał się ogro dach. Po za wy gó ro wa ny mi i bar dzo
krzyw dzą cy mi opła ta mi za śmie ci, ogro dy mu szą zma -

gać się z m.in. z pod rzu ca niem śmie ci przez oko licz nych
miesz kań ców, któ rzy w ten spo sób chcą ob ni żyć swo je
opła ty za śmie ci. Usta wa nie uwzględ ni ła rów nież spe cy -
fi ki ROD (kom po stow ni ków). Po zo sta wia rów nież wie -
le do ży cze nia ja kość usług świad czo nych przez fir my,
któ rym gmi ny zle ci ły wy wóz śmie ci z te re nów ROD np.
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dzyg min ne go „GOAP” do Wo je wo dy i Re gio nal nej Izby
Ob ra chun ko wej (rów nież bez re zul ta tów). Z po wyż sze -
go wy pły wa wnio sek, że moż li wo ści współ pra cy i ne go -
cja cji or ga nów PZD (w tym za rzą dów ROD) z or ga na mi
sa mo rzą dów lo kal nych są ogra ni czo ne, a tryb od wo ław -
czy (za skar że nia) po cią ga za so bą dłu gi okres ocze ki wa -
nia na wy ni ki prze pro wa dzo nych przez or ga ny po stę-
po wań ad mi ni stra cyj nych. Nie jed no krot nie nie przy no -
szą one rów nież ocze ki wa nych skut ków i wy mier nych
re zul ta tów. 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze, 
Kra jo wa Ra da PZD po do kład nym zba da niu te ma tu

śmie ci w ROD przy ję ła bar dzo kry tycz ną oce nę za pi sów
usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach w
sto sun ku do ro dzin nych ogro dów dział ko wych, o czym
świad czy za łą czo na uchwa ła KR PZD nr 4/VIII/2016 
z dnia 29 czerw ca 2016 r. Jed no cze śnie KR PZD uzna -
ła za ce lo we wy stą pie nie do Pa na Mi ni stra z wnio -
skiem zmia nę za pi sów usta wy o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach i do sto so wa nie jej do po trzeb
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, w tym spo wo do -
wa nie, aby staw ki opła ty za wy wóz śmie ci by ły ade -
kwat ne do ilo ści śmie ci fak tycz nie wy twa rza nych na
te re nach ogro dów. 

Jed no cze śnie KR PZD in for mu je, w tej spra wie KR
PZD wy stą pi ła rów nież pi smem z dnia 15.07.16 r. do Mi -
ni ster stwa In fra struk tu ry i Bu dow nic twa - Se kre ta rza
Sta nu - p. K. Smo liń skie go o po moc w tej spra wie. Na -
wią za no rów nież współ pra cę z po słem Krzysz to fem Pa -
szy kiem (PSL), któ ry wniósł w tej spra wie in ter pe la cję
po sel ską do Mi ni stra Śro do wi ska. W dniu 28.04.16 r.
wpły nę ła od po wiedź, w któ rej p. Sła wo mir Ma zu rek 
– Pod se kre tarz Sta nu MŚ przy znał, że ry czał po wi nien
być okre ślo ny w spo sób ra cjo nal ny, z uwzględ nie niem
śred niej ilo ści od pa dów ko mu nal nych. 

Zna ne są rów nież KR PZD od po wie dzi Mi ni ster stwa
Śro do wi ska z dnia 1.08.2016 r. (na in ter pe la cję po sel ską
- po sła Sta ni sła wa Lam czy ka) oraz z dnia 21.07.2016 r.
(na in ter pe la cję po sel ska - po sła Woj cie cha Sza ra my), 
a tak że od po wiedź z dnia 21.06.2016 r. (na wy stą pie nie
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich). W związ ku z tym pi -
sma mi chcie li by śmy po in for mo wać, że KR PZD po pie -
ra sta no wi sko Re sor tu Śro do wi ska i zga dza się, że
za sa dy go spo da ro wa nia od pa da mi z nie ru cho mo ści
nie za miesz ka łych wy ma ga ją in ter wen cji le gi sla cyj -
nej, przy naj mniej przez okre śle nie w usta wie o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach gór nej gra ni cy
staw ki ry czał to wej. Acz kol wiek KR PZD do strze ga
rów nież ko niecz ność in nych zmian, w in te re sie ogro -
dów i dział kow ców. 

nie ter mi no wy od biór śmie ci z ogro dów. W związ ku z po -
wyż szym, w więk szo ści ogro dów za sa dy wy wo zu
śmie ci wy ni ka ją ce z usta wy o utrzy ma niu czy sto ści 
i po rząd ku w gmi nach są ne ga tyw nie oce nia ne. Przede
wszyst kim za rzą dy ROD i dział kow cy kry ty ku ją za wy -
żo ne opła ty za wy wóz śmie ci z te re nów ROD. Za nie -
spra wie dli wą uwa ża ją ko niecz ność „wy twa rza nia”
śmie ci rów nież na te re nie tych ROD, któ re wcze śniej nie
mia ły pod pi sa nych umów na wy wóz śmie ci bo więk -
szość od pa dów zie lo nych tra fia ła do kom po stow ni ka, 
a resz ta do kon te ne rów za ma wia nych okre so wo. Dział -
kow com nie po do ba się rów nież to, że mu szą pła cić za
śmie ci „po dwój nie” tj. za śmie ci do mo we i za śmie ci
ogro do we. Wie le pro ble mów stwa rza rów nież nad mier -
na biu ro kra cja zwią za na z wy peł nia niem i skła da niem
de kla ra cji w za kre sie opła ty za go spo da ro wa nie od pa da -
mi ko mu nal ny mi. 

W ce lu ob ni że nia opłat za wy wóz śmie ci, wszyst kie
struk tu ry Pol skie go Związ ku Dział kow ców po dej mu ją
licz ne dzia ła nia. Przede wszyst kim pro wa dzo ne są z wła -
dza mi miast/gmin lub ich związ ka mi po wo ła ny mi do go -
spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi oso bi ste spo t-
ka nia, roz mo wy oraz ko re spon den cja w spra wie zmia ny
prze pi sów pra wa miej sco we go do ty czą cych wy wo zu
śmie ci. Okrę go we za rzą dy PZD i za rzą dy ROD uczest -
ni czą rów nież w se sjach ra dy mia sta/gmi ny (lub po sie -
dze niach ko mi sji), kie dy uchwa la ne/zmie nia ne są prze-
pi sy do ty czą ce śmie ci. Na bie żą co mo ni to ru ją zmia ny 
w prze pi sach miej sco wych do ty czą cych go spo da ro wa -
nia od pa da mi ko mu nal ny mi, aby móc w czas za re ago -
wać. Część z tych dzia łań przy no si re zul ta ty w po sta ci
utrzy ma nia opłat na do tych cza so wym po zio mie (tam
gdzie są one za da wa la ją ce), ob ni że nia lub też zwol nie nia
ogro dów z opłat za śmie ci. Są to jed nak przy pad ki mar -
gi nal ne. Mi mo spo tkań, roz mów, pi sem nych wy stą -
pień PZD zde cy do wa na więk szość gmin/ miast nie
jest za in te re so wa na zmia ną wy so ko ści opłat i „za sła -
nia się” prze pi sa mi pra wa, któ re da ją im moż li wość
uchwa le nia opłat w sto sun ku do ROD w usta lo nej
przez sie bie wy so ko ści. Nie któ re okrę go we za rzą dy po -
szu ku ją po mo cy rów nież u or ga nów nad zo ru, któ re wy -
da je się, że ma ją usta wo wy obo wią zek kon tro li dzia-
łal no ści or ga nów jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go.
Przy kła do wo, Ko le gium Pre ze sów Za rzą dów ROD 
w Gmi nie Zgierz wy stą pi ło do Wo je wo dy Łódz kie go 
o wszczę cie po stę po wa nia nad zor cze go wo bec przed -
mio to wej uchwa ły, jej unie waż nie nie oraz wstrzy ma nie
wy ko nal no ści. Wo je wo da prze ka zał spra wę do Re gio -
nal nej Izby Ob ra chun ko wej w Ło dzi, któ ra nie uwzględ -
ni ła sta no wi ska za rzą du ROD co do na ru sze nia pra wa
przez rad nych gmi ny. Po dob ne dzia ła nia pod ję ły za rzą -
dy po znań skich, swa rzędz kich i obor nic kich ROD, któ -
re za skar ży ły uchwa łę Zgro ma dze nia Związ ku Mię -
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Pa nie Pro fe so rze, 
Te mat opłat za wy wóz śmie ci ma prio ry te to we zna cze -

nie dla wie lu ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol -
sce. Opła ty za śmie ci, któ re w wie lu przy pad kach
prze wyż sza ją wszyst kie opła ty ogro do we po wo du ją, że
dział kow cy za sta na wia ją się nad dal szym ko rzy sta niem
ze swo ich dzia łek. Wie lu nie stać na po no sze nie tak wy -
so kich opłat za śmie ci, a jed no cze śnie bar dzo pra gną da -
lej upra wiać swo je dział ki i ko rzy stać z uro ków prze-

by wa nia w ogro dach dział ko wych. Te mat wy so kich
opłat jest wciąż bar dzo ży wy wśród dział kow ców, któ rzy
ocze ku ją na re ak cje przed sta wi cie li wła dzy pań stwo wej
na ich pro ble my zwią za ne z usta wą śmie cio wą. Dla te go
pro si my o pod ję cie nie zwłocz nych dzia łań w tej spra wie
i spo wo do wa nie, aby opła ty za śmie ci z ogro dów by ły
spra wie dli we, mia ro daj ne i do sto so wa ne do spe cy fi ki
ogro dów, któ re są wy ko rzy sty wa ne przez dział kow ców
se zo no wo, w ce lach re kre acyj no - wy po czyn ko wych.

Z wyrazami szacunku
Prezez PZD

/-/ Eugeniusz Kondracki

W za łą cze niu:
1) Uchwa ła KR PZD nr 4/VIII/2016 z dnia 29 czerw ca 2016 r. w spra wie za dań dla struk tur PZD zwią za nych z funk -

cjo no wa niem w ROD usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach

SZ.P. Ka zi mierz Smo liń ski
Se kre tarz Sta nu
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Bu dow nic twa

6. Pismo Prezydium KR PZD do Ministra Infrastruktury

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Od 1 lip ca 2013 r. tj. od po nad 3 lat obo wią zu je zno we -

li zo wa na1 usta wa z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma -
niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, w tym na te re nach
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Zgod nie z usta le nia -
mi do ko na ny mi przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców,
sys te mem wy wo zu śmie ci wy ni ka ją cy z tej usta wy zo -
sta ło ob ję tych 2836 ROD o pow. 24435,8925 ha i licz -
bie dzia łek ro dzin nych - 539681. Sta no wi to 60,40%
ROD ogó łem, 59,62% po wierzch ni ogó łem oraz
59,51% licz by dzia łek ro dzin nych ogó łem. Po zo sta łe
ogro dy roz li cza ją wy wóz śmie ci na pod sta wie umów 
z in dy wi du al ny mi fir ma mi2.

Zno we li zo wa na usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach od sa me go po cząt ku wzbu dza ła
ogrom ne emo cje wśród dział kow ców. W szcze gól no ści
dla te go, że wpro wa dzi ła ona wie le kon tro wer syj nych
zmian w za kre sie go spo da ro wa nia od pa da mi na te re nie
ROD. Na le żą do nich m.in. za wy żo ne nor my gro ma dze -
nia od pa dów, nie do sto so wa na do po trzeb ROD czę sto -
tli wość wy wo zu śmie ci, ko niecz ność pła ce nia za śmie ci
rów nież w okre sie je sien no - zi mo wym, do dat ko we for -

mal no ści zwią za ne ze skła da niem de kla ra cji czy też trud -
na do wy eg ze kwo wa nia se gre ga cja śmie ci, umoż li wia ją -
ca ob ni że nie opłat za śmie ci w ROD. Jed nak naj-
więk szym pro ble mem oka za ły się hor ren dal ne opła ty
za wy wóz śmie ci, zu peł nie nie do sto so wa ne do ilo ści
śmie ci fak tycz nie wy twa rza nych na te re nie ROD. 

Pro blem opłat za wy wóz śmie ci z te re nów ROD zo stał
spo tę go wa ny przez wej ście w ży cie z dniem 1 lu te go
2015 r. ry czał to wej opła ty za wy wóz śmie ci z nie ru cho -
mo ści nie za miesz ka łych, wy ko rzy sty wa nych na ce le
re kre acyj no -wy po czyn ko we (art. 6j ust. 3b usta wy 

o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach). Na pod -
sta wie te go prze pi su gmi ny/mia sta za czę ły ma so wo
przyj mo wać uchwa ły o wpro wa dze niu opła ty ry czał to -
wej i obej mo wać ni mi ro dzin ne ogro dy dział ko we.
Zgod nie z usta le nia mi PZD, opła tą ry czał to wą zo sta ło
ob ję tych 806 ROD o po wierzch ni 6260,3882 ha i licz bie
dzia łek ro dzin nych - 136 49. 

Po wyż szy sys tem opłat zu peł nie po zba wił za rzą dy ROD
pra wa do sa mo dziel ne go de cy do wa nia o ilo ści śmie ci,
któ re bę dą do wy wie zie nia z te re nów ROD oraz wy so ko -
ści opła ty za ich od biór. Do tej po ry, za rzą dy ROD w de -

1poprzez ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.
2011 nr 152 poz. 897). 
2tam, gdzie gminy/miasta podjęły uchwały o odbieraniu odpadów z nieruchomości zamieszkałych, a nie podjęły uchwały o odbieraniu odpadów
z nieruchomości niezamieszkałych (zgodnie z art. 6c ust 1 i 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
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kla ra cji opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny -
mi mo gły sa me wska zy wać ilość śmie ci, za któ re bę dą
pła cić (po przez po mno że nie licz by po jem ni ków/kon te ne -
rów o okre ślo nej po jem no ści przez staw kę za wy wóz
śmie ci). Cza sa mi by ło to ogra ni cza ne po przez na rzu ce nie
przez gmi ny/ogro dy bar dzo nie ko rzyst ne go roz wią za nia,
a mia no wi cie: mi ni mal nej ilo ści śmie ci, któ re mu sia ły być
za de kla ro wa ne do wy wie zie nia z te re nów ROD (lub mi -
ni mal nej po jem no ści po jem ni ków). Na to miast wpro wa -
dze nie opła ty ry czał to wej zu peł nie po zba wi ło ogro dy
wpły wu na ilość śmie ci od bie ra nych z te re nów ROD. Za -
rzą dy ROD ma ją tyl ko obo wią zek zło że nia de kla ra cji 
i okre śle nia w niej, czy śmie ci bę dą se gre go wa ne czy też
nie - co wy łącz nie wa run ku je wy so kość opła ty za wy wóz
od pa dów. Okre śle nie staw ki ry czał to wej i tym sa mym wy -
so ko ści opła ty na le ży do wy łącz nej dys po zy cji gmi -
ny/mia sta, któ re okre śla ją ją we dług wła snych, nie zna nych
kry te riów, bez uwzględ nia nia ilo ści śmie ci fak tycz nie wy -
twa rza nych na te re nie ROD. 

In nym pro ble mem jest to, że ogro dy dział ko we są róż -
nie trak to wa ne przez gmi ny/mia sta w za kre sie za sad wy -
wo zu śmie ci. Za sto so wa nie do ROD za pi sów usta wy
tzw. śmie cio wej w za kre sie wpro wa dze nia opła ty ry -
czał to we j3 czę sto nie ma uza sad nie nia praw ne go, lecz
za le ży od po li ty ki da nej gmi ny/mia sta oraz współ pra -
cy z dział kow ca mi oraz struk tu ra mi PZD.

Gmi ny/mia sta rów nież róż nie in ter pre tu ją za pi sy
sa mej usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w
gmi nach w sto sun ku do ROD. Przy czy ną te go sta nu
rze czy jest brak ja snych i pre cy zyj nych prze pi sów
usta wy od no szą cych się do ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Więk szość gmin/miast uwa ża, że opła ta ry czał -
to wa za wy wóz śmie ci „dla nie ru cho mo ści nie za-
miesz ka łych wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no wy -
po czyn ko we” od no si się do ROD (a w ra mach ogro du do
po szcze gól nej dział ki ro dzin nej). In ne gmi ny/mia sta uwa -
ża ją, że nie ma za sto so wa nia do ROD, tyl ko do ta kich
nie ru cho mo ści, któ re ma ją ty po wo cha rak ter re kre acyj -
ny i gdzie wy stę pu ją np. dom ki let ni sko we. Jesz cze in na
część gmin/miast twier dzi, że opła ta ry czał to wa od no si
się do ca łej nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD, a nie
do po szcze gól nej dział ki ro dzin nej. A jesz cze in ne gmi ny
ry czałt utoż sa mia ją z ogól ny mi za sa da mi wy wo zu śmie -
ci wy ni ka ją cy mi z usta wy tzw. śmie cio wej (art. 6j ust. 3). 

Staw ki opłat za wy wóz śmie ci wpro wa dza ne przez
gmi ny/mia sta na pod sta wie usta wy o utrzy ma niu czy -
sto ści i po rząd ku w gmi nach są du żo wyż sze niż staw -
ki opłat wy ni ka ją ce z umów za wie ra nych z in dy-

wi du al ny mi fir ma mi. W szcze gól no ści do ty czy to sta -
wek opła ty ry czał to wej, któ re są przyj mo wa ne bez ja -
kiej kol wiek ana li zy ilo ści od pa dów po wsta ją cych na
te re nie ogro dów. Naj bar dziej kon tro wer syj ne jest to,
że usta la ne opła ty za śmie ci nie ma ją nic wspól ne go z
ilo ścią śmie ci fak tycz nie wy twa rza nych na te re nie
ogro dów. Są one usta la ne bez ana li zy, oce ny i kon sul -
ta cji z ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi. Są one na -
rzu ca ne „od gór nie”, w za leż no ści od żą dań fi nan-
so wych fir my, któ rej gmi na/mia sto zle ca wy wóz śmie -
ci z te re nów ROD. Gmi ny/mia sta nie bio rą rów nież
pod uwa gę, że w ogro dach dział kow cy nie wy twa rza ją
tak du żej ilo ści śmie ci. Bo wiem zde cy do wa na więk -
szość od pa dów zie lo nych tra fia do kom po stow ni ka, 
w któ ry zgod nie z Re gu la mi nem ROD wy po sa żo ne są
dział ki ro dzin ne. Staw ki opła ty ry czał to wej za go spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi na nie ru cho mo ściach
wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no wy po czyn ko we,
do któ rych za li cza ne są ogro dy są też bar dzo zróż ni co wa -
ne. Są one rów nież bar dzo skraj ne. Za śmie ci zmie sza ne,
naj niż sza staw ka rocz na wy no si 2 zł (od dział ki), a naj -
wyż sza 307 zł (od dział ki). Na to miast za śmie ci se gre go -
wa ne naj niż sza staw ka rocz na wy no si 1 zł (od dział ki), 
a naj wyż sza 172,64 zł (od dział ki). 

Pa nie Mi ni strze, 
Funk cjo no wa nie usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po -

rząd ku w gmi nach stwa rza wie le pro ble mów w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Po za wy gó ro wa ny mi 
i bar dzo krzyw dzą cy mi opła ta mi za śmie ci, ogro dy mu -
szą zma gać się z m.in. z pod rzu ca niem śmie ci przez oko -
licz nych miesz kań ców, któ rzy w ten spo sób chcą
ob ni żyć swo je opła ty za śmie ci. Usta wa nie uwzględ nia
spe cy fi ki ROD. Po zo sta wia rów nież wie le do ży cze nia
ja kość usług świad czo nych przez fir my, któ rym gmi ny
zle ci ły wy wóz śmie ci z te re nów ROD np. nie ter mi no wy
od biór śmie ci z ogro dów. 

W związ ku z po wyż szym, w więk szo ści ogro dów za -
sa dy wy wo zu śmie ci wy ni ka ją ce z usta wy o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach są ne ga tyw nie oce nia ne.
Przede wszyst kim za rzą dy ROD i dział kow cy kry ty ku ją
za wy żo ne opła ty za wy wóz śmie ci z te re nów ROD. Za
nie spra wie dli wą uwa ża ją ko niecz ność „wy twa rza nia”
śmie ci rów nież na te re nie tych ROD, któ re wcze śniej nie
mia ły pod pi sa nych umów na wy wóz śmie ci bo więk -
szość od pa dów zie lo nych tra fia ła do kom po stow ni ka, 
a resz ta do kon te ne rów za ma wia nych okre so wo. Dział -
kow com nie po do ba się rów nież to, że mu szą pła cić za
śmie ci „po dwój nie” tj. za śmie ci do mo we i za śmie ci
ogro do we. Wie le pro ble mów stwa rza rów nież nad mier -

3zgodnie z art. 6j ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek uchwalenia opłaty ryczałtowej w
przypadku, gdy postanowiły odbierać śmieci m.in. z nieruchomości niezamieszkałych, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
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na biu ro kra cja zwią za na z wy peł nia niem i skła da niem
de kla ra cji w za kre sie opła ty za go spo da ro wa nie od pa da -
mi ko mu nal ny mi. 

W ce lu ob ni że nia opłat za wy wóz śmie ci, wszyst kie
struk tu ry Pol skie go Związ ku Dział kow ców po dej mu ją
licz ne dzia ła nia. Przede wszyst kim pro wa dzo ne są z wła -
dza mi miast/gmin lub ich związ ka mi po wo ła ny mi do go -
spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi oso bi ste spo t-
ka nia, roz mo wy oraz ko re spon den cja w spra wie zmia ny
prze pi sów pra wa miej sco we go do ty czą cych wy wo zu
śmie ci. Okrę go we za rzą dy PZD i za rzą dy ROD uczest -
ni czą rów nież w se sjach ra dy mia sta/gmi ny (lub po sie -
dze niach ko mi sji), kie dy uchwa la ne/zmie nia ne są prze-
pi sy do ty czą ce śmie ci. Na bie żą co mo ni to ru ją zmia ny 
w prze pi sach miej sco wych do ty czą cych go spo da ro wa -
nia od pa da mi ko mu nal ny mi, aby móc w czas za re ago -
wać. Część z tych dzia łań przy no si re zul ta ty w po sta ci
utrzy ma nia opłat na do tych cza so wym po zio mie (tam
gdzie są one za da wa la ją ce), ob ni że nia lub też zwol nie nia
ogro dów z opłat za śmie ci. Są to jed nak przy pad ki mar -
gi nal ne. Zde cy do wa na więk szość gmin/ miast nie jest
za in te re so wa na zmia ną wy so ko ści opłat i „za sła nia się”
prze pi sa mi pra wa, któ re da ją im moż li wość uchwa le nia
opłat w sto sun ku do ROD w usta lo nej przez sie bie wy -
so ko ści. 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze, 
W związ ku z do cie ra ją cy mi in for ma cja mi o hor ren dal -

nych opła tach za wy wóz śmie ci z te re nów ogro dów Kra -

jo wa Ra da PZD po sta no wi ła do kład nie zba dać ten te mat
i na pod sta wie otrzy ma nych wy ni ków ba da nia przy ję ła
bar dzo kry tycz ną oce nę za pi sów usta wy o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach w sto sun ku do ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Jed no cze śnie uzna ła za ce -
lo we wy stą pie nie do Pa na Mi ni stra z wnio skiem
do stoso wa nie za pi sów usta wy o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach do po trzeb ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych (uwzględ nia jąc spe cy fi kę ogro dów),
w tym spo wo do wa nie, aby staw ki opła ty za wy wóz
śmie ci by ły ade kwat ne do ilo ści śmie ci fak tycz nie wy -
twa rza nych na te re nach ogro dów. Ta kie są ocze ki wa -
nia śro do wi ska dział kow ców!

Pra gnie my jesz cze raz pod kre ślić, że te mat opłat za
wy wóz śmie ci ma prio ry te to we zna cze nie dla wie lu ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce. Opła ty za
śmie ci, któ re w wie lu przy pad kach prze wyż sza ją wszyst -
kie opła ty ogro do we po wo du ją, że dział kow cy za sta na -
wia ją się nad dal szym ko rzy sta niem ze swo ich dzia łek.
W związ ku z tym, jesz cze raz pro si my o zro zu mie nie sy -
tu acji dział kow ców wie lu ogro dów, któ rych nie stać na
po no sze nie tak wy so kich opłat za śmie ci, a jed no cze śnie
bar dzo pra gną da lej upra wiać swo je dział ki i ko rzy stać z
uro ków prze by wa nia w ogro dach dział ko wych. Pro si my
zro zu mieć, że ogro dy dział ko we nie uchy la ją się od
opłat za wy wóz śmie ci, ale chcą, aby by ły one spra -
wie dli we, mia ro daj ne i do sto so wa ne do spe cy fi ki
ogro dów, w któ rych lu dzie nie miesz ka ją, lecz upra -
wia ją i wy po czy wa ją. 

Wiel ce Sza now ny Pa nie Pre ze sie
Do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich wy pły nął sze reg

skarg sto wa rzy szeń ogro do wych do ty czą cych ka ta lo gu
be ne fi cjen tów pro gra mu  „Wspie ra nie roz pro szo nych, od -

na wial nych źró deł ener gii  Część 2) Pro su ment - li nia do -
fi nan so wa nia z prze zna cze niem na za kup i mon taż mi kro -
in sta la cji od na wial nych źró deł ener gii". Be ne fi cjen ta mi
te go pro gra mu mo gą być oso by fi zycz ne, spół dziel nie

IV. WYSTÑPIENIA W SPRAWIE FUNDUSZY DLA ROD 

1. Rzecznik Praw Obywatelskich 

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Adam Bod nar

Prezes PZD
/-/ Eugenisz Kondracki

Wiceprezes PZD
/-/ Stanisław Zawadka

Warszawa, 15 lip ca 2016 r. 
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miesz ka nio we, wspól no ty miesz ka nio we oraz jed nost ki
sa mo rzą du te ry to rial ne go. Upraw nie nie to nie do ty czy
więc sto wa rzy szeń ogro do wych, o któ rych mo wa w usta -
wie z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40 ze zm.). Rzecz nik

skie ro wał w tej spra wie wy stą pie nie do Na ro do we go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.

W za łą cze niu prze sy łam do wia do mo ści Pa na Pre ze -
sa ko pię od po wie dzi otrzy ma nej przez Rzecz ni ka w tej
spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Adam Bodnar

Dnia, 13 lip ca 2016 r. 

Na ro do wy Fun dusz  
Ochro ny Śro do wi ska  
i Go spo dar ki Wod nej

Ar tur Mi chal ski - Za stęp ca Pre ze sa Za rzą du

Pan
Sta ni sław Tro ciuk 
Za stęp ca Rzecz ni ka 
Praw Oby wa tel skich
Al. So li dar no ści 77 
00-090 War sza wa

W od po wie dzi  na pi smo z dnia 25.05.2016 r. (znak:
VII. 612. 17. 2016. MM) pra gnę po in for mo wać, iż kon -
cep cja Pro gra mu prio ry te to we go „Pro su ment - li nia do -
fi nan so wa nia zwrot ne go z prze zna cze niem no za kup i
mon taż mi kro in sta la cji pro eko lo gicz nych dla osób fi -
zycz nych i wspól not miesz ka nio wych"  by ła pod da wa na
sze ro kiej kon sul ta cji spo łecz nej. Zgod nie z za ło że niem
do fi nan so wa nie mia ło być prze zna czo ne wy łącz nie na
rzecz osób fi zycz nych po sia da ją cych pra wo do dys po -
no wa nia bu dyn kiem miesz kal nym jed no ro dzin nym,
wspól not lub spół dziel ni miesz ka nio wych za rzą dza ją -
cych bu dyn ka mi  wie lo ro dzin ny mi. Przy za ło że niu, iż
znacz na ilość emi sji CO2 ge ne ro wa na jest przez go spo -
dar stwa do mo we, moż li wość do fi nan so wa nia w ra mach
Pro gra mu prze wi dzia na zo sta ła je dy nie dla za ku pu i
mon ta żu in sta la cji w bu dyn kach miesz kal nych w ro zu -
mie niu Pro gra mu (pkt. 7.5.4), co au to ma tycz nie de ter -
mi no wa ło okre śle nie krę gu be ne fi cjen tów. Przy ję cie
ta kie go roz wią za nia eli mi no wa ło moż li wość uwzględ -
nie nia w gro nie be ne fi cjen tów pro gra mu sto wa rzy szeń
ogro do wych. Dzia łal ność sto wa rzy szeń ogro do wych
zwią za na jest bo wiem z ro dzin nym ogro dem dział ko -
wym w ro zu mie niu usta wy z dnia 13 grud nia 20l3 r. o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r., poz.
40 ze zm., da lej urod). Prze pi sy urod de fi niu ją ROD ja -
ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej, słu żą ce za spo ka -
ja niu wy po czyn ko wych, re kre acyj nych i in nych po trzeb

so cjal nych człon ków spo łecz no ści lo kal nych po przez za -
pew nie nie im po wszech ne go do stę pu do ROD oraz dzia -
łek da ją cych moż li wość pro wa dze nia upraw ogrod ni -
czych na wła sne po trze by, a tak że pod nie sie nie stan dar -
dów eko lo gicz nych oto cze nia (por. art. 4 urod). Po nad to
art. 12 urod wy klu cza moż li wość po sa do wie nia na dział -
ce ROD bu dyn ku miesz kal ne go w ro zu mie niu pkt 7.5.4
Pro gra mu.

Jed no cze śnie in for mu ję, że w bie żą cym ro ku, w Na ro -
do wym Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej zo stał wy ko na ny prze gląd obo wią zu ją cych pro -
gra mów prio ry te to wych, pod ką tem zgod no ści z moż li -
wo ścia mi fi nan so wy mi NFOŚiGW, wza jem ne go wy klu-
cza nia się pro gra mów oraz po kry wa nia się ich z ob sza -
ra mi fi nan so wa nia ze środ ków UE na po zio mie kra jo -
wym i re gio nal nym.

W wy ni ku ana li zy usta lo no za kres zmian do wpro wa -
dze nia w pro gra mach. Suk ce syw nie za twier dza ne są
zwe ry fi ko wa ne i sko ry go wa ne już pro gra my prio ry te to -
we. W przy pad ku nie któ rych pro gra mów trwa ją jesz cze
usta le nia do ty czą ce osta tecz ne go ich kształ tu. Do ty czy
to rów nież pro gra mu Pro su ment, w związ ku z tym nie
ma jesz cze de cy zji, co do je go osta tecz ne go kształ tu.
Zgod nie z prze wi dy wa nia mi, pro ces za twier dza nia
zmian w pro gra mach po wi nien zo stać za koń czo ny z
dniem 30.06.2016 r i po tym ter mi nie bę dzie do stęp na
uak tu al nio na ofer ta fi nan so wa nia NFOŚiGW.

Z po wa ża niem
/-/ Ar tur Szy mon Mi chal ski
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Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
W na wią za niu do pi sma z dnia 13 lip ca 2016 r.1, 

w spra wie skarg sto wa rzy szeń ogro do wych do ty czą cych
bra ku moż li wo ści do fi nan so wa nia przed się wzięć pro wa -
dzo nych przez ogro dy dział ko we w ra mach pro gra mu
„Wspie ra nie roz pro szo nych, od na wial nych źró deł ener -
gii Część 2) Pro su ment – li nia do fi nan so wa nia z prze -
zna cze niem na za kup i mon taż mi kro in sta la cji od na-
wial nych źró deł ener gii”, w imie niu dział kow ców i Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców pra gnę po dzię ko wać Pa -
nu Dok to ro wi za za in te re so wa nie spra wą.

Rów nież i Zwią zek do strze ga trud no ści w uzy ski wa niu

wspar cia fi nan so we go od pod mio tów praw nych po wo -
ła nych do jej udzie la nia, w tym od Na ro do we go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej i to nie
tyl ko w przy pad ku ww. pro gra mu prio ry te to we go, ale
tak że i in nych ak tu al nie obo wią zu ją cych pro gra mów. 

Dla te go też PZD wy stą pił z pi smem do Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej o
włą cze nie sto wa rzy szeń ogro do wych, w tym Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, do pro gra mów prio ry te to wych,
dzię ki któ rym roz wój ogro dów dział ko wych pod wzglę dem
eko lo gicz nym bę dzie moż li wy. W za łą cze niu prze sy łam do
wia do mo ści Pa na Rzecz ni ka ko pię ni niej sze go pi sma.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes PZD

/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

2. Pismo Prezesa PZD do  RPO

Pan
dr Adam Bod nar
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

War sza wa, dnia 20 lip ca 2016 r.

3. Pismo Prezesa PZD do NFOÂiGW

1VII.612.17.2016.MM

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Do Kra jo wej Ra dy PZD wpły nę ło pi smo od Rzecz ni -

ka Praw Oby wa tel skich z dnia 13.07.2016 r., w któ rym
Rzecz nik in for mu je nas o pro ble mie zwią za nym z bra -
kiem moż li wo ści do fi nan so wa nia przed się wzięć pro wa -
dzo nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we w ra mach
pro gra mu „Wspie ra nie roz pro szo nych od na wial nych źró -
deł ener gii Część 2) Pro su ment – li nia do fi nan so wa nia z
prze zna cze niem na za kup i mon taż mi kro in sta la cji od na -
wial nych źró deł ener gii”. Pi smo to jest efek tem wy stą -
pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do NFOŚiGW 
w spra wie ni niej sze go pro gra mu prio ry te to we go. Zna na
jest nam tak że Pań ska od po wiedź z dnia 24.06.2016 r.
znak: NFOSiGW-16-62460, z któ rej wy ni ka, iż be ne fi -
cjen ta mi ww. pro gra mu prio ry te to we go mo gą być oso by
fi zycz ne, spół dziel nie miesz ka nio we, wspól no ty miesz -
ka nio we oraz jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. Na to -

miast w gro nie be ne fi cjen tów po mi ja się sto wa rzy sze nia
ogro do we.

Dzia łal ność sto wa rzy sze nia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w ra mach pro wa dze nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych to ca łe spek trum dzia łal no ści spo łecz nej,
eko lo gicz nej, kul tu ral nej, edu ka cyj nej i so cjal nej. Ro -
dzin ne ogro dy dział ko we to nie tyl ko al ta ny i dział ki. To
rów nież do my dział kow ca, w któ rych to czy się ży cie
dział ko we. Ogro dy peł nią nie tyl ko wa lor so cjal ny, da jąc
ko rzy ści bez po śred nim użyt kow ni kom dzia łek, ale rów -
nież pod no szą stan dar dy eko lo gicz ne oto cze nia i są do -
bro dziej stwem dla ca łej spo łecz no ści lo kal nej. Wie le
ogro dów jest otwar tych, co umoż li wia wszyst kim miesz -
kań com ko rzy sta nie z po żyt ków, ja kie nio są te „zie lo ne
płu ca” miast. Dział kow cy co raz ak tyw niej włą cza ją się
w ży cie wspól not lo kal nych, or ga ni zo wa nych jest wie le
im prez, spo tkań, czy po ka zów. W tym ce lu wy ko rzy sty -

Pan
Ar tur Szy mon Mi chal ski
Za stęp ca Pre ze sa Za rzą du
Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej
w War sza wie
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wa ne są nie tyl ko te re ny re kre acyj ne ogro dów, gdzie
dzie ci ze szkół i przed szko li ba wią się na ogro do wych
pla cach za baw, czy zdo by wa ją wie dzę w za kre sie śro do -
wi ska i eko lo gii, ale i po miesz cze nia do mów dział kow -
ca i świe tlic ogro do wych, gdzie or ga ni zo wa ne są
im pre zy kul tu ral ne. Moż li wo ści ogro dów w za kre sie
edu ka cji i wy po czyn ku są z pew no ścią jesz cze więk sze.
Szan są mo że być jesz cze więk sze wy ko rzy sta nie do mów
dział kow ca, świe tlic ogro do wych oraz te re nów ogól nych
ROD. Mo że się to od by wać przy współ pra cy z pla ców -
ka mi oświa to wy mi, opie kuń czy mi i ochro ny zdro wia.
Mo gą być też one przy go to wa ne na speł nia nie po trzeb
se nio rów. Jed nak że bez po mo cy z ze wnątrz dal szy roz -
wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych nie bę dzie moż li -
wy. Mia sta, sa mo rzą dy lo kal ne, a tak że in ne pod mio ty
praw ne po wo ła ne do udzie la nia wspar cia fi nan so we go
po win ny do strzec po ten cjał, ja ki tkwi w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i umoż li wić im dal szy roz wój. 

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Naj waż niej szym za da niem NFOŚiGW jest efek tyw ne

i spraw ne wy ko rzy sta nie środ ków z Unii Eu ro pej skiej,
ce lem roz bu do wy i mo der ni za cji in fra struk tu ry ochro ny

śro do wi ska i go spo dar ki wod nej w na szym kra ju. Za rzą -
dza fi nan sa mi pu blicz ny mi po przez pro gra my prio ry te -
to we, z któ rych mo że ko rzy stać okre ślo na gru pa
be ne fi cjen tów. 

Dla te go też zwra cam się do Pa na Pre ze sa, aby Na -
ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej do strzegł moż li wo ści ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i włą czył sto wa rzy sze nia ogro do we, ja -
kim jest rów nież Pol ski Zwią zek Dział kow ców za rów -
no do Pro gra mu prio ry te to we go „Wspie ra nie roz-
pro szo nych, od na wial nych źró deł ener gii Część 2) Pro -
su ment – li nia do fi nan so wa nia z prze zna cze niem na za -
kup i mon taż mi kro in sta la cji od na wial nych źró deł
ener gii”, jak i in nych pro gra mów, dzię ki któ rym roz -
wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych pod wzglę dem
eko lo gicz nym bę dzie moż li wy. 

W imie niu mi lio na dział kow ców, li czę na przy chyl -
ność Pa na Pre ze sa, co bę dzie skut ko wa ło zmia ną w za -
kre sie obo wią zu ją cych pro gra mów prio ry te to wych, pod
ką tem do pusz cze nia sto wa rzy szeń ogro do wych, w tym
PZD i ro dzin nych ogro dów dział ko wych ja ko be ne fi -
cjen tów, któ rzy bę dą mo gli ko rzy stać z  do fi nan so wań
w za kre sie ochro ny śro do wi ska.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes PZD 

/-/ Eu ge niusz Kon drac kiWar sza wa, dnia 20 lip ca 2016 r. 

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W od po wie dzi na Pa na pi smo L.dz. 6340/W /16,

chciał bym Pa nu Pre ze so wi bar dzo po dzię ko wać za prze -
sła ne ma te ria ły i pro po zy cję moż li wo ści kon sul to wa nia
przez wo je wódz kie fun du sze za sad i wa run ków udzie la -
nia do fi nan so wa nia dla sto wa rzy szeń ogro do wych za po -
śred nic twem okrę go wych za rzą dów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. 

Jed no cze śnie in for mu ję, że obec nie koń czą się kon sul -
ta cje z wo je wódz ki mi fun du sza mi ochro ny śro do wi ska i
go spo dar ki wod nej (WFOŚiGW), któ re bę dą po śred ni -
ka mi we wdra ża niu kom plek so we go pro gra mu o na zwie

Re gion, na sta wio ne go m.in. na wspie ra nie wal ki z ni ską
emi sją. Za sa dy i wa run ki te go in stru men tu znaj du ją się
obec nie w koń co wej fa zie uzgod nień. Nie za leż nie jed -
nak od osta tecz nych usta leń co do kształ tu no we go in -
stru men tu, Na ro do wy Fun dusz dą ży do stwo rze nia
pro gra mu otwar te go, z moż li wo ścią  kształ to wa nia osta -
tecz nej ofer ty dla be ne fi cjen tów przez po śred ni ka
(WFOŚiGW). Dla te go też Pań stwa pro po zy cja zo sta nie
prze ka za na do wo je wódz kich fun du szy po usta le niu
osta tecz nych wa run ków współ pra cy Na ro do we go Fun -
du szu i WFOŚiGW. 

Z po wa ża niem
Ar tur Szy mon Mi chal ski 

Z -CA PR ZESA ZARZĄDU
Na ro do we go Fun du szu Ochro ny  Śro do wi ska 

i Go spo dar ki Wod nej 
/-/

4. Odpowiedê NFOÂiGW

Na ro do wy Fun dusz , Ochro ny Śro do wi ska   i Go spo dar ki Wod nej 
Ar tur Mi chal ski - Za stęp ca Pre ze sa Za rzą du 

Pan Eu ge niusz Kon drac ki 
PZD Stowarzyszenie Ogrodowe
Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa (Mokotów) 

War sza wa, 2016-09-29 
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD za po zna ło się ze zgło -
szo ną in ter pe la cją po sel ską nr 3865 Pa na Po sła To ma sza
Szy mań skie go w spra wie za ka zu mel dun ku osób na te -
re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych, jej od po wie -
dzią przed sta wio ną przez Pa na To ma sza Zdzi ko ta,
Pod se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji oraz in ter pe la cją nr 1630 Pa ni Po -
seł Kry sty ny Si biń skiej w spra wie osób eks mi to wa nych
z ogro dów dział ko wych i od po wie dzią przed sta wio ną
przez Pa na Ka zi mie rza Smo liń skie go, Se kre ta rza Sta nu
w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Bu dow nic twa.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców po dzie la ar gu men ta cję za war tą w przed sta wio -
nych od po wie dziach na przed mio to we in ter pe la cje.

Na le ży zgo dzić się z od po wie dzią Pod se kre ta rza Sta -
nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra -
cji, wska zu ją cą na za kaz za miesz ki wa nia na te re nie
dzia łek, ure gu lo wa ny w art. 12 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz na  obo wią zek mel dun ko wy
wy ni ka ją cy z art. 24 ust. 1 usta wy o ewi den cji lud no ści.
Przed sta wio ne w tej od po wie dzi ro zu mie nie norm do ty -
czą cych obo wiąz ku mel dun ko we go nie po zo sta wia za -
strze żeń. Wy pa da rów nież po dzie lić przy to czo ne w tej
od po wie dzi ar gu men ty są dów ad mi ni stra cyj nych.

Zda niem Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po mi mo
obo wią zu ją ce go za ka zu za miesz ki wa nia na te re nie dzia -
łek, z uwa gi na prak ty kę sto so wa ną przez nie któ re or ga -
ny ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej po le ga ją cą na za mel do-
wy wa niu osób na te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych,  ist nie je po trze ba do pre cy zo wa nia prze pi sów usta -
wy o ewi den cji lud no ści tak by nie moż li wym sta ło się
do ko ny wa nie mel dun ku osób na te re nach nie słu żą cych
za miesz ka niu.

Na le ży zgo dzić się rów nież z od po wie dzią Se kre ta rza
Sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Bu dow nic twa na
dru gą ze wska zy wa nych in ter pe la cji, w szcze gól no ści ze
stwier dze niem, iż pra wo po win no chro nić te sta ny fak -
tycz ne, któ re są z nim zgod ne. Po ru szo ne w in ter pe la cji
Pa ni Po seł Kry sty ny Si biń skiej kwe stie są rów nież zwią -
za ne z przy wo ła nym w art. 12 usta wy o ROD za ka zem
za miesz ki wa nia na te re nie dzia łek. Słusz ne jest stwier -
dze nie za war te w od po wie dzi na tę in ter pe la cję, iż pod -
ję cie nie le gal ne go za miesz ki wa nia w al ta nach dział-
ko wych nie mo że po wo do wać przy zna nia da nej oso bie
sta tu su lo ka to ra. Na le ży bo wiem pa mię tać, iż al ta na
dział ko wa nie jest lo ka lem miesz kal nym i nie speł nia
funk cji miesz kal nych w ro zu mie niu usta wy o ochro nie
praw lo ka to rów, miesz ka nio wym za so bie gmi ny i o
zmia nie Ko dek su cy wil ne go.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je za bar dzo po -
zy tyw ne stwier dze nie Pa na Mi ni stra wska zu ją ce na sy -
gna ły, któ re do cho dzą od licz nej gru py dział kow ców, iż
obo wią zu ją ce prze pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w spo sób na le ży ty za bez pie cza ją po trze by
użyt kow ni ków ogro dów dział ko wych i gwa ran tu ją za -
cho wa nie idei ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce zgod -
nie z tra dy cją.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

V. KOMUNIKATY PREZYDIUM KR PZD
Ko mu ni kat Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 17 sierp nia 2016 r.
w spra wie za miesz ki wa nia i za mel do wa nia osób na te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych

War sza wa, dnia 17 sierp nia 2016 r.

Ko mu ni kat Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 17 sierp nia 2016 r.

w spra wie opła ty au dio wi zu al nej dla dział kow ców

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD za po zna ło się ze zgło -
szo ną in ter pe la cją po sel ską nr 3130 Pa ni Po seł Kry sty ny
Si biń skiej w spra wie opła ty au dio wi zu al nej dla dział -
kow ców.

W pod no szo nej w ww. in ter pe la cji spra wie wy po wie -
dzia ło się już Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w for mie
ko mu ni ka tu z dnia 27 kwiet nia 2016 r.

Na le ży przy po mnieć, iż do Sej mu RP wpły nął pro jekt
usta wy o skład ce au dio wi zu al nej. Pro jekt za kła da, iż 
z dniem 1 stycz nia 2017 r. sys tem opłat abo na men to -

wych zo sta nie za stą pio ny sys te mem skład ki au dio wi zu -
al nej. Pro jekt był skie ro wa ny na ob ra dy Sej mu RP. Po 
I czy ta niu zo stał skie ro wa ny do Ko mi sji Kul tu ry i Środ -
ków Prze ka zu. In ter pe la cja Pa ni Po seł od no si się do prac
w ko mi sji sej mo wej nad tym pro jek tem.

Pre zy dium za po zna ło się z ak tu al nym sta nem pro jek -
tu, nad któ rym pra cu je Ko mi sja Kul tu ry i Środ ków Prze -
ka zu. Ze sta nu tych prac wy ni ka, że sta no wi sko ja kie
Pre zy dium KR PZD za ję ło w ko mu ni ka cie z dnia 
27 kwiet nia 2016 r. jest na dal ak tu al ne.
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Wy pa da przy po mnieć, iż zgod nie ze sta no wi skiem Pre -
zy dium KR PZD po mi mo obaw, że pro jek to wa ny pro -
jekt usta wy o skład ce au dio wi zu al nej spo wo du je ko-
niecz ność uisz cza nia skład ki, ma ją cej za stą pić  obec ny
tzw. abo na ment ra dio wo – te le wi zyj ny, za rów no w do -
mu, w któ rym miesz ka ją, jak i na dział ce, w przy pad ku
dział kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek w ROD, ko niecz -
ność po dwój ne go uisz cza nia no wej skład ki co do za sa dy
nie wy stą pi.

Za war te w nim za pi sy sta no wią, iż obo wią zek za pła ty
skład ki cią żyć ma na tzw. „od bior cy koń co wym”, przez
któ re go na le ży ro zu mieć oso bę fi zycz ną, oso bę praw ną
lub jed nost kę or ga ni za cyj ną nie po sia da ją cą oso bo wo ści
praw nej bę dą cą od bior cą koń co wym ener gii elek trycz -
nej na pod sta wie umo wy za war tej z przed się bior stwem
ener ge tycz nym (art. 3 ust. 1 pkt 3 pro jek tu usta wy). Stro -

ną tej że umo wy jest ROD, a nie dział ko wiec, a więc
ewen tu al ny obo wią zek po nie sie nia skład ki cią żyć bę dzie
na ROD. Kwe stia we wnątrz ogro do we go roz li cze nia zu -
ży cia wg. wska zań tzw. pod licz ni ków, ja ko nie na stę pu -
ją ce go w opar ciu o umo wę z przed się bior stwem
ener ge tycz nym, jest neu tral na z punk tu wi dze nia pro po -
no wa nej usta wy. Obo wią zek wno sze nia skład ki au dio -
wi zu al nej mo że wy stą pić je dy nie w przy pad ku umów
za wie ra nych przez dział kow ca bez po śred nio z przed się -
bior stwem ener ge tycz nym, co w ROD pro wa dzo nych
przez PZD ma miej sce je dy nie spo ra dycz nie.

Pre zy dium KR bę dzie mo ni to ro wa ło dal szy tok prac
w Sej mie RP. Jest to ko niecz ne ze wzglę du na to, że gdy -
by w wy ni ku prac nad usta wą jej treść by ła dla dział kow -
ców nie ko rzyst na, do ty czy ło by to bli sko mi lio na ro dzin
dział ko wych w Pol sce.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
War sza wa, dnia 17 sierp nia 2016 r.

Ko mu ni kat Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia  15 wrze śnia 2016 r.

w spra wie udzie la nia po mo cy fi nan so wej dla ROD re ali zu ją cych za da nia in we sty cyj no -re mon to we

Pre zy dium KR PZD na po sie dze niu 15 wrze śnia br. po
za po zna niu się z wnio ska mi za rzą dów ROD o udzie le nie
po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go, po zy tyw nie
za ak cep to wa ny mi przez Pre zy dia OZ PZD udzie li ło po -
ży czek dla 7 ROD na łącz ną kwo tę 230.420 zł.

Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD re gu lu je uchwa ła nr
12/III/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 1.10.2015r., w
spra wie Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD i za sad je go
funk cjo no wa nia. 

Po życz ki otrzy ma ły na stę pu ją ce ROD:
1. ROD „Pro mień” w Su le cho wie w wy so ko ści 7.920

zł na wy mia nę ogro dze nia – okręg w Zie lo nej Gó rze
2. ROD „Na Wzgó rzach” w Su chym Le sie w wy so ko ści

90.000 zł na wy mia nę ogro dze nia - okręg w Po zna niu
3. ROD „Re lax” w Swa rzę dzu w wy so ko ści 20.000 zł

na re mont bu dyn ku świe tli cy - okręg w Po zna niu
4. ROD „Sto krot ka” w Bia łej Pod la skiej w wy so ko ści

15.000 zł  na elek try fi ka cje ogro du - okręg w Lu bli nie
5. ROD „Od ro dze nie” w By to wie w wy so ko ści 50.000

zł na bu do wę sie ci wo do cią go wej – okręg w Słup sku
6. ROD „Ko le jarz” w Kę dzie rzy nie Koź lu w wy so ko -

ści 17.500 na wy mia nę ogro dze nia
7. ROD im. T. Ko ściusz ki w Prud ni ku w wy so ko ści

30.000 zł na roz bu do wę sie ci wo do cią go wej
Ta ka for ma po mo cy fi nan so wej od lat cie szy się nie -

słab ną cym za in te re so wa niem wśród ogro dów. Spła ta po -
życz ki mo że być roz ło żo na aż na 5 lat (mak sy mal nie 10

rat). Za tem dział kow cy za uzy ska ne środ ki mo gą przy -
śpie szyć re ali za cję in we sty cji, ko rzy stać ze zmo der ni zo -
wa nej lub wy bu do wa nej in fra struk tu ry, a spła tę
do ko ny wać w la tach na stęp nych.

Przy zna wa nie po ży czek od by wa się na za sa dach okre -
ślo nych w uchwa le nr 256/2015 Pre zy dium KR PZD 
z dnia 1 paź dzier ni ka 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. De cy zję upo waż nia ją -
cą za rząd ROD do za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa -
mo po mo co we go po dej mu je wal ne ze bra nie w for mie
uchwa ły wraz z uza sad nie niem. Uchwa ła win na okre ślić
kwo tę po życz ki, par ty cy pa cję dział kow ców w jej spła -
cie, a tak że pro po zy cję okre su, na ja ki ma być za cią gnię -
ta. Wnio sek o przy zna nie po życz ki z Fun du szu Sa mo-
po mo co we go PZD, za rząd ROD skła da do Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD za po śred nic twem wła ści we go
okrę go we go za rzą du PZD, któ ry opi niu je wnio sek. Na
pod sta wie tych do ku men tów, Pre zy dium KR PZD po -
dej mu je de cy zję o udzie le niu po życz ki.

W 2016 ro ku udzie lo no łącz nie po ży czek dla 33 ROD
na kwo tę 1.142.320 zł. Ko lej ne wnio ski bę dą roz pa try -
wa ne w mia rę ich wpły wu.

Po nad to Pre zy dium KR PZD udzie li ło do ta cji z Fun du -
szu Roz wo ju bę dą ce go w dys po zy cji jed nost ki kra jo wej,
dla 2 ROD na łącz ną kwo tę 12.600 zł.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
War sza wa, dnia 15 wrze śnia 2016 r.
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wie po zba wie nia człon ko stwa w PZD, nie wpły wa na
sta tus oso by po zba wio nej człon ko stwa w PZD,

2. W przy pad ku, o któ rym mo wa w pkt. 1, uchwa ła w
spra wie po zba wie nia człon ko stwa w PZD pod ję ta w try -
bie zgod nym ze Sta tu tem  PZD, do chwi li jej uchy le nia
przez Sąd, wy wo łu je skut ki praw ne, któ re mu szą być re -
spek to wa ne przez or ga ny PZD. 

VI. UCHWAŁY PREZYDIUM KR PZD

W związ ku pi smem z dnia 23 czerw ca 2016r. (AO-
I.511.82.2016.PBO),  skie ro wa nym do Pre zy dium KR
PZD przez Pre zy den ta m.st. War sza wy, wy stę pu ją ce go
w cha rak te rze or ga nu nad zo ru nad sto wa rzy sze niem
ogro do wym PZD, Pre zy dium KR PZD stwier dza:

1. Za skar że nie do są du, w try bie art. 50 ust. 1 usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, uchwa ły w spra -

UCHWAŁA Nr 294/2016 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 17 sierp nia 2016 r.
w spra wie za ję cia sta no wi ska w przed mio cie sta tu su osób po zba wio nych człon ko stwa w PZD 

w ra mach po stę po wa nia we wnątrz or ga ni za cyj ne go 

Uza sad nie nie

Wy stą pie nie or ga nu nad zo ru od no si się do kwe stii sta -
tu su oso by, któ rej człon ko stwo w PZD usta ło w try bie
po zba wie nia człon ko stwa, a co do któ rej nie za koń czy -
ło się po stę po wa nie są do we, pro wa dzo ne na pod sta wie
art. 50 ust. 1 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych (Urod).    

Zgod nie z  § 30 ust. 1 Sta tu tu PZD, człon ko wi Związ -
ku przy słu gu je pra wo od wo ła nia się od uchwa ły o po -
zba wie niu człon ko stwa do wła ści we go or ga nu wyż sze go
stop nia nad or ga nem wy da ją cym uchwa łę, w cią gu 14
dni od da ty otrzy ma nia uchwa ły. Wnie sie nie od wo ła nia
w ter mi nie i try bie, okre ślo nym w § 30 ust. 1 i 2, wstrzy -
mu je wy ko na nie za skar żo nej uchwa ły (§ 30 ust. 3).
Zgod nie z § 50 ust. 2. Uchwa ły or ga nów PZD pod ję te 
w try bie od wo ław czym są osta tecz ne i nie przy słu gu je
od nich od wo ła nie. Z ko lei treść  § 30 ust 3 sta tu tu PZD
uza sad nia stwier dze nie, iż z dniem roz pa trze nia od wo -
ła nia (w spo sób ne ga tyw ny ) uchwa ła w spra wie po zba -
wie nia człon ko stwa sta je się wy ko nal na. 

Tym sa mym za sad nym jest stwier dze nie, iż w przy pad -
ku utrzy ma nia uchwa ły o po zba wie niu człon ko stwa w
mo cy przez or gan od wo ław czy, po stę po wa nie we wnątrz -
or ga ni za cyj ne w przed mio to wej spra wie uzna je się za
za koń czo ne, a za tem człon ko stwo usta je (§ 25 pkt 2 Sta -
tu tu PZD). 

W świe tle po wyż szych uwag, zgod nie ze Sta tu tem PZD,
obo wią zy wa nie osta tecz nej uchwa ły w przed mio cie po -
zba wie nia człon ko stwa wy wo łu je ten sku tek, iż oso ba,
któ rej ona do ty czy, uzna wa na jest za „nie człon ka” PZD.
Za sad nym jest rów nież stwier dze nie bra ku pod staw dla
przy ję cia, że sta tus ten ule ga zmia nie, w przy pad ku pod -
ję cia pró by pod wa ża nia uchwa ły po przez skie ro wa nie
wnio sku o stwier dze nie nie waż no ści uchwa ły w try bie
we wnątrz or ga ni za cyj nym (§ 51 Sta tu tu PZD) lub wnio -
sku o jej uchy le nie (§ 52 ust. 1 Sta tu tu PZD).

Ana lo gicz ną opi nię na le ży wy ra zić rów nież nt. skut -
ków ewen tu al ne go za skar że nia uchwa ły w try bie art. 50
ust. 1 Urod do są du po wszech ne go. Za po wyż szym sta -
no wi skiem  prze ma wia za rów no treść usta wy Urod – tj.
brak prze pi su, z któ re go wy ni kał by sku tek w po sta ci
wstrzy ma nia wy ko nal no ści uchwa ły w przed mio cie po -
zba wie nia człon ko stwa w związ ku ze skie ro wa niem po -
zwu do są du, jak i orzecz nic two do ty czą ce ana lo gicz -
nych spraw, tj. o po zba wie nie człon ko stwa w sto wa rzy -
sze niu, a za pa dłych na grun cie spo rów do ty czą cych sto -
wa rzy szeń funk cjo nu ją cych w opar ciu o usta wę z dnia 
7 kwiet nia 1989r. pra wo o sto wa rzy sze niach (Upos),
zwłasz cza, że zgod nie z art. 45 ust. 2 Urod, w za kre sie 
w niej nie ure gu lo wa nym, do sto wa rzy szeń ogro do wych
sto su je się od po wied nio prze pi sy Upos. 

W świe tle po wszech nie przy ję tych w orzecz nic twie 
i dok try nie po glą dów, po mi mo bra ku w usta wie pra wo o
sto wa rzy sze niach re gu la cji od no szą cych się do tej kwe -
stii (od po wied ni ka art. 50 ust. 1 Urod) człon kom sto wa -
rzy szeń (in nych niż sto wa rzy sze nia ogro do we), przy -
słu gu je pra wo do za skar ża nia uchwał od no szą cych się
do ich człon ko stwa. Pod sta wą praw ną do wy to cze nia ta -
kie go po wódz twa jest art. 189 kpc. Tym sa mym, w za -
kre sie pra wa do za skar że nia uchwa ły do ty czą cej poz -
ba wie nia człon ko stwa, sy tu acja praw na człon ka sto wa -
rzy sze nia ogro do we go jest iden tycz na, jak człon ka 
sto wa rzy sze nia funk cjo nu ją ce go w opar ciu o Upos. Od -
mien nie kształ tu je się sy tu acja w za kre sie rosz cze nia 
o na by cie człon ko stwa – przy słu gu je on wy łącz nie dział -
kow co wi ubie ga ją ce mu się o człon ko stwo w sto wa rzy -
sze niu ogro do wym.   

Pro wa dząc roz wa ża nia do ty czą ce skut ków za skar że -
nia uchwa ły w try bie art. 50 Urod,  za sad nym jest za tem
po słu że nie się wy kład nią sto so wa ną przez są dy na grun -
cie art. 189 kpc, al bo wiem spra wy te ma ją w isto cie iden -
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tycz ny cha rak ter. Na le ży tu wska zać zwłasz cza na
uchwa łę Są du Naj wyż sze go z dnia 20 paź dzier ni ka
2015 r. III CZP 27/15, za wie ra ją cą bar dzo sze ro ki wy -
wód do ty czą cy moż li wo ści za skar że nia, w try bie art. 189
k.p.c., przez człon ka sto wa rzy sze nia uchwa ły, za rów no
w ce lu ochro ny przed bez pod staw nym wy klu cze niem 
z or ga ni za cji, jak i in nych praw wy ni ka ją cych z na wią -
za ne go sto sun ku praw ne go człon ko stwa. 

Na grun cie spra wy bę dą cej przed mio tem in ter wen cji
or ga nu nad zo ru, szcze gól ną wa gę ma ją po glą dy za war -
te w w/w. uchwa le SN, a od no szą ce się do spo so bu in ter -
pre ta cji re la cji po mię dzy sto wa rzy sze niem, a człon kiem.
Wy ni ka z nich bo wiem, iż zda niem SN, na le ży je po -
strze gać nie tyl ko w kon tek ście czło nek – sto wa rzy sze -
nie, ale rów nież czło nek - po zo sta li człon ko wie sto wa -
rzy sze nia, „tak by człon ko wie po zo sta ją cy w da nej or ga -
ni za cji nie by li przy mu sze ni do współ dzia ła nia z oso ba -
mi, z któ ry mi nie są w sta nie współ dzia łać. Ina czej
mó wiąc, wol ność zrze sza nia się to nie tyl ko pra wo do
wstą pie nia do sto wa rzy sze nia, ale rów nież pra wo sto wa -
rzy sze nia do wy klu cze nia człon ków.” Uwa ga ta, jest o ty -
le istot na, że z uza sad nie nia uchwał bę dą cych przed -

mio tem spra wy ob ję tej in ter wen cją or ga nu nad zo ru wy -
ni ka, iż pod sta wą po zba wie nia człon ko stwa by ło na ru -
sze nie Re gu la mi nu ROD, któ ry w isto cie słu ży umoż -
li wie niu dział kow com ko rzy sta nie z dzia łek zgod nie 
z ich prze zna cze niem. Co za tym idzie, uchwa łę or ga nu
sto wa rzy sze nia na le ży po strze gać ja ko dzia ła nie skie ro -
wa ne na ochro nę praw i in te re sów po zo sta łych człon ków
or ga ni za cji po sia da ją cych dział ki w ogro dzie. 

Od no sząc się do za sad ni cze go wąt ku wy stą pie nia or -
ga nu nad zo ru – tj. sta tu su osób po zba wio nych człon ko -
stwa, co do któ rych nie za koń czy ło się po stę po wa nie
są do we pro wa dzo ne na pod sta wie art. 50 ust. 1 Urod, 
a za tem skut ków uchwa ły ob ję tej przed mio tem za skar że -
nia, na le ży przy wo łać te zę z wy ro ku Są du Naj wyż sze go
z dnia 6 stycz nia 2009 r. I UK 123/08, w któ rym stwier -
dził on, iż „uchwa ła (or ga nu sto wa rzy sze nia pod ję ta w
try bie zgod nym ze sta tu tem) do tknię ta nie waż no ścią aż
do chwi li jej uchy le nia przez Sąd wy wo łu je skut ki praw -
ne, któ re mu szą być re spek to wa ne”. 

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, Pre zy dium KR PZD po -
sta no wi ło jak na wstę pie. 

War sza wa, dnia 17 sierp nia 2016 r.

I Wi ce pre zes                                              
/-/ Ta de usz Ja rzę bak 

Pre zes
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 

W ce lu zre kom pen so wa nia utra co nych ko rzy ści i po -
nie sio nych kosz tów zwią za nych z wy ko ny wa niem za -
dań sta tu to wych na rzecz Związ ku przez człon ków
or ga nów PZD w ROD oraz na gro dze nia osób szcze gól -
nie za słu żo nych w dzia ła niach na rzecz ROD, Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD w związ ku z art. 13 pkt 5 i 7 usta -
wy z dnia 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od
osób fi zycz nych, po sta na wia, co na stę pu je:

§ 1
Ni niej sza uchwa ła okre śla za sa dy usta la nia wy so ko ści

oraz przy zna wa nia:
1) świad czeń pie nięż nych z ty tu łu dzia ła nia w or ga -

nach ROD w ce lu zre kom pen so wa nia utra co nych
ko rzy ści i po nie sio nych kosz tów zwią za nych z wy -
ko ny wa niem za dań sta tu to wych na rzecz Związ ku
przez człon ków or ga nów PZD w ROD zwa nych da -
lej „świad cze nia mi”,

2) na gród fi nan so wych, sta no wią cych pie nięż ną for mę
uzna nia za sług upraw nio ne go w za kre sie wzo ro we -
go i sku tecz ne go wy ko ny wa nia pra cy spo łecz nej i
obo wiąz ków sta tu to wych na rzecz ROD, a w szcze -
gól no ści za an ga żo wa nia w re ali zo wa nie za dań, któ -
rych sto pień trud no ści wy ma gał znacz ne go na kła du
pra cy, zwa nych da lej „na gro da mi”.  

§ 2 
1. Na za sa dach okre ślo nych w ni niej szej uchwa le

świad cze nie mo że zo stać przy zna ne  oso bie bę dą -
cej:

1)   człon kiem za rzą du ROD,
2)   człon kiem ko mi sji re wi zyj nej ROD.

2. Na za sa dach okre ślo nych w ni niej szej uchwa le na -
gro da mo że zo stać przy zna na  oso bie bę dą cej:

1)   człon kiem za rzą du ROD,
2)   człon kiem ko mi sji re wi zyj nej ROD,

UCHWAŁA Nr 36/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 lu te go 2015r.
w  spra wie świad czeń pie nięż nych i na gród wy pła ca nych z ty tu łu pra cy spo łecz nej w ro dzin nych

ogro dach dział ko wych
(tekst jed no li ty uwzględ nia ją cy zmia ny wpro wa dzo ne uchwa łą Nr 295/2016  z dnia 17 sierp nia  2016 r.) 
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3)   in struk to rem Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej,
4)  człon kiem PZD pra cu ją cym spo łecz nie na rzecz

ROD, w szcze gól no ści w ra mach ko mi sji pro ble -
mo wej po wo ła nej przez or gan ROD.

§ 3
Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na świad cze nia i na -

gro dy po kry wa ne są w ca ło ści ze środ ków po cho dzą cych
z opłat ogro do wych uisz cza nych przez dział kow ców z
prze zna cze niem na za rzą dza nie ROD i po zo sta ją cych w
dys po zy cji za rzą du ROD. 

§ 4
1. Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na świad cze nia i na -

gro dy w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym po win ny
być za pla no wa ne w pre li mi na rzu fi nan so wym
uchwa lo nym przez wal ne ze bra nie człon ków (Kon -
fe ren cję De le ga tów) ROD. 

2. Wy so kość środ ków fi nan so wych za pla no wa nych w
pre li mi na rzu fi nan so wym na świad cze nia i na gro dy
nie po win na prze kra czać wy so ko ści środ ków, któ re
za rząd ROD jest zo bo wią za ny prze ka zy wać w ska li
rocz nej w ra mach par ty cy pa cji w fi nan so wa niu
dzia łal no ści na rzecz ROD pro wa dzo nej przez jed -
nost ki okrę go we i jed nost kę kra jo wą.

3. Wal ne ze bra nie mo że pod jąć de cy zję o prze zna cze -
niu na świad cze nia i na gro dy kwo ty wyż szej niż wy -
ni ka ją ca z ust. 2. Dla waż no ści ta kiej de cy zji
wy ma ga ne jest, aby przed przy ję ciem pre li mi na rza,
wal ne ze bra nie pod ję ło od ręb ną uchwa łę, w któ rej
okre ślo na zo sta nie wy so kość środ ków prze zna cza -
nych na świad cze nia i na gro dy.  

4. De cy zję o po dzia le środ ków prze zna czo nych na
świad cze nia i na gro dy po dej mu je za rząd ROD 
w for mie uchwa ły po za się gnię ciu opi nii ko mi sji re -
wi zyj nej ROD.

§ 5
1. De cy zję o przy zna niu oso bie upraw nio nej świad cze -

nia na da ny rok ka len da rzo wy po dej mu je na okres
do 12 mie się cy za rząd ROD w for mie uchwa ły, po
za się gnię ciu opi nii ko mi sji re wi zyj nej ROD.

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1 i 2 , po win na za -
wie rać w szcze gól no ści po wo ła nie pod sta wy praw -
nej, imię i na zwi sko oso by upraw nio nej do po-
bie ra nia świad cze nia, funk cję peł nio ną w or ga nach
ROD, wy so kość przy zna ne go świad cze nia oraz ter -
mi ny je go wy pła ty.

3. Przy przy zna wa niu świad cze nia za rząd ROD po wi -
nien uwzględ nić w szcze gól no ści peł nio ną funk cję 
i wy ni ka ją cy z niej sto pień od po wie dzial no ści, ak -
tyw ność i za an ga żo wa nie w wy ko ny wa niu po wie -
rzo nych za dań, kon tak ty z in ny mi or ga na mi PZD i
dział kow ca mi, a tak że czas prze zna cza ny na wy ko -

ny wa nie spo łecz nych obo wiąz ków.
4. Pra wo do świad cze nia wy ga sa z chwi lą za prze sta nia

peł nie nia funk cji upraw nia ją cej do po bie ra nia te go
świad cze nia.

5. Świad cze nie nie przy słu gu je za okres, w któ rym wbrew
po sta no wie niom sta tu tu nie od by ło się po sie dze nie or -
ga nu, któ re go czło nek otrzy mu je świad cze nie.

6. W okre sie otrzy my wa nia świad cze nia, oso by upraw -
nio ne nie mo gą po bie rać wy na gro dze nia wy pła ca -
ne go przez PZD z ty tu łu umo wy o pra cę, umo wy
zle ce nia, umo wy o dzie ło lub in nej umo wy o po dob -
nym cha rak te rze, je że li świad czo na pra ca mie ści się
w za kre sie wy ko ny wa nych funk cji, z ty tu łu któ rej
po bie ra ne jest  świad cze nie.

§ 6
1. De cy zję o przy zna niu na gro dy po dej mu je za rząd

ROD w for mie uchwa ły.
2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1, po win na za wie rać

w szcze gól no ści po wo ła nie pod sta wy praw nej, imię
i na zwi sko upraw nio ne go, prze słan ki o któ rych mo -
wa w § 1  pkt 2, wy so kość przy zna nej na gro dy oraz
ter min jej wy pła ty.

§ 7 
1. Łącz na wy so kość środ ków wy pła ca nych przez za -

rząd ROD na świad cze nia i na gro dy nie mo że prze -
kro czyć wy so ko ści środ ków za pla no wa nych
zgod nie z § 4 ust. 1.

2. Świad cze nia lub na gro dy nie wy pła ca się, a wy pła -
co na pod le ga nie zwłocz ne mu zwro to wi, je że li zo -
sta ła przy zna na nie zgod nie z po sta no wie nia mi
ni niej szej uchwa ły. De cy zję o wstrzy ma niu lub
zwro cie świad cze nia lub na gro dy po dej mu je - w
dro dze uchwa ły – pre zy dium wła ści we go okrę go -
we go za rzą du.  

§ 8
Świad cze nie oraz na gro dy roz li cza się i do ku men tu je

na za sa dach okre ślo nych w usta wie z dnia 26 lip ca 1991
ro ku o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych. 

§ 9
1. Tra ci moc uchwa ła 143/2007 Pre zy dium Kra jo wej

Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 22
sierp nia 2007 r. w  spra wie świad czeń pie nięż nych
wy pła ca nych z ty tu łu dzia ła nia w or ga nach ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

2. Świad cze nia przy zna ne na pod sta wie uchwa ły za -
rzą du ROD pod ję tej w opar ciu o uchwa łę wska za ną
w ust. 1, a nie wy pła co ne do dnia pod ję cia ni niej -
szej uchwa ły, pod le ga ją wy pła ce niu na do tych cza so -
wych wa run kach do koń ca okre su, na któ ry je
przy zna no.

3.  Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Skarbnik PZD
/-/ Ma rian PASIŃSKI

Pre zes PZD
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 
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W ce lu za pew nie nia spraw ne go wdro że nia i sto so wa -
nia usta wy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych
oso bo wych we wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych
PZD, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić „Wy tycz ne w za kre sie prze twa rza nia da -

nych oso bo wych do ty czą cych nie peł no spraw no ści dział -
kow ców”, sta no wią ce za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
Wy tycz ne, o któ rych mo wa w § 1, sta no wią do ku ment

po wszech nie obo wią zu ją cy we wszyst kich ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, okrę gach oraz jed no st ce kra jo -
wej PZD. 

§ 3
Ni niej szą uchwa łę wraz z za łącz ni kiem Pre zes Związ -

ku opu bli ku je w Biu le ty nie In for ma cyj nym KR PZD.
§ 4

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

Uchwa ła Nr 355/2016
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 wrze śnia 2016 r.
w spra wie wpro wa dze nia wy tycz nych w za kre sie prze twa rza nia da nych oso bo wych do ty czą cych nie -

peł no spraw no ści dział kow ców

War sza wa, dnia 15 wrze śnia 2016 r.

I Wi ce pre zes                                              
/-/ Ta de usz Ja rzę bak 

Pre zes
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 

W związ ku z in ter wen cją Ge ne ral ne go In spek to ra
Ochro ny Da nych Oso bo wych w spra wie sto so wa nej w
nie któ rych ro dzin nych ogro dów dział ko wych  prak ty ki
prze twa rza nia da nych oso bo wych do ty czą cych nie peł -
no spraw no ści, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców przy po mi na, że wszyst kie jed -
nost ki i or ga ny Związ ku ma ją obo wią zek do ło że nia
szcze gól nej sta ran no ści w za kre sie ob cho dze nia się z da -
ny mi oso bo wy mi dział kow ców. 

Wy ra zem te go jest uchwa ła nr 147/2009 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia
28 paź dzier ni ka 2009 r. w spra wie wpro wa dze nia wy -
tycz nych do ty czą cych prze twa rza nia i ochro ny da nych
oso bo wych w jed nost kach PZD.  Uchwa ła ta zo sta ła
pod ję ta w ce lu za pew nie nia spraw ne go wdro że nia i sto -
so wa nia usta wy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da -
nych oso bo wych we wszyst kich jed nost kach or ga ni -
za cyj nych Związ ku, a zwłasz cza w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. 

W przed mio to wych wy tycz nych szcze gó ło wo okre ślo -
no pod sta wo we za sa dy prze twa rza nia i ochro ny da nych
oso bo wych. W szcze gól no ści wy ja śnio no zna cze nie za -
sad ni cze go po ję cia „da nych oso bo wych”, przez któ re ro -
zu mie się wszel kie in for ma cje do ty czą ce zi den ty fi-
ko wa nej lub moż li wej do zi den ty fi ko wa nia oso by fi -
zycz nej. Za oso bę moż li wą do zi den ty fi ko wa nia uzna je
się oso bę, któ rej toż sa mość moż na okre ślić bez po śred -
nio lub po śred nio, w szcze gól no ści przez po wo ła nie się
na nu mer iden ty fi ka cyj ny al bo je den lub kil ka spe cy ficz -
nych czyn ni ków okre śla ją cych jej ce chy fi zycz ne, fi zjo -
lo gicz ne, umy sło we, eko no micz ne, kul tu ro we lub
spo łecz ne. W kon tek ście dzia łal no ści ROD moż na więc
przy kła do wo stwier dzić, że in for ma cja o nu me rze po -
rząd ko wym dział ki za li cza się do da nych oso bo wych,
gdyż po zwa la do ko nać iden ty fi ka cji dział kow ca. 

Po nad to w wy tycz nych wy ja śnio no, że prze twa rza -
niem da nych oso bo wych są wszel kie ope ra cje wy ko ny -
wa ne na da nych oso bo wych. Prze twa rza niem jest za tem

WYTYCZNE
w za kre sie prze twa rza nia da nych oso bo wych 
do ty czą cych nie peł no spraw no ści dział kow ców

Za łącz nik do

Uchwa ły Nr 355./2016 

Pre zy dium KR PZD

z dnia 15.09.2016 r.
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już sa mo prze cho wy wa nie da nych, na wet je śli fak tycz -
nie się z nich nie ko rzy sta. W po ję ciu prze twa rza nia mie -
ści się tak że ich udo stęp nia nie, zmie nia nie, mo dy fi ko-
wa nie, prze ka zy wa nie, zbie ra nie, utrwa la nie, opra co wy -
wa nie i usu wa nie. 

W tym za kre sie na le ży przy po mnieć pod sta wo wą za -
sa dę obo wią zu ją cą w Związ ku, że gro ma dze nie da nych
oso bo wych dział kow ców jest do pusz czal ne wy łącz nie w
ce lu ich wy ko rzy sta nia do re ali za cji swo ich za dań sta tu -
to wych. Jest to pod sta wo wa re gu ła, któ ra wy zna cza gra -
ni ce prze twa rza nia da nych oso bo wych przez po szcze-
gól ne or ga ny PZD. 

Jed nak że re gu ła ta nie znaj du je peł ne go za sto so wa nia
do tzw. „da nych wraż li wych”. Pod tym po ję ciem ro zu -
mie się wszel kie in for ma cje o po cho dze niu ra so wym lub
et nicz nym, po glą dach po li tycz nych, prze ko na niach re li -
gij nych lub fi lo zo ficz nych, przy na leż no ści wy zna nio wej,
par tyj nej lub związ ko wej, jak rów nież in for ma cji o sta -
nie zdro wia, ko dzie ge ne tycz nym, na ło gach lub ży ciu
sek su al nym oraz in for ma cji do ty czą cych ska zań, orze -
czeń o uka ra niu i man da tów kar nych, a tak że in nych
orze czeń wy da nych w po stę po wa niu są do wym lub ad -
mi ni stra cyj nym. 

Z punk tu wi dze nia za rzą dów ROD istot ne jest, że za
da ne wraż li we uzna je się in for ma cje o sta nie zdro wia,
któ re są ob ję te szcze gól ną ochro ną. Zda rza się bo wiem,
że w swo jej prak ty ce te or ga ny PZD po trze bu ją ta kich
da nych. Do ty czy to zwłasz cza in for ma cji po twier dza ją -
cych nie peł no spraw ność nie któ rych dział kow ców, któ -
rzy ubie ga ją się o moż li wość wjaz du sa mo cho dem na
te ren ogro du z uwa gi na swo ją nie dy spo zy cję zdro wot -
ną. W ta kich sy tu acjach za in te re so wa ny za zwy czaj oka -
zu je za rzą do wi ROD od po wied nie do ku men ty urzę do we
- zwy kle orze cze nie o nie peł no spraw no ści - ce lem uzy -
ska nia zgo dy na sko rzy sta nie z przy wi le ju. 

W tym kon tek ście na le ży przy po mnieć, że w wy tycz -
nych za zna czo no, iż wy ko rzy sty wa nie da nych „wraż li -
wych” jest za sad ni czo za bro nio ne, chy ba że za cho dzi
jed na z wy jąt ko wych sy tu acji, opi sa nych w art. 27 ust. 2
usta wy. Z punk tu wi dze nia dzia łal no ści or ga nów PZD
istot ne jest, że prze twa rza nie da nych „wraż li wych” jest

w za sa dzie do pusz czal ne,  je śli wy ra zi na to pi sem ną
zgo dę oso ba, któ rej one do ty czą (art. 27 ust. 2 pkt 1 usta -
wy) lub je śli zo sta ły już po da ne do wia do mo ści pu blicz -
nej przez oso bę, któ rej da ne do ty czą (art. 27 ust. 2 pkt 8
usta wy).

Nie za leż nie jed nak od po wyż szych za sad usta wo wych
trze ba rów nież uwzględ nić spe cy fi kę funk cjo no wa nia
więk szo ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Na le ży
zwłasz cza wziąć pod uwa gę moż li wo ści spro sta nia wy -
mo gom prze cho wy wa nia oraz za bez pie cze nia ta kich da -
nych, któ re zo sta ły szcze gó ło wo okre ślo ne w prze pi sach
oraz przed mio to wych wy tycz nych.  

Z te go wzglę du Pre zy dium Kra jo wej Ra dy uzna je za za -
sad ną su ge stię Ge ne ral ne go In spek to ra Ochro ny Da nych
Oso bo wych, że nie jest ko niecz ne gro ma dze nie przez za -
rzą dy ROD peł nych orze czeń o nie peł no spraw no ści w ce -
lu wy da nia zgo dy na wjazd sa mo cho dem na te ren ogro du.
Za kres in for ma cji w przed mio to wych orze cze niach za sad -
ni czo wy kra cza po za ce le zwią za ne re ali za cją od po wied -
nich prze pi sów związ ko wych. Stąd też nie ma po trze by
gro ma dze nia ta kich do ku men tów przez za rzą dy ROD. Zu -
peł nie wy star cza ją cym jest do ko ny wa nie sto sow nych ad -
no ta cji w ak tach da ne go dział kow ca po oka za niu przez
nie go orze cze nia o swo jej nie peł no spraw no ści. Ta ki spo -
sób po stę po wa nia czy ni za dość za rów no wy mo gom wy -
ni ka ją cym z prze pi sów o ochro nie da nych oso bo wych, jak
rów nież re gu la cjom we wnętrz nym okre śla ją cym za sa dy
wjaz du na te ren ROD przez oso by nie peł no spraw ne. Jed -
no cze śnie nie na ra ża za rzą dów ROD na ne ga tyw ne na -
stęp stwa wy ni ka ją ce z nie wła ści wym prze twa rza nie
da nych wraż li wych do ty czą cych sta nu zdro wia po szcze -
gól nych dział kow ców.   

Dla te go też Pre zy dium Kra jo wej Ra dy zwra ca się do
wszyst kich za in te re so wa nych or ga nów PZD, a zwłasz -
cza do za rzą dów ROD, o sto so wa nie w swo jej prak ty ce
po wyż sze go po stę po wa nia przy we ry fi ka cji sta nu nie -
peł no spraw no ści dział kow ców wy stę pu ją cych o zgo dę
na wjazd na te ren ROD. Ta kie dzia ła nie nie tyl ko przy -
czy ni się do uspraw nie nia funk cjo no wa nia pra cy za rzą -
dów, ale przede wszyst kim zwięk szy ochro nę da nych
oso bo wych dział kow ców zrze szo nych w Związ ku.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

UCHWAŁA NR 279/2016
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 lip ca 2016 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 

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 5 sta tu -
tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców po sta na wia:

§ 1
1. Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej Ra -

dy PZD, do ta cję w kwo cie 23.300 zło tych (słow nie zło tych:
dwa dzie ścia trzy ty sią ce trzy sta) dla na stę pu ją cych ROD:



L.P. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie Dotacja 
przyznana pln

BYDGOSZCZ

1 Jedność Nakle Modernizacja sieci wodociągowej 5 000

2 Malwa Bydgoszcz Przebudowa sieci energetycznej, 6 000

oświetlenia

ZIELONA GÓRA

3 Lotos Nowa Sól Częściowa wymiana siatki ogrodzeniowej 3 300

4 im. „35-lecia” Żary Częściowa wymiana ogrodzenia 4 000

5 Żwirek Gubin Modernizacja głównej linii energetycznej 5 000

ŁĄCZNIE 23 300
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2. Środ ki prze ka zać na kon to ban ko we ROD wska za -
ne przez Za rząd ROD we wnio sku o do ta cje.

§ 2
Ter min roz li cze nia do ta cji usta lić do 28 lip ca 2017 r.

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

War sza wa, dnia 28 lip ca 2016 r.

WI CE PRE ZES                                              
/-/ Ta de usz Ja rzę bak 

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 

UCHWAŁA NR 309/2016
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 sierp nia 2016 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

z fun du szu PZD prze zna czo ne go na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD 

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 5 sta tu -
tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz uchwa ły
Kra jo wej Ra dy PZD nr 13/III/2015 r w spra wie za sad
funk cjo no wa nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun -
du szu prze zna czo ne go na usu wa nie Skut ków Klęsk Ży -
wio ło wych w ROD oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD nr 258/2015 z dnia 01.10.2015 r. w spra wie
za sad udzie la nia do ta cji z Fun du szu prze zna czo ne go na

usu wa nie skut ków klęsk Ży wio ło wych w ROD, nad zo -
ru ich wy dat ko wa nia oraz roz li cza nia, po sta na wia:

§ 1
Przy znać do ta cję w kwo cie 10.500 zł (słow nie: dzie -

sięć ty się cy pięć set zło tych) na in we sty cje i re mon ty w
za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi, ze środ ków zgro -
ma dzo nych na Fun du szu na usu wa nie skut ków klęsk ży -
wio ło wych dla ROD:



§ 2
Ter min roz li cze nia do ta cji usta lić do: 17.08.2017r.
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§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War szaw, dnia 17.08.2016 r.

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 5 sta tu -
tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców po sta na wia:

§ 1
1. Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej

Ra dy PZD, do ta cję w kwo cie 12 600 zło tych (słow nie
zło tych: dwa na ście ty się cy sześć set) dla na stę pu ją cych
ROD:

2. Środ ki prze ka zać na kon to ban ko we ROD wska za -
ne przez Za rzą dy ROD we wnio sku o do ta cje.

§ 2
Ter min roz li cze nia do ta cji usta lić do 15 wrze śnia 

2017 r.
§ 3

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

SKARBNIK                                            
/-/ Barbara Korolczuk

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 

L.P. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie w ramach usuwania Dotacja 
skutków powodzi przyznana pln

ŚWIĘTOKRZYSKI

1 Metalowiec Skarżysko- Naprawa zerwanej części pokrycia 5 500
Kamienna dachowego domu działkowca

oraz remont pomiesczeń w budynku

PIŁA

2 Zielony Zakątek Chodzież Zdjęcie i wymiana wykładzin we 5 000 
wszystkich zalanych pomieszczeniach 

administracyjnych i gospodarczych w domu 
działkowca oraz naprawa instalacji burzowej 

odprowadzającej nadmiar wody opadowej 
z budynku

ŁĄCZNIE 10 500

UCHWAŁA NR 331/2016
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 WRZEŚNIA 2016 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

War sza wa, dnia 15.09.2016 r.

SKARBNIK                                            
/-/ Barbara Korolczuk

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 
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§ 4
Przy zna je się wy róż nie nia dla na stę pu ją cych ROD w

po szcze gól nych dzie dzi nach:
1. ROD „No wa lij ka” Go rzów Wiel ko pol ski - OZ

Go rzów Wlkp. - za Dzia łal ność Sta tu to wą 
2. ROD „Zie le niak” De brz no - OZ Słupsk - za Dzia -

łal ność Oświa to wą 
3. ROD „Zo rza” Ziem ni ce - Okręg Le gni ca - za In -

we sty cje i mo der ni za cje
4. ROD „Pre fa bet” Kol bu szo wa - OZ Pod kar pac ki -

za Za go spo da ro wa nie ROD 
5. ROD „Ra dość” Bie la wa - OZ Su dec ki - za Za go -

spo da ro wa nie dzia łek
6. ROD „1 Ma ja” Bia ły stok - OZ Pod la ski - za Dzia -

łal ność na rzecz śro do wi ska na tu ral ne go
7. ROD „Ty siąc le cie” Czę sto cho wa - OZ Czę sto cho -

wa - za Bez pie czeń stwo
8. ROD „Se nior” No wy Sącz - OZ Ma ło pol ski - za

Pro mo cję Związ ku
9. ROD „Za ci sze” To ruń - OZ To ruń sko -Wło cław -

ski - za Przy chyl ność dzie ciom i mło dzie ży
10. ROD „Przy szłość” To ma szów Lu bel ski - Okręg w   

Lu bli nie - Spe cjal ne wy róż nie nie.
i przy zna je pu cha ry, dy plo my, ta bli ce oko licz no ścio -

we oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści 2.000 zło tych.
§ 5

Wszyst kie ROD bio rą ce udział w kon kur sie otrzy ma -
ją ze sta wy wy daw nictw związ ko wych na wy po sa że nie
bi blio tek ogro do wych. 

L.P. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie Dotacja 
przyznana pln

ZIELONA GÓRA

1 Promień Sulechów Wymiana ogrodzenia w ROD 5 000

PIŁA

2 im. K. Marcinkowskiego Rogoźno Remont i rozbudowa budynku 7 600
administracyjnego ROD

ŁĄCZNIE 12 600

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta -
wie Sta tu tu PZD oraz uchwa ły nr 44/2016 Pre zy dium
KR PZD z dnia 2 mar ca 2016 r. w spra wie ogło sze nia
kon kur su kra jo we go „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro -
ku 2016”, po sta na wia, co na stę pu je:

§ 1
1.  Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2016

– I miej sce:
ROD „Tu li pan” Za brze - OZ Ślą ski

2.  Lau re aci kon kur su Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro -
ku 2016:

1) ROD „Mam ry” Wę go rze wo - OZ War miń sko -Ma -
zur ski

2) ROD „Che mik” Żo ry - OZ Ślą ski
3) ROD im. Flo ria na Cey no wy Wej he ro wo - OZ Po -

mor ski
4) ROD „Ju bi lat” Jelcz La sko wi ce - OZ Wro cław
5) ROD „Pod Li pa mi” Pi ła – OZ Pi ła

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

ty tuł: „Naj lep szy Ogród Dział ko wy Ro ku 2016” i przy -
zna je się pu char Pre ze sa PZD, dy plom, ta bli cę oko licz -
no ścio wą oraz na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści 5.000
zło tych.

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

Ro ku 2016” i przy zna je pu cha ry, dy plo my, ta bli ce oko licz -
no ścio we oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści 4.000 zł.

VII. ROZSTRZYGNI¢CIA KONKURSÓW KRAJOWYCH
UCHWAŁA NR 256/2016

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 14 lip ca 2016 r.

w spra wie roz strzy gnię cia kon kur su kra jo we go
„Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2016” 

War sza wa, dnia 14 lip ca 2016 r.

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 

WICEPREZES                                            
/-/ Stanisław Zawadka
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta -
wie Sta tu tu PZD oraz uchwa ły nr 45/2016 Pre zy dium
KR PZD z dnia 2 mar ca 2016 r. w spra wie ogło sze nia
kon kur su kra jo we go „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2016”,
po sta na wia, co na stę pu je:

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

tuł „Wzo ro wa dział ka Ro ku 2016”:
1. Jo lan ta i Da riusz Za po row scy dz. nr 280 - ROD

im. 22 Lip ca Ostrów Wlkp. – OZ Ka lisz
2. Mał go rza ta Se man - Ja skul ska dz. nr 299 - ROD

„Mie dzian ka” Po lko wi ce – OZ Le gni ca
3. Te re sa Ba la i Ta de usz Szczer ba dz. nr 112/I - ROD

„Przy szłość” To ma szów Lu bel ski – OZ Lu blin 
4. Ha li na Mar ci szew ska dz. nr 84 - ROD „Bu dow la -

ni” Piw ki k/Kut na – OZ Łódz ki
5. Ma ria i Zbi gniew Pę kal scy dz. nr 363 - ROD

„Księ cia Bol ko” Świd ni ca – OZ Su dec ki
6. Bar ba ra Ra da je wicz dz. nr 38 - ROD „Tu li pan”

Za brze – OZ Ślą ski
7. Jo lan ta i Cze sław Chro stow scy dz. nr 229 - ROD

„Mam ry” Wę go rze wo – OZ War miń sko -Ma zur ski
8. Ma ria Wło dar czyk dz. nr 276 - ROD „Ju bi lat”

Jelcz La sko wi ce – OZ Wro cław
§ 2

Lau re aci kon kur su, któ rych dział ki otrzy ma ły ty tuł

„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2016” otrzy mu ją dy plo my,
rocz ną pre nu me ra tę mie sięcz ni ka „dział ko wiec”, wy -
daw nic twa związ ko we oraz na gro dy rze czo we o war to -
ści 1.000 zło tych.

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

ma ły wy róż nie nia:
1. Wie sła wa i Sieg mund Ma jor dz. nr 316 - ROD

„Sło necz nik” Trzcian ka – OZ Pi ła
2. Ha li na i Bo gu sław Pu chlik dz. nr 274 - ROD „Ma -

lin ka” Su wał ki – OZ Pod la ski
3. Ka ta rzy na Ser woń ska dz. nr 241 - ROD „Pod Dę -

bem” Szcze cin – OZ Szcze cin
4. Ge no we fa i Jó zef Strzał kow scy dz. nr 34A - ROD

„Wod nik” Chełm ża – OZ To ruń sko -Wło cław ski
5. An na i Wal de mar No wa kow scy dz. nr 41 - ROD

„Ja no wo” Ru mia – OZ Po mor ski

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

§ 4
Wszy scy uczest ni cy, któ rych dział ki bra ły udział 

w kon kur sie otrzy ma ją dy plo my, rocz ną pre nu me ra tę
mie sięcz ni ka „dział ko wiec” oraz wy daw nic twa związ -
ko we. 

UCHWAŁA NR 257/16
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 lip ca 2016 r.
w spra wie roz strzy gnię cia kon kur su kra jo we go

„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2016”

War sza wa, dnia 14 lip ca 2016 r.

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 

WICEPREZES                                            
/-/ Stanisław Zawadka

UCHWAŁA NR 258/16
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 lip ca 2016 r.
w spra wie roz strzy gnię cia kon kur su kra jo we go

„Wzo ro wa Al ta na”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta -
wie Sta tu tu PZD oraz uchwa ły nr 60/2016 Pre zy dium
KR PZD z dnia 21 mar ca 2016 r. w spra wie ogło sze nia
kon kur su kra jo we go „Wzo ro wa Al ta na”, po sta na wia, co
na stę pu je:

§ 1
Usta la się li stę lau re atów, któ rych al ta ny otrzy mu ją ty -

tuł „Wzo ro wa al ta na”:
1. Han na i An drzej Pu kow nik al ta na na dz. nr 60

-   ROD „Pocz to wiec” Niemcz – OZ  Byd goszcz
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2.  Do ro ta i Wie sław Ku cyk al ta na na dz. nr 173 -
ROD im. Obroń ców We ster plat te  Świd nik – OZ
Lu blin

3. Ewa i Krzysz tof Cie płuch al ta na na dz. nr 311
- ROD „Roz kwit” Sie radz – OZ Łódz ki

4.  Se ba stian Nie wia dom ski al ta na na dz. nr 255 -
ROD „Ra dio wo -Fo sa II” War sza wa – OZ Ma zo -
wiec ki 

5. Ja kub Ja sku ła al ta na na dz. nr 140 - ROD „Za gaj -
nik” Po znań - OZ Po znań

6. Edy ta Dziu ba al ta na na dz. nr 1/340 - ROD 
im. Księ cia Bol ko Świd ni ca – OZ Su dec ki

7.  An na i Ra fał Ślę zak al ta na na dz. nr 27 - ROD
„Wy po czy nek” Her ma ni ce -Ustroń – OZ Ślą ski

8.  Elż bie ta i An to ni Ro gow scy al ta na na dz. nr 125
- ROD „Zło te Ła ny” Biel sko -Bia ła – OZ Ślą ski 

9.  Ha li na No wak al ta na na dz. nr 42 - ROD „Źró deł -
ko” Skar ży sko Ka mien na – OZ Świę to krzy ski

10.  Ge no we fa i Jó zef Strzał kow scy al ta na na dz. Nr
34A - ROD „Wod nik” w Chełm ży – OZ To ruń sko- 
-Wło cław ski

§ 2
Lau re aci kon kur su, któ rych al ta ny otrzy ma ły ty tuł „Wzo -

ro wa Al ta na” otrzy mu ją dy plo my, rocz ną pre nu me ra tę mie -
sięcz ni ka „dział ko wiec”, wy daw nic twa związ ko we oraz
na gro dy rze czo we o war to ści 1.000 zło tych.

§ 3
Usta la się li stę użyt kow ni ków, któ rych al ta ny otrzy -

ma ły wy róż nie nia:
1. Bar ba ra Kwec, Ka zi mierz Pie tra lik al ta na na dz.

nr 347 - ROD im. „Ty siąc le cie” Czę sto cho wa – OZ
Czę sto cho wa

2. An drzej Ko ło dyń ski al ta na na dz. nr 87 - ROD
„Sza rot ka” Bia ła Pod la ska – OZ Lu blin

3. Mał go rza ta i Mi chał Dęb czak al ta na na dz. nr 93
- ROD „Pszczół ka” Bia ła Pod la ska – OZ Lu blin

4. Ma ria Mał kow ska – Sta roń al ta na na dz. nr 81 -
ROD „Zi mo wit” Łódź – OZ Łódz ki

5. Ka mi la i To masz No wac cy al ta na na dz. nr 315 -
ROD im. Sta ni sła wa Sta szi ca Czarn ków – OZ Pi ła

6. Elż bie ta i Bog dan Pa mu ła al ta na na dz. nr 5
– ROD „Po sa nie” Sta lo wa Wo la –OZ Pod kar pac ki

7. Da nu ta i Ze non Ptak al ta na na dz. nr B -21 - ROD
im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go Po znań – OZ Po znań

8. Ha li na Fen ske al ta na na dz. nr 76 – ROD „Za ci -
sze” To ruń – OZ To ruń sko -Wło cław ski

9. Ewa i Le szek Tar now scy al ta na na dz. nr 25 -
ROD „Za ci sze” To ruń – OZ To ruń sko -Wło cław ski

10. Bo gu mi ła i Ry szard Mak szyń scy al ta na na dz. 
nr 16 - ROD „Miejski” Dział do wo – OZ War miń -
sko -Ma zur ski

11. Kry sty na i Ta de usz Ze ra al ta na na dz. nr 103 -
ROD „Grząd ka” Iła wa – OZ War miń sko -Ma zur ski

12. Ewa i Adam Bie lec cy al ta na na dz. nr 37 - ROD
im. Gen. Wła dy sła wa Si kor skie go Kwi dzyń – OZ
Po mor ski

13. Kry sty na i Mie czy sław Woł ko wicz al ta na na dz.
nr 20 - ROD „Bra tek” Tu chów – OZ Ma ło pol ski

14. Ka zi mie ra Łę czyń ska al ta na na dz. nr 30 – ROD
„Aga wa” Gli wi ce – OZ Ślą ski

15. Ha li na i Krzysz tof Nie ro da al ta na na dz. nr 282 -
ROD „Ga jo wi ce” Wro cław – OZ Wro cław

16. Ma rian na i Edward Buch man al ta na na dz. nr 78
– ROD „Ra ków” Psa ry – OZ Wro cław

17. Aloj zy Igna szew ski al ta na na dz. nr 59 – ROD
„Ra ków” Psa ry – OZ Wro cław

18. Wio le ta i To masz Smo liń scy al ta na na dz. nr 808
– ROD „Nad wi ślań ski” Płock – OZ Ma zo wiec ki

19. An na Swo bo da al ta na na dz. nr 2 – ROD „Tu li -
pan” Za brze – OZ Ślą ski

20. Lil la i Ma rian Bia ły al ta na na dz. nr 8 – ROD
„Wi śnia” Za brze – OZ Ślą ski

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

§ 4
Wszy scy uczest ni cy, któ rych al ta ny bra ły udział w kon -

kur sie otrzy ma ją dy plo my, rocz ną pre nu me ra tę mie sięcz -
ni ka „dział ko wiec” oraz wy daw nic twa związ ko we. 

War sza wa, dnia 14 lip ca 2016 r.

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 

WICEPREZES                                            
/-/ Stanisław Zawadka
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Kom pleks ogro dów dział ko wych przy uli cy Wa szyng -
to na, le żą cy nie opo dal Sta dio nu Na ro do we go po mię dzy
Al. Wa szyng to na, uli cą Ki no wą, Al. Sta nów Zjed no czo -
nych a Ka na łem Wy sta wo wym, stał się ję zycz kiem u wa -
gi w cza sie ostat nich prze py cha nek ws. nie pra wi dło-
wo ści za cho dzą cych pod czas re pry wa ty za cji w War sza -
wie. Pol ski Zwią zek Dział kow ców wie lo krot nie zwra cał
uwa gę na pro ble my zwią za ne z tzw. de kre tem Bie ru ta, a
tak że alar mo wał ws. zbyt szyb kie go od da wa nia grun tów
ogro dów dział ko wych by łym wła ści cie lom, któ rzy w
sto li cy ma ją w zwy cza ju po ja wiać się ni czym kró li ki z
ka pe lu sza – wszę dzie i ma so wo. To wła śnie dla te go w
cią gu mi nio nych lat wo kół dzie sią tek, je śli nie se tek
zwro tów, ja kie zo sta ły po czy nio ne czę sto w at mos fe rze
po dej rzeń, na ro sło tak wie le wąt pli wo ści o za sad ność

tych dzia łań i ich słusz ność.
Tym cza sem, jak po ka zu je gło śna spra wa ogro dów na

Wa szyng to na, czę sto są to epi zo dy, któ re ma ją dru gie
dno i gdy by nie szcze gó ło wa ana li za do ku men tów oraz
ich spraw dza nie w miej scach cza sem od le głych o ty sią -
ce ki lo me trów, dziś z pew no ścią w miej scu tym za miast
oa zy zie le ni, sta ły by apar ta men ty dla bo ga tych i ko lej ne
cen tra han dlo we tu dzież biu row ce. Nie ste ty, dziś już nikt
nie chce wra cać w szcze gó łach do tych że spraw, a znie -
sła wio na afe rą re pry wa ty za cyj ną war szaw ska wła dza,
przy pi su je so bie za słu gi nie ba cząc, że więk szość pro -
ble mów, ja kie od lat ma ten kom pleks ogro dów, to za -
słu ga wła ści wie w du żej mie rze sto łecz nej ad mi ni stra cji.
Praw da jest bo wiem ta ka, że gdy by nie PZD, to dziś
ROD przy Wa szyng to na mo gło by już nie być.

VIII. PUBLICYSTYKA

1. Ogród wyrwany z sideł roszczeƒ. Kto jest autorem sukcesu?

Krót ka hi sto ria

Ciąg dziw nych zbie gów oko licz no ści i za nie dbań roz -
po czy na się już w 1999 ro ku, gdy ni stąd ni zo wąd po 50
la tach bez czyn no ści re ak ty wo wa na zo sta ła spół ka No we
Dziel ni ce S.A., któ ra czym prę dzej zby ła swo je pra wa i
rosz cze nia na rzecz no wo utwo rzo nej spół ki Pro jekt S
Sp. z o.o. Za le d wie kil ka mie się cy póź niej no wy na byw -
ca prze ka zał Mia stu do ku men ty ma ją ce po twier dzić
przy słu gu ją ce mu do nie ru cho mo ści pra wa i żą da jej
zwro tu. Tu taj za czy na się ciąg nie pra wi dło wo ści, ja kich
do pu ści li się war szaw scy urzęd ni cy. Do star czo ne do ku -
men ty by ły znisz czo ne i nie peł ne w naj waż niej szych
frag men tach, co pod wa ża ło ich praw dzi wość. Nikt nie
spraw dził, czy oso by, któ re do ko na ły re ak ty wa cji spół ki
by ły fak tycz nie jej upraw nio ny mi po sia da cza mi. Co wię -
cej w 2003 ro ku Mia sto za czę ło przy go to wy wać się do
zwro tu cen nej zie mi. Po dzie lo no te ren kom plek su ROD
Wa szyng to na na kil ka czę ści i wy od ręb nio no dział kę o
po wierzch ni 32,085 ha bez wska za nia z cze go wy ni ka
ten że wnio sek de kre to wy. Ma rek Ko lar ski – ów cze sny
dy rek tor Biu ra Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi, Geo de zji
i Ka ta stru mia sta st. War sza wy – pod pi sał de cy zję w
imie niu Pre zy den ta War sza wy, któ rej efek tem by ło prze -
ka za nie spół ce „Pro jekt S“ pra wa wie czy ste go użyt ko -
wa nia. W ten spo sób za mi lion zło tych, któ re fir ma
Pro jekt „S” za pła ci ła za rosz cze nia pra wo wi tych wła ści -
cie li, na byw cy zy ska li zie mię, któ ra - we dług sza cun ków
- na wol nym ryn ku mo gła by osią gnąć ce nę po nad stu mi -
lio nów zło tych. Nic więc dziw ne go, że Zwią zek za skar -
żył de cy zję Pre zy den ta War sza wy, jed nak od mó wio no
PZD pod mio tu stro ny i od da lo no skar gę. Tym cza sem

oczy wi stym by ło, że de cy zja ta nie mia ła żad nych ra cjo -
nal nych i fak tycz nych prze sła nek, stąd też wzbu dzi ła
ogrom ną mo bi li za cję w śro do wi sku dział ko wym. Dzię -
ki   za an ga żo wa niu PZD, któ re po od mo wie przy ję cia
skar gi na tę de cy zję, włą czy ło się ak tyw nie w spra wę za -
rów no po przez pu bli ka cje me dial ne, jak i bez po śred nie
wy stą pie nia, nie pra wi dło wo ścia mi za in te re so wał się sam
Pro ku ra tor, któ ry po in ter wen cji PZD włą czył się do
spra wy bio rąc pod uwa gę ujaw nio ne do wo dy. Zwią zek
wy ka zał w tej spra wie ogrom ne za an ga żo wa nie. Zor ga -
ni zo wa ne zo sta ło wów czas dwu stron ne spo tka nie po mię -
dzy wi ce pre zy dent War sza wy Do ro tą Sa fjan, a de le ga cją
PZD, któ re jed nak nie przy nio sło ocze ki wa nych efek -
tów, bo wiem ów cze sna wi ce pre zy dent opo wie dzia ła się
po stro nie spół ki Pro jekt „S”, a nie dział kow ców i nie
chcia ła wziąć pod uwa gę wska zy wa nych przez Zwią zek
bra ków w do ku men ta cji i nie pra wi dło wo ści, do ja kich
do szło. PZD pod kre ślał nie tyl ko sam fakt nie upraw nio -
ne go zwro tu, ale przede wszyst kim to, że ogród zo stał
tam za ło żo ny le gal nie, a te re ny, na któ rych po wstał kom -
pleks by ły wów czas te re na mi ba gien ny mi. De cy zja o
zwro cie grun tu, nie tyl ko by ła nad uży ciem wo bec użyt -
ku ją cych te ren dział kow ców, ale po zba wia ła ich ma jąt -
ku i to bez od szko do wań i wy zna cze nia te re nu za s-
tęp cze go pod bu do wę ogro du od two rze nio we go, co by -
ło nie zgod ne z obo wią zu ją cą usta wą o ROD. Do pie ro
me dial ny szum, ja ki Zwią zek wy wo łał wo kół fak tu prze -
ję cia przez de kre tow ców zie mi war tej mi lio ny za bez -
cen, a tak że skar ga Pro ku ra to ra spra wi ły, że za re ago wał
sam Lech Ka czyń ski – ów cze sny Pre zy dent War sza wy.
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W try bie „au to kon tro li” uchy lił de cy zję ja ko „za wie ra ją -
cą błę dy“, a na stęp nie zwol nił oso bę od po wie dzial ną za
jej wy da nie – Mar ka Ko lar skie go. - Od wo ła łem go, po -
nie waż nie po in for mo wał prze ło żo nych o oko licz no -
ściach zwią za nych z tzw. zwro tem dzia łek przy al.
Wa szyng to na – wy ja śniał pre zy dent na ła mach dzien ni -
ka „Ży cie War sza wy”. Jak tłu ma czył, gdy by wie dział o
tej sy tu acji, za le cił by mu od mo wę te go ro dza ju zwro tu,
na wet je śli z for mal ne go punk tu wi dze nia wszyst ko by -
ło w po rząd ku. W ra mach pro te stu prze ciw ko cof nię ciu
tej de cy zji dy mi sję zło ży ła wi ce pre zy dent Sa fjan, któ ra
nie zga dza ła się z re per ku sja mi, któ re do tknę ły Mar ka
Ko lar skie go. Jej zda niem kwe stia ce ny trans ak cji do ty -
czy ła re la cji mię dzy pod mio ta mi praw ny mi, mia sto nie
mo gło w nie in ge ro wać. Ujaw nio ne w me diach sta no wi -
sko w tej spra wie wy ja śnia ło, dla cze go spo tka nie z nią
de le ga cji PZD nie przy nio sło żad nych efek tów. Tyl ko
obro na PZD, jak i ho no ro we za cho wa nie Pre zy den ta ura -
to wa ły ogród przed li kwi da cją. Spra wa de cy zji o prze ka -
za niu nie ru cho mo ści na rzecz spół ki Pro jekt „S” w
użyt ko wa nie wie czy ste to czy ła się przez na stęp ne la ta w
ko lej nych in stan cjach są do wych. Po licz nych prze py -
chan kach w ro ku 2008 WSA w War sza wie orzekł, że de -
cy zja ta mia ła bra ki for mal ne, jak rów nież za uwa żo ne

zo sta ły uchy bie nia w gro ma dze niu ma te ria łu do wo do -
we go, wo bec cze go sę dzio wie zde cy do wa li, że nie pod -
le ga ona wy ko na niu. Tak że i ten wy rok zo stał przez
spół kę Pro jekt „S” za skar żo ny. O ile jed nak nie dzi wi,
że wy rok ten był nie za do wa la ją cy dla spół ki, któ ra wal -
czy wszel ki mi me to da mi o od zy ska nie jak że cen ne go dla
nich te re nu, o ty le za sko cze niem oka za ła się po sta wa
Mia sta. W imie niu Pre zy dent War sza wy Han ny Gron kie -
wicz -Waltz – jej peł no moc ni cy - ku zdzi wie niu wszyst -
kich - zło ży li skar gę ka sa cyj ną te go wy ro ku. Ta kie
po stę po wa nie su ge ru je, że sto łecz na wła dza nie wi dzia -
ła pro ble mu w tym, że te ren ROD „Wa szyng to na” tra fi
za bez cen w rę ce pry wat nej spół ki. Tyl ko zde cy do wa ne
dzia ła nia obron ne praw ni ków PZD spra wi ły, że sto łecz -
na wła dza ugię ła się pod na po rem kry ty ki i ma so we go
sprze ci wu wo bec tak skan da licz nych dzia łań. Po licz nie
wy sy ła nych przez Zwią zek i war szaw skie śro do wi sko
dział ko we pro te stach, sta no wi skach i ofi cjal nych wy stą -
pie niach do władz War sza wy, skar ga zo sta ła osta tecz nie
wy co fa na, jed nak sam fakt jej zło że nia mó wi sam za sie -
bie. Ta kie są fak ty. NSA od da lił skar gę ka sa cyj ną spół ki
Pro jekt „S”, co osta tecz nie za mknę ło spra wę jed nej błęd -
nej de cy zji, któ ra mo gła być po cząt kiem koń ca te go
ogro du.

Obro na wciąż trwa

Tyl ko dzię ki wy sił kom PZD, a po tem Pro ku ra tu ry, któ -
ra wy ko na ła pra cę, ja ką win ni by li wy ko nać urzęd ni cy
M. St. War sza wy, uda ło się od wró cić bieg tej spra wy i
do pro wa dzić do po zy tyw ne go dla dział kow ców i ROD
„Wa szyng to na” roz strzy gnię cia. To za spra wą wni kli -
wych ba dań Pro ku ra tu ry uda ło się usta lić, że spół ka „No -
we Dziel ni ce“, ja ko spół ka bel gij ska na mo cy
po ro zu mie nia pol sko -bel gij skie go otrzy ma ła już w 1975
ro ku od szko do wa nie za utra co ną nie ru cho mość. To po -
twier dzi ło je dy nie, że re ak ty wa cja spół ki No we Dziel ni -

ce S.A. by ła bez praw na, a do ku men ty przed sta wio ne w
są dzie mo gły zo stać z pre me dy ta cją sfa bry ko wa ne lub
po sia da no je nie le gal nie. Sko ro No we Dziel ni ce S.A. nie
mia ły pra wa do re ak ty wa cji, to oso by wy stę pu ją ce w jej
imie niu, nie mia ły też żad ne go pra wa sprze da wać rosz -
cze nia, któ re no ta be ne zo sta ły spła co ne. Umo wa za war -
ta z Pro jekt „S” Sp. z o.o. nie mo gła za tem wy wo łać
żad nych skut ków praw nych. Dla cze go więc obro na
ROD „Wa szyng to na” za ję ła bli sko 17 lat, a spra wa wciąż
nie jest za mknię ta?

Skan da licz ne po stę po wa nie władz War sza wy

W tym wy pad ku na praw dę trud no mó wić o ja kich kol -
wiek za słu gach władz War sza wy. Praw da jest ta ka, że
PZD, jak i sa mi dział kow cy, po mi mo usil nych prób uzy -
ska nia ja kiej kol wiek in for ma cji, nie mo gli do wie dzieć
się przez wie le mie się cy, ja ka jest sy tu acja praw na za -
rzą dza nej i użyt ko wa nej przez nich od wie lu lat nie ru -
cho mo ści. Skut kiem ta kie go po stę po wa nia by ła ogrom na
nie pew ność ju tra, a co za tym idzie nisz cze nie te go pięk -
ne go kom plek su ogro do we go. Lu dzie ży li tu la ta mi w
stra chu przed tym, co zgo tu je im wła dza. Za miast in we -
sto wać ma so wo sprze da wa no dział ki z ob sza ru ROD
Wa szyng to na za bez cen, bo wiem ich użyt kow ni cy ba li
się, że na gle zo sta ną tych te re nów po zba wie ni i to bez
od szko do wań.

W War sza wie jest 160 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych. – pra wie po ło wa z nich jest za gro żo na re pry wa ty -
za cją. Zwią zek od lat czy ni wy sił ki, by po ro zu mieć się z
mia stem i otrzy mać sto sow ne do ku men ty umoż li wia ją -
ce osta tecz ne po twier dze nie praw dział kow ców do użyt -
ko wa nych te re nów. Nie ste ty do tąd by ło to nie mal że
nie osią gal ne. Ta ki jest wła śnie praw dzi wy „suk ces” pra -
cy ad mi ni stra cji i pra cow ni ków pod le głych Pa ni Pre zy -
dent.

Wy biór czy spo sób udzie le nia in for ma cji przez Urząd
m. st. War sza wy bu dzi od lat po waż ny nie po kój, szcze -
gól nie, że PZD zło ży ło do pra wo wi te go wła ści cie la
grun tu, czy li m.st. War sza wy, wnio sek o wy da nie de cy -
zji o stwier dze niu na by cia pra wa użyt ko wa nia grun tu te -
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re nu kom plek su Wa szyng to na, na któ rym funk cjo nu je aż
pięć ro dzin nych ogro dów dział ko wych, w try bie art. 76
ust. 2 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Dział kow cy i PZD od nie mal że
trzech lat wciąż łu dze ni są przez wła dze mia sta, że Pre -
zy dent m.st. War sza wy za mie rza w koń cu wy dać de cy -
zję o  po twier dze niu na by cia pra wa użyt ko wa nia przez

Zwią zek. Gdy by ta obiet ni ca zo sta ła speł nio na, to PZD
stał by się stro ną po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, a tym
sa mym mógł by brać udział w po stę po wa niu na każ dym
je go eta pie. Nie ste ty wszyst ko koń czy się na obiet ni cach.
Ta kie po stę po wa nie spra wi ło, że do szczęt nie znisz czo -
na zo sta ła wia ra w ra cjo nal ność po czy nań lo kal nych
władz sto li cy.

Wciąż w za wie sze niu

Ze szcząt ko wych in for ma cji do cie ra ją cych do PZD
wy ni ka, że z po wódz twa Pro ku ra to ra prze ciw ko spół ce
No we Dziel ni ce S.A oraz  Pro jekt Sa ska sp. z o.o. (daw -
niej Pro jekt „S” sp. z o.o.) to czy się w chwi li obec nej po -
stę po wa nie o usta le nie nie waż no ści umo wy sprze da ży
praw i rosz czeń do nie ru cho mo ści wcho dzą cych w skład
kom plek su ROD przy al. Wa szyng to na w War sza wie. To
ozna cza, że żad na de cy zja w przed mio cie ewen tu al ne go
zwro tu te go te re nu nie bę dzie pod ję ta do cza su zba da nia
przez Sąd Cy wil ny waż no ści umo wy prze no szą cej rosz -
cze nia de kre to we. Nad zór pro ku ra to ra nad po stę po wa -
niem ad mi ni stra cyj nym da je na dzie ję, że wszel kie

czyn no ści po dej mo wa ne w tej spra wie bę dą opie rać się
na prze pi sach pra wa oraz każ da wąt pli wa i nie roz strzy -
gnię ta kwe stia zo sta nie do głęb nie wy ja śnio na. Spra wa
jest też nie usta ją co mo ni to ro wa na przez PZD, jed nak
czyn no ści te utrud nia po sta wa władz War sza wy. Wy si -
łek i za an ga żo wa nie praw ni ków  związ ko wych spra wi -
ło, że ogród ten w dal szym cią gu ist nie je i słu ży
miesz kań com Pra gi, jak i ca łej War sza wy, na po wie trza -
jąc za tru te spa li na mi i oło wiem mia sto. „Suk ces wy da je
się być w du żej mie rze kwe stią wy trwa nia, gdy in ni re -
zy gnu ją” – na pi sał ame ry kań ski pi sarz F. Wil liam. Tak
wła śnie jest w przy pad ku ogro dów przy Wa szyng to na.

AH

2. Sukces PZD w walce o ocalenie ogrodu przed roszczeniami 

Dział kow cy z ROD „Re laks” w No wo sol nej od 14 lat
ży li w cią głej nie pew no ści czy ich ogród prze trwa, czy
mo że tra fi w rę ce spad ko bier ców wy własz czo nych kie -
dyś wła ści cie li te re nów, na któ rych za ło żo no ogród.
Spra wa, choć po zor nie bła ha, cią gnę ła się la ta mi, a
dzia ła ją cy w imie niu skar żą cych me ce nas dwo ił się i
tro ił, by ogród tra fił w rę ce je go mo co daw ców. 120 ro -
dzin dział ko wych w koń cu mo że ode tchnąć i my śleć o
tym, jak roz wi jać i upięk szać swój ogród.

Ta spra wa jest przy kła dem na to, że obec ność ogro du w
struk tu rach PZD to nie tyl ko żół to -zie lo ne fla gi po wie wa -
ją ce przy wej ściu do ogro du czy pła ce nie sym bo licz nych
skła dek, ale i re al na i rze czy wi sta ochro na dla dział kow -

ców i ich ogro du. Gdy na gle i nie spo dzie wa nie po ja wia ją
się pro ble my, rosz cze nia i dziw ne zbie gi oko licz no ści, a
na wet nie do koń ca praw dzi we ze zna nia świad ków, nie li -
czy się nic po nad to, kto sta je w obro nie po krzyw dzo nych.
W tym wy pad ku Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie tyl ko
sta nął na wy so ko ści za da nia, ale też dzię ki za an ga żo wa niu
i owoc nej oraz uda nej współ pra cy z Mia stem i Pro ku ra to -
rią Ge ne ral ną, któ ra wy stę po wa ła w spra wie w imie niu
Skar bu Pań stwa, uda ło się do pro wa dzić tę spra wę do po -
zy tyw ne go orze cze nia są do we go. Gdy by nie PZD spor ne
7 ha zie mi znaj du ją cej się prak tycz nie w środ ku ogro du,
nie tyl ko roz człon ko wa ło by ROD, ale z pew no ścią sta ło
się po cząt kiem je go koń ca.

Po czą tek spra wy

To bar dzo od le głe dzie je. 22 kwiet nia 1949 ro ku Peł -
no moc nik dla Spraw Re for my Rol nej na pod sta wie de -
kre tu Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z
dn. 6 wrze śnia 1944 ro ku o prze pro wa dze niu re for my
rol nej na dał Ada mo wi W. go spo dar stwo rol ne o po -
wierzch ni 7,24 ha wraz z bu dyn ka mi i in wen ta rzem we
wsi No wo sol na, w po wie cie łódz kim. Nie ste ty w ro ku
1970 Sąd Po wia to wy w Ło dzi ode brał nada ną nie ru cho -
mość na po czet za le głych na leż no ści i prze ka zał go w
rę ce Skar bu Pań stwa. Orze cze nie to wy da no na pod sta -
wie usta wy z 28 czerw ca 1962 ro ku o przej mo wa niu nie -

ru cho mo ści rol nych na wła sność Skar bu Pań stwa. Na -
stęp nie ode bra ną ro dzi nie W. zie mię Skarb Pań stwa prze -
ka zał w go spo da ro wa nie w rę ce naj pierw Kół ka Rol-
ni cze go (1974 r.), a na stęp nie miej skie go Przed się bior -
stwa Ogrod ni cze go w Ło dzi (1979r.). To wła śnie w tym
za kła dzie 27 grud nia 1979 ro ku za pa dła de cy zja o re ali -
za cji na czę ści po sia da ne go te re nu let ni sko we go ogro du
dział ko we go. Dwa dni póź niej prze ka za no wy zna czo ny
te ren Wo je wódz kie mu Za rzą do wi Pra cow ni czych Ogro -
dów Dział ko wych w Ło dzi w użyt ko wa nie na ce le utwo -
rze nia ogro du dział ko we go.
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Ro dzi na W. wciąż jed nak po zo sta wa ła na zie mi, któ ra
zo sta ła jej są dow nie ode bra na. W dal szym cią gu tak że
ko rzy sta li, choć nie pła ci li po dat ków od nie ru cho mo ści,
upra wia jąc już tyl ko na czę ści zie mi, zbo ża i wa rzy wa.
Adam W. zmarł w stycz niu 1980 ro ku, a zie mię po nim
odzie dzi czy ła żo na i dzie ci oraz wnucz ki. W tym sa mym
ro ku na te re nie tym po ja wi li się pierw si dział kow cy,
głów nie pra cow ni cy „Wi fa my”. Do wo dem w spra wie
oka za ła się ist nie ją ca do ku men ta cja, w tym de cy zje Dy -
rek cji i Ra dy Za kła do wej Kom bi na tu Ma szyn Włó kien -
ni czych POLMATEX WIFAMA w Ło dzi o przy dzia le

dzia łek oraz do wo dy wpłat skła dek człon kow skich za
rok 1980 i 1981, a tak że ze zna nia świad ków. Do ku men -
ty te oka za ły się klu czo we dla spra wy, bo wiem sąd uznał,
że bieg za sie dze nia nie ru cho mo ści mo że być li czo ny do -
pie ro od po ja wie nia się na tym te re nie dział kow ców.
Skarb Pań stwa mu siał wy ka zać nie prze rwa ne po sia da -
nie sa mo ist ne w do brej wie rze przez co naj mniej przez
dzie sięć lat. Tym cza sem zgod nie z orze cze niem są du
pierw szym prze ja wem spra wo wa nia władz twa nad zie -
mią by ło do pie ro prze ka za nie jej w rę ce struk tur dział ko -
wych, któ re w miej scu tym stwo rzy ły ogród.

Współ ist nie nie ogro du i ro dzi ny W.

Po ja wia ją się rosz cze nia

W 1997 ro ku czte rech  spad ko bier ców po zba wio nych
wła sno ści wła ści cie li go spo dar stwa rol ne go zło ży ło skar -
gę o wzno wie nie po stę po wa nia z ro ku 1970, a w 2003
ro ku uda ło im się do pro wa dzić do uchy le nia nie ko rzyst -
ne go wy ro ku, któ ry orzekł o prze pad ku mie nia za dłu gi.
Uchy le nie wy ro ku po zwo li ło Ewie Ś., Te re sie W., Da -
nu cie L. Kry sty nie I. wpi sać się do księ gi wie czy stej, w
któ rej no ta be ne ja ko wła da ją cym zie mią wpi sa ny jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. - O to czą cej się spra wie
nikt na wet nie po in for mo wał użyt ku ją cych grun ty dział -
kow ców ani na sze go Związ ku – wspo mi nał na ła mach
łódz kie go dzien ni ka Sta ni sław Ję drze jek, pre zes ROD

„Re laks”. O spra wie PZD i dział kow cy do wie dzie li się
do pie ro w 2009 ro ku z pi sma z wy dzia łu geo de zji łódz -
kie go ma gi stra tu. W tym ro ku wła ści ciel ki te re nu wy stą -
pi ły bo wiem do są du o wy da nie grun tu. Na ta kie
dzia ła nie nie moż na by ło po zo stać obo jęt nym. Mia sto
Łódź wspól nie z PZD po sta no wi ły wal czyć o dział kow -
ców i ogród. W 2010 ro ku PZD przy łą czył się więc do
wnio sku Mia sta o stwier dze nie na by cia przez Skarb Pań -
stwa w dro dze za sie dze nia wła sno ści spor nej nie ru cho -
mo ści. Od te go cza su przed są dem to czył się bój 
o udo wod nie nie upły wu cza su za sie dze nia.

Dzia ła nia prze ciw ko PZD

Zwar cie sił związ ko wo -sa mo rzą do wych by ło co naj -
mniej nie w smak spad ko bier czy niom ro dzi ny W., któ re
pró bo wa ły wy łą czyć ze spra wy PZD i Mia sto, ja ko pod -
mio ty, któ re w opi nii stro ny, nie po sia da ją le gi ty ma cji
pro ce so wej. Jed nak że sąd uznał, że in te res praw ny PZD
i Mia sta wy ni ka z art. 8 usta wy o ROD z 2013 r. o ROD,
gdzie wska za no, że ROD za kła da ne są na grun tach sta -
no wią cych wła sność Skar bu Pań stwa i jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, stąd też mo gą one brać udział 
w każ dym sta nie spra wy, aż do jej za koń cze nia. Łódz ki
sąd, nie pierw szy już raz, po ka zał, że usta wa o ROD
dzia ła i chro ni in te re sy dział kow ców i Związ ku.

Dla cze go wła śnie te raz tak na gmin nie zgła sza ją się
spad ko bier cy, któ rzy przez ty le lat mil cze li? Wy star czy
przyj rzeć się ce nom zie mi: nie gdyś metr kwa dra to wy
grun tów w No wo sol nej, gdzie le ży ROD „Re laks” kosz -
to wał 4 zł, a dziś je go ce na wa ha się w prze dzia le po -
mię dzy 140 a 170 zło tych! -Tak na praw dę tu cho dzi
tyl ko o ka sę – uwa ża ją dział kow cy, któ rzy po wy ro ku
są du ape la cyj ne go, któ ry od da lił skar gę i uznał, że ma te -
riał do wo do wy zgro ma dzo ny przez sąd Okrę go wy zo -
stał przy go to wa ny i oce nio ny wła ści wie – ode tchnę li 

z ulgą. To nie pierw sza spra wa zwią za na z rosz cze nia mi
na tym te re nie. Nie dzi wi więc, że wła śnie w tym miej -
scu spad ko bier cy i rosz cze nia po ja wia ją się jak grzy by
po desz czu. W 1998 ro ku to czy ła się spra wa zwią za na z
rosz cze nia mi jed ne go z rol ni ków, któ ry od zy skał 7,3 ha
grun tów. Spra wa cią gnę ła się w są dach 11 lat. Co cie ka -
we wnio sko daw cy wy ce ni li swo je rosz cze nie na ba ga -
tel la po nad 2 mln zło tych za za le d wie 7 hek ta rów zie mi.
W pierw szej in stan cji Skarb Pań stwa, a za tem i dział -
kow cy prze gra li, ale osta tecz nie rok te mu zie mia wró ci -
ła do Skar bu Pań stwa i dział kow ców z ROD „Re laks”.
To wła śnie ten nie ko rzyst ny z punk tu wi dze nia tzw. rosz -
cze niow ców wy nik spra wił, że peł no moc nik spad ko bier -
ców Ada ma i Ma rian ny W. dwo ił się i tro ił, by spra wę
prze nieść do in ne go mia sta. W do my śle za pew ne bar -
dziej przy chyl ne go de kre tow com, niż Łódź. Jed nak nie
uda ło się zna leźć wia ry god ne go po wo du, by do tej idei
prze ko nać sę dziów. Stąd też po dej mo wa no wie le in nych
prób, któ re mia ły m.in. prze rwać bieg za sie dze nia, a na -
wet zdys kre dy to wać sę dziów (stro na su ge ro wa ła, że sę -
dzio wie mo gą mieć in te res w spra wie, gdyż mo gą być
teo re tycz nie po sia da cza mi dział ki). Jak wspo mi na prze -
bieg roz praw Pre zes ROD Re laks w No wo sol nej Sta ni -
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sław Ję drze jek, po ja wia li się też świad ko wie, któ rzy pod
przy się gą ze zna wa li, że ro dzi na W. upra wia ła zie mię do
1984 r. pod czas, gdy w miej scu tym od 1980 urzę do wa li
dział kow cy. Sąd wo bec bez sprzecz nych do wo dów bę dą -
cych w po sia da niu PZD i dział kow ców, nie dał wia ry ze -
zna niom tych że wąt pli wych świad ków po wo ła nych
przez spad ko bier ców wy własz czo nych. Ak tyw na obro na
dział kow ców z ROD „Re laks” przez rad cę praw ne go OZ
PZD w Ło dzi spra wi ła, że za wszel ką ce nę pró bo wa no
utrud nić PZD uczest ni cze nie w po stę po wa niu. Stro na
zło ży ła wnio sek, w któ rym do ma ga ła się spo rzą dze nia i
udo stęp nie nia przez PZD da nych kon tak to wych wszyst -
kich dział kow ców, któ rzy upra wia ją na spor nym te re nie
swo je dział ki. Za ist nia ło po dej rze nie, że mo że cho dzić
o chęć bądź za stra sze nia dział kow ców lub też in dy wi du -
al ne go po zy wa nia ich za bez u mow ne ko rzy sta nie z zie -
mi od 2003 ro ku, tj. od cza su, gdy spad ko bier cy wpi sa li
się do księ gi wie czy stej czę ści ogro du. Sąd jed nak wnio -
sek od da lił. W je go miej sce nie mal że na tych miast po ja -
wia ły się jed nak ko lej ne, rów nie ab sur dal ne wnio ski.
Wo bec do wo dów w po sta ci do ku men tów do ty czą cych
za ło że nia ogro du dział ko we go na tym te re nie, stro na za -
żą da ła np. prze pro wa dza nia wy jąt ko wo kosz tow nych do -
wo dów tj. ba da nia przez den dro lo ga, któ ry dla spra wy

miał by spraw dzać wiek po sa dzo nych w ogro dzie drzew.
Praw do po dob nie cho dzi ło o to, by udo wod nić, że ich za -
sa dze nie mia ło miej sce po ro ku 1984. Jed nak że ze
wzglę du na cza so chłon ność pro ce su, jak i ogrom ne kosz -
ty z tym zwią za ne, sąd od da lił wnio sek stro ny i oparł się
je dy nie na do ku men tach ar chi wal nych, któ re za cho wa ły
się w ca ło ści i w ory gi na łach. Sąd wy ka zał ogrom ne zro -
zu mie nie dla dział kow ców. Trud no by ło bo wiem ocze ki -
wać, że w ta kim miej scu, gdzie  ro sną je dy nie chasz cze
i ziel sko, z dnia na dzień po wsta nie pięk ny i ogro dzo ny
ogród i licz ne drze wa. To wła śnie fakt gro dze nia pró bo -
wał pod wa żyć me ce nas spad ko bier ców ro dzi ny W., gdyż
na wszel kie spo so by pró bo wa no prze rwać bieg za sie dze -
nia w tej spra wie, któ ry umoż li wił by prze ję cie te re nu ro -
dzi nie W.. Sąd jed nak po dzie lił w tej spra wie opi nię
Pro ku ra to rii i PZD, że za nie dba na i za ro śnię ta chwa sta -
mi zie mia wy ma ga ła ogrom ne go na kła du pra cy, któ ra
trwa ła nie prze rwa nie przez co naj mniej kil ka lat. Dział -
kow cy od chwasz cza li te ren, zbie ra li perz i ka mie nie,
urzą dza li alej ki, bu do wa li uję cia wod ne oraz al ta ny. Nic
tu taj nie po wsta ło z dnia na dzień, tak więc gro dze nie te -
re nu ogro du za koń czo no do pie ro w 1984 ro ku. Od te go
cza su dział kow cy użyt ko wa li nie prze rwa nie swo je dział -
ki i roz wi ja li ROD „Re laks” w No wo sol nej.

Wszyst ko do bre, co się do brze koń czy

War tość te re nów ob ję tych rosz cze nia mi po wo du je, że
spra wy ta kie jak ta w ROD „Re laks” w No wo sol nej czę -
sto przy bie ra ją gro te sko wy wręcz ob rót. Ewen tu al na wy -
gra na ozna cza bo wiem dla osób zgła sza ją cych
rosz cze nia ol brzy mie zy ski, dla te go wnio sko daw cy nie
prze bie ra ją w me to dach i do wo dach, czę sto wąt pli wych,
by prze ko nać do swo jej ra cji sąd. W tym wy pad ku wy -
dzie le nie spor ne go te re nu z ogro du, aby po zo sta ła część
ROD mo gła funk cjo no wać w spo sób nie za kłó co ny, by -
ło by na praw dę trud ne. Zwrot 1/3 czę ści ogro du i to znaj -
du ją cej się prak tycz nie po środ ku, mógł by bo wiem
ozna czać, iż ca ły ogród nie mo że da lej funk cjo no wać –
a co naj mniej 120 ro dzin zo sta ło by bez względ nie po zba -
wio nych swo jej dział ki i wie lo let niej pra cy.

Ochro na dział kow ców i ogro dów przed skut ka mi rosz -
czeń zgła sza nych do ich te re nów od lat po zo sta je jed -
nym z naj waż niej szych za dań ale i wy zwań sto ją cych
przed PZD. Ska la pro ble mu w ca łym kra ju jest wręcz ol -
brzy mia. PZD nie zwy kle sta ran nie pod cho dzi do każ de -
go ta kie go przy pad ku, każ da wy gra na cie szy sto krot nie,
gdyż czę sto jest to oku pio ne wie lo let nią pra cą i sta ra nia -
mi, któ re po cią ga ją za so bą ogrom ne kosz ty fi nan so we.
Suk ces – tak jak w wy pad ku ROD „Re laks” w No wo -
sol nej – to bez wąt pie nia za słu ga związ ko wych praw ni -
ków. To tak że po twier dze nie te go, co śro do wi sko
dział kow ców wie już od daw na – tyl ko zjed no cze ni je -
ste śmy w sta nie obro nić się przed za gro że nia mi i li kwi -
da cji ogro dów, a tak że przed nie słusz ny mi rosz cze nia mi.

AH
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W dniu 25.07 br. po seł Je rzy Go siew ski (PiS) zło żył
in ter pe la cję w spra wie wy po wie dze nia umo wy dzier ża -
wy dział ko wej przez sto wa rzy sze nie ogro do we, w któ rej
py ta Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa czy roz wa -
ża on zmia nę w art. 36 ust. 3 usta wy o ROD, któ ra ode -

bra ła by upraw nie nie sto wa rzy sze niu ogro do we mu do
wy po wie dze nia umo wy dzier ża wy dział ko wej. W od po -
wie dzi Mi ni ster stwier dza: „w opi nii re sor tu in fra struk -
tu ry i bu dow nic twa oma wia ne za gad nie nia ak tu al nie nie
wy ma ga ją pod ję cia ini cja ty wy le gi sla cyj nej”.

IX. INTERPELACJE POSELSKIE W SPRAWIE
WYPOWIEDZENIA DZIER˚AWY DZIAŁKOWEJ 
I UWŁASZCZENIA DZIAŁKOWCÓW
1. Interpelacja i odpowieddê w sprawie wypowiedzenia umowy dzier˝awy
działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe

In ter pe la cja 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Ro dzin ne ogro dy dział ko we (ROD) dzia ła ją na pod -

sta wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 13.12.2013 r., jak i in nych ak tów nor ma tyw nych,
m.in. re gu la mi nu ROD.

Art. 36 ust. 3 wy żej wspo mnia nej usta wy do pusz cza
sto wa rzy sze niu ogro do we mu wy po wie dze nie umo wę,
nie póź niej niż na mie siąc na przód, na ko niec mie sią ca
ka len da rzo we go, je że li dział ko wiec (pkt. 1) po mi mo pi -
sem ne go upo mnie nia na dal ko rzy sta z dział ki lub al ta ny
dział ko wej w spo sób sprzecz ny z prze pi sa mi usta wy lub
re gu la mi nem, nisz czy in fra struk tu rę ogro do wą al bo wy -
kra cza w spo sób ra żą cy lub upo rczy wy prze ciw ko po -
rząd ko wi ogro do we mu, czy niąc uciąż li wym ko rzy sta nie
z in nych dzia łek. Za pis ten do ty czy m.in. spo so bu pro -
wa dze nia na sa dzeń, lo ka li za cji i roz mia ru al tan, wjaz du
sa mo cho dem, itp., a przy tym re la cji z naj bliż szy mi są -
sia da mi, a za tem i za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go.
Ozna cza to, że każ dy dział ko wiec ko rzy sta ją cy ze swo -
jej dział ki pod da ny jest pew nym ogra ni cze niom. Dział -
ko wiec, go dząc się na te ogra ni cze nia, zy sku je pew ność,
że po stę po wa nie in nych nie bę dzie za kłó ca ło je go po by -
tu na dział ce. Jed nak nie do koń ca prze pis ten jest re -
spek to wa ny, zda rza ją się in cy den ty, w któ rych dział-
kow cy – są sie dzi nie mo gą dojść mię dzy so bą do po ro -
zu mie nia. Do swo ich kon flik tów pró bu ją po zy ski wać
zwo len ni ków – two rząc „kli ki” i czym wię cej osób po -
zy ska, tym le piej jest dla nie go. Z za sa dy po par cie więk -
szo ści jest prze ko ny wu ją ce. Dru ga stro na kon flik tu 
z nie licz ną gru pą wspie ra ją cą by wa „za krzy cza na” – nie
ma ra cji, bo jej ar gu men ty nie są tak au ten tycz ne. Mu si
po nieść kon se kwen cje, cza sa mi krzyw dzą ce. Za cho dzą -
ce sprzecz ne róż ni ce zdań mo gą prze ro dzić się w czy ny
za ka za ne pra wem np. do ko ny wa nie przez sa me go dział -
ko wi cza w zło ści na wła snej dział ce de wa sta cji mie nia z
przy pi sa niem wy ko na nia tych że czyn no ści nie ak cep to -

wa ne mu są sia do wi dział ko we mu. Sa bo taż ma sens, bo
chcąc wy ko rzy stać ni niej szy prze pis, moż na po zbyć się
znie na wi dzo ne go są sia da. Istot ne jest za rzu cić są sia do wi
nie wła ści we za cho wa nie praw ne – przede wszyst kim
oczer nić go przez za rzu ce nie nisz cze nia in fra struk tu ry
in nym użyt kow ni kom dzia łek. Wia do me jest, że sło wa
po je dyn czej jed nost ki, oso by od pie ra ją cej za rzu ty nie bę -
dą tak wia ry god ne jak sło wa za świad cza ją ce kil ku osób.
Oso ba ta zde cy do wa nie sta nie się win na – tyl ko dla te go,
że prze ciw ko niej świad czy ła więk sza gru pa dział kow -
ców, bo nie jest lu bia na, np. za uni ka nie im pre zo wa nia z
ni mi. Pre fe ro wa nie prze cież spo ko ju nie jest tak atrak -
cyj ne, by mia ło uzna nie u więk szo ści. Zgod nie z ww.
prze pi sem „spraw cy złe go czy nu” (w związ ku z nisz cze -
niem mie nia) moż na wy po wie dzieć umo wę. Skut kiem
te go, zgod nie z pra wem, moż na po zba wić ko goś pra wa
do dział ki, jed no cze śnie ro biąc mu krzyw dę przez nie -
słusz ne dys cy pli no wa nie za nie prze strze ga nie prze pi su.
De cy zja ta ka jest kom pro mi tu ją ca, a sta je się skan da licz -
na, gdy ta ka sy tu acja do ty czy dzier żaw cy upra wia ją ce go
dział kę przez np. czter dzie ści lat.

Art. 3 wspo mi na nej wy żej usta wy mó wi, że ce lem ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go jest m.in: za spo ka ja nie
wy po czyn ko wych i re kre acyj nych po trzeb spo łe czeń -
stwa po przez umoż li wia nie pro wa dze nia upraw ogrod -
ni czych i in te gra cję spo łecz ną osób w wie ku eme ry tal-
nym oraz nie peł no spraw nych. Zgod nie z ni niej szym ar -
ty ku łem opi sa ne po wy żej za cho wa nie są siedz kie zde cy -
do wa nie nie sprzy ja re ali za cji po trze by wy po czyn ku 
i re kre acji oraz in te gra cji spo łecz nej wręcz prze ciw nie
da je pod sta wy do wy czer pa nia psy chicz ne go i ner wo we -
go, jak i po czu cia za gro że nia, któ re po wo du ją ne ga tyw -
ne dzia ła nia za wie ra ją ce wie le ujem nych bodź ców, tak
jak: groź by ka ry, po tę pie nia, dez apro ba ty, kry ty ki. W sy -
tu acji ta kiej roz wi ja się stan nie pew no ści, a nie bez pie -
czeń stwa.
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Zro zu mia łe jest, że ode bra nie dział ki kło po tli we mu
dzier żaw cy po prze dzo ne jest roz mo wa mi i upo mnie nia -
mi. Gdy for ma ta nie jest sku tecz na i spór da lej trwa, mo -
że zo stać roz strzy gnię ty (zgod nie z Re gu la mi nem Ro-
dzin nych Ogro dów Dział ko wych par. 26, od ust. 1 do 3)
w dro dze me dia cji, któ rą pro wa dzi ko mi sja me dia cyj na
po wo ła na przez za rząd ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Je że li ten układ nie da je po zy tyw nych wy ni ków 
i któ raś ze stron nie wy wią zu je się z za war tych wa run -
ków, spra wę roz strzy ga za rząd ro dzin nych ogro dów
dział ko wych - par. 27 ust. 3.

Zda rza się, że opi niu ją cy naj czę ściej z oto cze nia dział ko -
wi czów, są do brze wszyst kim zna ni - nie moż na wie rzyć 
w ich nie pod wa żal ną bez stron ność. Dla te go też nie za wsze,
każ dy spór mię dzy są sia da mi roz pa try wa ny jest spra wie -
dli wie, mi mo to, że obo wią zu je ich za sa da praw dy obiek -
tyw nej, art. 7 K.p.a., któ ry mó wi, że „w to ku po stę po wa nia
or ga ny ad mi ni stra cji sto ją na stra ży pra wo rząd no ści, 
z urzę du lub na wnio sek stron po dej mu ją wszel kie czyn no -
ści nie zbęd ne do do kład ne go wy ja śnie nia sta nu fak tycz ne -
go oraz do za ła twie nia spra wy, ma jąc na wzglę dzie in te res
spo łecz ny i słusz ny in te res oby wa te li”.

Ko lej na za sa da (K.p.a.) do ty czy po głę bia nia za ufa nia
oby wa te li (art. 8), któ ra na ka zu je każ de po stę po wa nie
prze pro wa dzić w spo sób bu dzą cy za ufa nie je go uczest -
ni ków do wła dzy pu blicz nej.

Jak moż na wzbu dzać za ufa nie stron kon flik tu do wła -
dzy roz strzy ga ją cej, sko ro ona jest z ich oto cze nia i nie
raz re la cje ich po rów nać moż na do ro dzin nych.

Wy łą cza nie się z roz strzy gnię cia kon flik tu dość czę sto
jest po mi ja ne, ze wzglę du na to, że tak jest wy god niej
lub mo że ze zwy kłej nie wie dzy, lub z prze świad cze nia,
że pod ża den z wy szcze gól nio nych punk tów art. 24 
par. 1 K.p.a. nie pod le ga się.

Naj czę ściej orze ka ją cy nie ma ją żad ne go do świad cze -
nia praw ne go, lub po sia da ją nie wiel kie, w wy ni ku cze go

nie moż na dzi wić się, że po mi nię to wie le kro ków nie -
zbęd nych do do kład ne go wy ja śnie nia sta nu fak tycz ne -
go, a prze cież sto ją cy na stra ży pra wo rząd no ści zo bo-
wią za ni są do wy czer pu ją ce go ze bra nia i roz pa trze nia
ca łe go ma te ria łu do wo do we go (zgod nie z wy żej wspo -
mnia ną za sa dą praw dy obiek tyw nej), a nie orze kać na
pod sta wie in for ma cji słow nej, bo za świad cza więk szość
lub/i in nych do wo dów nie ma.

W tro sce o za pew nia nie po czu cia bez pie czeń stwa psy -
chicz ne go, któ re jest nie zbęd ne dla każ dej oso by, jak i
po wstrzy my wa nie na ra ża nia na nie słusz ne po no sze nie
kon se kwen cji za czy ny nie zgod ne z praw dą, któ rych się
nie do ko na ło, roz strzy ga nia ni niej szych kon flik tów nie
na le ży po wie rzać struk tu rom ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Wska za nym, mo im zda niem, by ło by ode bra nie
im te goż upraw nie nia (art. 36 ust. 3), i prze ka za nie oso -
bom bez stron nym, kom pe tent nym, ze świa do mo ścią po -
czu cia naj wyż szej war to ści dla czło wie ka. Po waż ne
po dej ście do spra wy, jak rów nież na le ży te i pro fe sjo nal -
ne ze bra nie do wo dów po win no de cy do wać o ja ko ści roz -
strzy gnię cia spo rów. Stąd upraw nie nie do roz pa try wa nia
kon flik tu win no być przy pi sy wa ne, z mo cy sa mej usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do osób wy kwa -
li fi ko wa nych praw nie, gwa ran tu ją cych rze tel ny spo sób
roz pa trze nia nie po ro zu mień, np. or ga nów ści ga nia. Pre -
ze si ro dzin nych ogro dów dział ko wych win ni zo stać zo -
bo wią za ni do zgła sza nia za mia ru wy po wie dze nia
umo wy dzier ża wy dział ko wej do naj bliż szej Re jo no wej
Pro ku ra tu ry.

Pa nie Mi ni strze,
czy roz wa ża Pan zmia nę w art. 36 ust. 3 usta wy o ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra ode bra ła by
upraw nie nie sto wa rzy sze niu ogro do we mu do wy po wie -
dze nia umo wy dzier ża wy dział ko wej?

Z po wa ża niem,
Je rzy An to ni Go siew ski

Od po wiedź 

Od po wia da ją cy: pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Bu dow nic twa Je rzy Szmit
War sza wa, 23-08-2016

Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
w związ ku z prze ka za ną przy pi śmie z dnia 2 sierp nia

2016 r., in ter pe la cją nr. 5190 Pa na Po sła Je rze go Go siew -
skie go, w spra wie wy po wie dze nia umo wy dzier ża wy
dział ko wej przez sto wa rzy sze nie ogro do we, uprzej mie
udzie lam od po wie dzi w za kre sie za gad nie nia po ru szo -
ne go w in ter pe la cji.

Od po wia da jąc na py ta nie do ty czą ce moż li wo ści wpro -
wa dze nia zmia ny „w art. 36 ust. 3 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ ra ode bra ła by upraw nie nie
sto wa rzy sze niu ogro do we mu do wy po wie dze nia umo -
wy dzier ża wy dział ko wej” na le ży prze ana li zo wać obec -
nie obo wią zu ją cy tryb roz wią zy wa nia umo wy dzier ża wy
dział ko wej okre ślo ny w usta wie z dnia 13 grud nia 2013 r.
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o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, z późn. zm.),  zwa nej da lej: „usta wą o rod”. 
W kon tek ście wąt pli wo ści Pa na Po sła Je rze go Go siew -
skie go roz pa trze nia wy ma ga rów nież kwe stia moż li wo -
ści za sto so wa nia w sto sun ku do sto wa rzy szeń ogro-
do wych prze pi sów usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. 
– Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z
2016 r. poz. 23), zwa nej da lej: „Kpa”

Na wstę pie na le ży za zna czyć, że dział ko wiec ko rzy sta
z dział ki na pod sta wie umo wy dzier ża wy dział ko wej. Ta
for ma wła da nia upraw nia bo wiem dział kow ca do uży -
wa nia grun tu i po bie ra nia z nie go po żyt ków. Do ty czy
jed nak ści śle okre ślo nej rze czy, tj. dział ki w ROD. Dla -
te go też z dzier ża wy dział ko wej wy ni ka ją obo wiąz ki
zwią za ne z od po wied nim wy ko rzy sta niem dział ki, prze -
strze ga niem re gu la mi nu oraz re gu lo wa niem opłat ogro -
do wych. Dzier ża wa dział ko wa jest chro nio na na pod-
sta wie prze pi sów o ochro nie wła sno ści. Po nad to – na
wnio sek dział kow ca, dzier ża wa mo że być ujaw nio na 
w księ dze wie czy stej (art. 28 ust. 4 i 6 usta wy o rod).

W okre ślo nych prze pi sa mi przy pad kach umo wa dzier -
ża wy dział ko wej mo że zo stać wy po wie dzia na przez sto -
wa rzy sze nie ogro do we z po da niem przy czy ny uza sad-
nia ją cej roz wią za nie umo wy. Na le ży pod kre ślić, że usta -
wo daw ca w art. 37 usta wy o rod przy znał użyt kow ni ko -
wi dział ki moż li wość wy to cze nia po wódz twa o uzna nie
wy po wie dze nia umo wy za bez sku tecz ne al bo o przy wró -
ce nie pra wa do dział ki na po przed nich wa run kach. Po -
zew do są du na le ży zło żyć w ter mi nie 30 dni od dnia
do rę cze nia pi sma wy po wia da ją ce go umo wę. W przy pad -
ku, kie dy sąd uzna, że wy po wie dze nie umo wy na stą pi ło
z na ru sze niem prze pi sów usta wy o rod orze ka o je go
bez sku tecz no ści al bo je że li umo wa ule gła roz wią za niu
o przy wró ce niu pra wa do dział ki na po przed nich wa run -
kach. W związ ku z po wyż szym usta wo daw ca za pew nił
dział kow com moż li wość pre zen to wa nia sta no wi ska
przed nie za wi sły mi or ga na mi.

Po nad to na le ży wska zać, że roz dział 3 usta wy – Pra wo
o sto wa rzy sze niach re gu lu je za gad nie nia zwią za ne z pro -
wa dze niem nad zo ru nad sto wa rzy sze nia mi, w tym sto -
wa rzy sze nia mi ogro do wy mi, pod wzglę dem zgod no ści
ich dzia ła nia z pra wem oraz na ru sza nia po sta no wień sta -
tu tu, w tym spo so bu na by wa nia i utra ty człon ko stwa,
przy czy ny utra ty człon ko stwa oraz praw i obo wiąz ków
człon ków. Sto sow nie do art. 8 ust. 5 pkt 2 ww. usta -
wy nad zór nad dzia łal no ścią sto wa rzy szeń na le ży do sta -
ro sty wła ści we go ze wzglę du na sie dzi bę sto wa rzy-
sze nia. W myśl art. 27 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze -
niach, w przy pad ku gdy sto wa rzy sze nie skła da się z jed -

no stek te re no wych, wów czas nad zór spra wo wa ny jest
przez sta ro stę wła ści we go ze wzglę du na sie dzi bę te re no -
wej jed nost ki or ga ni za cyj nej.

Po dej mu jąc kwe stię sto so wa nia prze pi sów Kpa przez
sto wa rzy sze nia ogro do we na le ży za uwa żyć, że za sa dy
ogól ne go po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go re gu lu ją
prze pi sy art. 1 pkt 1 i 2 Kpa po przez scha rak te ry zo wa nie
ka ta lo gu pod mio tów upo waż nio nych do ich sto so wa nia,
dzie ląc je ze wzglę du na cha rak ter or ga nu, przed któ rym
sto su je się prze pi sy ko dek su, in sty tu cję wła ści wo ści tych
or ga nów, cha rak ter spra wy (spra wy in dy wi du al ne), spo -
sób roz strzy ga na (w for mie de cy zji ad mi ni stra cyj nej).
Po nad to Kpa  re gu lu je po stę po wa nie w spra wie skarg 
i wnio sków przed or ga na mi pań stwo wy mi, or ga na mi
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz przed or ga na mi
or ga ni za cji spo łecz nych. Zgod nie z art. 221 § 2  Kpa 
pe ty cje, skar gi i wnio ski mo gą być skła da ne do or ga ni -
za cji i in sty tu cji spo łecz nych w związ ku z wy ko ny wa -
ny mi przez nie za da nia mi zle co ny mi z za kre su ad mi-
ni stra cji pu blicz nej. Po nad to zgod nie z wy da nym na pod -
sta wie  Kpa roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 
8 stycz nia 2002 ro ku w spra wie or ga ni za cji przyj mo wa -
nia i roz pa try wa nia skarg i wnio sków (Dz. U. z 2002 r.
poz. Nr 5, poz. 46), prze pi sy roz po rzą dze nia sto su je się do
skarg i wnio sków skła da nych do or ga nów or ga ni za cji i in -
sty tu cji spo łecz nych, gdy po zo sta ją one w związ ku z wy ko -
ny wa ny mi przez te or ga ni za cje i in sty tu cje spo łecz ne
za da nia mi zle co ny mi z za kre su ad mi ni stra cji pu blicz nej.

W związ ku z po wyż szym dla moż li wo ści sto so wa nia
prze pi sów Kpa, de cy du ją ce zna cze nie ma fakt, czy da ny
pod miot wy ko nu je za da nia zle co ne z za kre su ad mi ni stra -
cji pu blicz nej. Sto wa rzy sze niom ogro do wym nie po wie -
rzo no te go ro dza ju za dań, a tym sa mym do po stę po wań
pro wa dzo nych przez sto wa rzy sze nia ogro do we nie znaj -
du ją za sto so wa nia prze pi sy Kpa.

Ana li za usta wy o rod wy ka zu je, iż obo wią zu ją ce prze -
pi sy umoż li wia ją dzier żaw cy dział ki, z któ rym sto wa -
rzy sze nie ogro do we roz wią za ło umo wę, kwe stio no wa nie
te go roz strzy gnię cia przed in sty tu cją nie za leż ną od sto -
wa rzy sze nia (są dem po wszech nym). W usta wie prze wi -
dzia no po nad to spo sób po stę po wa nia w przy pad ku
po dej rzeń o dzia ła nie sto wa rzy szeń ogro do wych nie -
zgod nie z pra wem, po przez ode sła nie do wła ści wych
prze pi sów usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, w tym
w szcze gól no ści do or ga nów nad zo ru (sta ro stów). 
W związ ku z po wyż szym w opi nii re sor tu in fra struk tu -
ry i bu dow nic twa oma wia ne za gad nie nia ak tu al nie nie
wy ma ga ją pod ję cia ini cja ty wy le gi sla cyj nej.

Z wy ra za mi sza cun ku

Je rzy Szmit
Pod se kre tarz Sta nu



52

W dniu 31.07 br. po seł Mar cin Ho ra ła (PiS) zło żył in ter -
pe la cję do Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji
w spra wie uwłasz cze nia dział kow ców. W od po wie dzi Mi -
ni ster stwo po in for mo wa ło, że „re sort nie pla nu je pod ję cia

prac ukie run ko wa nych na wpro wa dze nie roz wią zań prze -
wi du ją cych prze ka za nie praw zby wal nych (pra wa wła sno -
ści lub pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go) na rzecz dział-
kow ców użyt ku ją cych grun ty pu blicz ne”.

2. Interpelacja i odpowiedê w sprawie uwłaszczenia działkowców

In ter pe la cja

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
W związ ku z za py ta nia mi kie ro wa ny mi przez śro do -

wi ska dział kow ców uprzej mie pro szę o in for ma cję, czy
mi ni ster stwo pla nu je lub pro wa dzi pra ce le gi sla cyj ne
zmie rza ją ce do uwłasz cze nia dział kow ców upra wia ją -

cych ogro dy dział ko we, znie sie nia przy mu su przy na leż -
no ści do PZD i in nych zmian w du chu pro jek tu zmie nia -
ją ce go ustrój ogród ków dział ko wych pro ce do wa ne go w
la tach 2006-2007?

Z wy ra za mi sza cun ku
Mar cin Ho ra ła

Po seł na Sejm RP

Od po wiedź

Od po wia da ją cy: se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Bu dow nic twa Ka zi mierz Smo liń ski
War sza wa, 05-10-2016

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Od no sząc się do py ta nia o pra ce le gi sla cyj ne zmie rza -

ją ce do „uwłasz cze nia” dział kow ców na grun tach zaj -
mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we, in for mu ję,
że re sort nie pla nu je pod ję cia prac ukie run ko wa nych na
wpro wa dze nie roz wią zań prze wi du ją cych prze ka za nie
praw zby wal nych (pra wa wła sno ści lub pra wa użyt ko -
wa nia wie czy ste go) na rzecz dział kow ców użyt ku ją cych
grun ty pu blicz ne. Na le ży za uwa żyć, że z re gu ły wła ści -
cie la mi nie ru cho mo ści za ję tych przez ro dzin ne ogro dy
dział ko we są jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. Sa mo -
rzą dom przy słu gu je ochro na wła sno ści wy ra żo na w art.
165 ust. 1 Kon sty tu cji RP, a tak że gwa ran cja sa mo dziel -
no ści fi nan so wej. For mu łu jąc za tem pro po zy cje le gi sla -
cyj ne na le ży sza no wać te za sa dy, a tym sa mym pre-
cy zyj nie wy wa żyć in te re sy okre ślo nych grup spo łecz -
nych ko rzy sta ją cych z grun tów pu blicz nych (np. dział -
kow ców) z pra wa mi obec nych wła ści cie li tych grun tów.
W świe tle obo wią zu ją cych za sad kon sty tu cyj nych wpro -
wa dza nie przez usta wo daw cę norm wład czo po zba wia -
ją cych sa mo rzą dy pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści bez
od szko do wa nia nie wy da je się moż li we. Na le ży po nad -
to za uwa żyć, że prze ka za nie dział kow com pra wa zby -
wal ne go do dzia łek w ogro dach (pra wa wła sno ści)
mo gło by z cza sem spo wo do wać stop nio we wy zby wa nie
się grun tów i wy ko rzy sty wa nie ich na in ne ce le, co by -
ło by nie zgod ne z ideą ogrod nic twa dział ko we go. Wo -
bec ta kie go po ten cjal ne go za gro że nia obo wią zu ją ce
prze pi sy po zo sta wia ją ce sa mo rzą dom pra wo wła sno ści
grun tów zaj mo wa nych przez ogro dy, wy da ją się sta no -
wić uda ną pró bę kom pro mi su, za pew nia jąc za spo ka ja -

nie po trzeb re kre acyj nych i so cjal nych człon ków spo -
łecz no ści lo kal nych w for mie ogrod nic twa dział ko we go.

Na wią zu jąc do za gad nie nia do ty czą ce go przy na leż no -
ści dział kow ców do sto wa rzy sze nia ogro do we go – Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców[1] ko niecz nym wy da je się
wska za nie, że wpro wa dzo na w dniu 19 stycz nia 2014 r.
usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.)[2],
znio sła wy łącz ność or ga ni za cji Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców w pro wa dze niu ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Przy ję te w  usta wie o rod  roz wią za nia spowo -
do wa ły prze kształ ce nie or ga ni za cji spo łecz nej Pol ski
Zwią zek Dział kow ców w sto wa rzy sze nie ogro do we
(PZD). PZD prze ję ło pra wa i obo wiąz ki, w tym zo bo -
wią za nia i na leż no ści, or ga ni za cji Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców. Na to miast w ce lu za pew nie nia oby wa te lom
wol no ści zrze sza nia się wpro wa dzo no moż li wość wy od -
ręb nia nia no wych sto wa rzy szeń ogro do wych z PZD.
Zgod nie z art. 69 usta wy o rod dział kow cy mo gli do dnia
19 stycz nia 2015 r. pod jąć de cy zję, czy po zo sta ną człon -
ka mi PZD, czy wy od ręb nią ro dzin ny ogród dział ko wy i
po wo ła ją no we sto wa rzy sze nie, któ re przej mie pro wa -
dze nie ogro du. W myśl art. 74 ust. 4 usta wy o rod dział -
kow cy na dal ma ją moż li wość wy stą pie nia ze struk tur
PZD, o ile upły nę ło co naj mniej 24 mie sią ce od dnia
ostat nie go ze bra nia, któ re go ce lem by ło roz strzy gnię cie
o wy stą pie niu ze sto wa rzy sze nia PZD. Zgod nie z art. 73
ust. 3 usta wy o rod no wo po wo ła ne sto wa rzy sze nie sta -
je się na stęp cą praw nym PZD, w za kre sie praw i obo -
wiąz ków te re no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej, któ rej
do ty czy ła uchwa ła o wy od ręb nie niu ro dzin ne go ogro du
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dział ko we go. Dział kow cy mo gą za tem po wo ły wać no we
sto wa rzy sze nia ogro do we, nie za leż ne od PZD.

Chciał bym rów nież pod kre ślić, że oso by użyt ku ją ce
dział ki w ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie są zo bli -
go wa ne do człon ko stwa w sto wa rzy sze niu ogro do wym.

Zgod nie z art. 67 ust. 2 usta wy o rod dział kow cy zrze sze -
ni w sto wa rzy sze niu ogro do wym mo gą zło żyć oświad -
cze nie wo li o re zy gna cji z człon ko stwa, za cho wu jąc
jed no cze śnie pra wo do dział ki.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ka zi mierz Smo liń ski

Se kre tarz Sta nu

z prze pro wa dzo ne go ba da nia od by te go w dniach 11-13 paź dzier ni ka 2016 ro ku dot. do ku men ta cji zwią za nej z li -
kwi da cją czę ści ROD pod bu do wę dro gi eks pre so wej S2, a bę dą cej w po sia da niu Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec -
kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie oraz kwe stii re je stra cji ROD „Zie lo ne Wzgó rza” w War sza wie
przez Ze spół Kon tro l ny Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w War sza wie w skła dzie:

X. KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA ZBADAŁA 
SPRAW¢ PRZEDSTAWIONÑ W „MAGAZYNIE
ÂLEDCZYM” EMITOWANYM W TVP 1

PROTOKÓŁ

1. Ma ria Fojt Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD, 
2. Bo gu sław Dą brow ski Z -ca Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD, 
3. Zo fia Zie liń ska Czło nek Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD, 
4. Zbi gniew Pa rys Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD  w War sza wie. 

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD dzia ła jąc na pod sta -
wie Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu Ko mi sji Re wi zyj nych
PZD w związ ku z wy emi to wa nym na an te nie TVP 1 
w dniu 5 paź dzier ni ka 2016 ro ku ma te ria łu w pro gra mie
„Ma ga zyn śled czy Ani ty Gar gas” do ty czą cym li kwi da cji
ROD im. „Bo ha te rów We ster plat te” w War sza wie na 
wnio sek Pre ze sa PZD po sta no wi ła do ko nać zba da nia 
do ku men ta cji bę dą cej w po sia da niu OZM PZD w War -
sza wie oraz kwe stii re je stra cji Sto wa rzy sze nia Dział ko -
we go „Zie lo ne Wzgó rza” w War sza wie ce lem za ję cia
sta no wi ska.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD w War sza wie
prze ka zał, do dys po zy cji Ze spo łu Kon tro l ne go Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej PZD, kse ro ko pie 91 do ku men tów.
Naj waż niej sze do ku men ty do ty czą ce li kwi da cji chro no -
lo gicz nie przed sta wia ją się na stę pu ją co: 

1. De cy zja Wo je wo dy Ma zo wiec kie go Nr 1181/06 z
dnia 11 sierp nia 2006 ro ku o usta le niu lo ka li za cji dla
in we sty cji: bu do wa dro gi eks pre so wej w ko ry ta rzu
za re zer wo wa nym pod au to stra dę A2 (Po łu dnio wa
Ob wod ni ca War sza wy) – od ci nek: wę zeł „Opacz”
(bez wę zła) – wę zeł „Lot ni sko” (bez wę zła) – wraz 
z prze bu do wą in fra struk tu ry tech nicz nej.

2. Za wia do mie nie Wo je wo dy Ma zo wiec kie go z dnia
16 sierp nia 2006 ro ku o wy da niu de cy zji o usta le niu
lo ka li za cji dla in we sty cji jw.

3. Pi smo MGGP l.dz. W/01/11/2006 z dnia 06.11.2006 r.
skie ro wa ne do OZM PZD w War sza wie „dot. li kwi -
da cji pra cow ni czych ogro dów dział ko wych na tra sie
pro jek to wa nej dro gi eks pre so wej Po łu dnio we go
Obej ścia War sza wy – dziel ni ca Wło chy.” W pi śmie
tym dzia ła jąc z upo waż nie nia GDDKiA o/War sza wa

[1] zwa ny da lej: „PZD”
[2] zwa na da lej: „usta wą o rod”
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zwró co no się do OZM PZD o li kwi da cję czę ści
ogro dów znaj du ją cych się na wska za nych w ze sta -
wie niu dział kach geo de zyj nych.

4. De cy zja Wo je wo dy Ma zo wiec kie go Nr 154/07 
z dnia 31 stycz nia 2007 ro ku o udzie le niu GDDKiA
ze zwo le nia na nie zwłocz ne za ję cie nie ru cho mo ści,
w ce lu bu do wy dro gi eks pre so wej N -S od wę zła
„Lot ni sko” do wę zła „Ma ry nar ska” w War sza wie
wraz z prze bu do wą in fra struk tu ry tech nicz nej oraz
nada nie tej de cy zji ry go ru na tych mia sto wej wy ko -
nal no ści.

5. Pi smo MGGP l.dz. W/8/05/2008 z dnia 05.05.2008 r.
skie ro wa ne do OZM PZD w War sza wie „dot. li kwi -
da cji pra cow ni czych ogro dów dział ko wych na tra sie
pro jek to wa nej dro gi eks pre so wej Po łu dnio we go
Obej ścia War sza wy – dziel ni ca Wło chy.” W pi śmie
tym dzia ła jąc z upo waż nie nia GDDKiA o/War sza wa
zwró co no się do OZM PZD o li kwi da cję czę ści
ogro dów znaj du ją cych się na wska za nych w ze sta -
wie niu dział kach geo de zyj nych.

6. Uchwa ła nr 39/2008 Pre zy dium OZM PZD w War sza -
wie z dnia 14 ma ja 2008 ro ku w spra wie za opi nio wa -
nia wnio sku o czę ścio wą li kwi da cję ROD „La ta wiec
Eme ry ci”, „Bo ha te rów We ster plat te” i „Kro kus” w
War sza wie. W uchwa le po sta no wio no po zy tyw nie za -
opi nio wać wnio sek o li kwi da cję czę ści w/w ROD i
wy stą pić o zgo dę do Kra jo wej Ra dy PZD.

7. Pi smo l.dz.16/2008 z dnia 05.06.2008 r. skie ro wa ne
przez Za rząd ROD im. Bo ha te rów We ster plat te w
War sza wie do OZM PZD w War sza wie dot. po zy -
tyw ne go wy ra że nia zgo dy na czę ścio wą li kwi da cję
ogro du z za strze że niem, że li kwi da cja bę dzie wy ko -
na na w opar ciu o usta wę o ROD z 2005 ro ku.

8. Pi smo z dnia 07.06.2008 r. skie ro wa ne przez Za rząd
ROD „La ta wiec -Eme ry ci” w War sza wie do OZM
PZD dot. po zy tyw ne go wy ra że nia zgo dy na czę ścio -
wą li kwi da cję ogro du z za strze że niem, że li kwi da cja
bę dzie wy ko na na w opar ciu o usta wę o ROD 
z 2005 ro ku.

9. Pi smo l.dz. 1/08 z dnia 09.06.2008 r. skie ro wa ne
przez Za rząd ROD „Kro kus” do OZM PZD dot. po -
zy tyw ne go wy ra że nia zgo dy na czę ścio wą li kwi da -
cję ogro du z za strze że niem, że li kwi da cja bę dzie
wy ko na na w opar ciu o usta wę o ROD z 2005 ro ku.

10. Po ro zu mie nie za war te w dniu 01.08.2008 r. w War -
sza wie po mię dzy OZM PZD w War sza wie a Ge ne -
ral ną Dy rek cją Dróg Kra jo wych i Au to strad
(GDDKiA), któ re:

- w § 1 te go po ro zu mie nia stwier dza, że „Przed -
mio tem po ro zu mie nia jest okre śle nie wa run ków
li kwi da cji czę ści ogro dów dział ko wych: ROD
„La ta wiec -Eme ry ci” pow. 0,9157 ha, ROD „Bo -
ha te rów We ster plat te” pow. 6,3761 ha, ROD
„Kro kus” pow. 0,6243 ha, ozna czo nych w ewi -

den cji grun tów ja ko dział ki geo de zyj ne” o łącz -
nej po wierzch ni 7,9161 ha.

- w § 2 ust.3 te go po ro zu mie nia za pi sa no, że „In -
we stor zo bo wią zu je się do prze ka za nia dla PZD
te re nu za stęp cze go o po wierzch ni ogro dów, ja -
kie ma ją ulec li kwi da cji tj. 7,9161 ha, (te re ny za -
ku pio ne w ob rę bie Bu dy Strzy że, po wiat Ży-
rar dów) w wie czy ste użyt ko wa nie na 99 lat za
po śred nic twem Sta ro sty”.

W dal szych pa ra gra fach za pi sa no sze reg istot nych
po sta no wień nie zwy kle waż nych dla dział kow ców i
PZD.

11. Uchwa ła nr 53/2008 Pre zy dium OZM PZD w War -
sza wie z dnia 3 wrze śnia 2008 ro ku w spra wie czę -
ścio wej li kwi da cji ROD „La ta wiec Eme ry ci”,
„Bo ha te rów We ster plat te” i „Kro kus” w War sza wie,
w któ rej za pi sa no, że po za po zna niu się z pod pi sa -
nym po ro zu mie niem po mię dzy OZM PZD a
GDDKiA o/War sza wa przyj mu je za war te w nim
wa run ki li kwi da cji czę ści w/w ROD i wy stę pu je o
zgo dę na w/w li kwi da cje do Kra jo wej Ra dy PZD.

12. Pi smo MGGP l.dz. ZG/11/09/2008/ZG z dnia
30.09.2008 r. skie ro wa ne do OZM PZD w War sza -
wie „dot. li kwi da cji pra cow ni czych ogro dów dział -
ko wych na tra sie pro jek to wa nej dro gi eks pre so wej
Po łu dnio we go Obej ścia War sza wy – dziel ni ca Wło -
chy – uak tu al nie nie po wierzch ni.” 

13. Aneks Nr 1 wraz z za łącz ni ka mi z dnia 19.11.2008 r. 
do Po ro zu mie nia za war te go w dniu 1.08.2008 r. do -
ty czą ce go li kwi da cji oma wia nych ROD.

14. Uchwa ła Nr 199/2008 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 8 grud nia
2008 r. w spra wie li kwi da cji czę ści Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych „Bo ha te rów We ster plat te”,
„Kro kus”, „Eme ry ci i La ta wiec” w War sza wie, woj.
Ma zo wiec kie. Pre zy dium KR PZD po sta no wi ło wy -
ra zić zgo dę na li kwi da cję czę ści w/w ROD.

15. Pi smo l.dz. 4571/AP-TP/2014 z dnia 14.10.2014 r.
skie ro wa ne przez OZM PZD do Kra jo wej Ra dy
PZD dot. wy ja śnień w spra wie czę ścio wej li kwi da -
cji ROD „Bo ha te rów We ster plat te” w War sza wie.

16. Pi smo l.dz. 5688/RP-ŁP/2016 z dnia 15.09.2016 r.
skie ro wa ne przez OZM PZD do Kra jo wej Ra dy
PZD dot. nie wy pła co nych od szko do wań dział kow -
com z ROD „Bo ha te rów We ster plat te”.

17. Oświad cze nie Księ go wej OZM PZD w War sza wie
z dnia 13.10.2016 r. dot. nie pod pi sa nych ope ra tów
sza cun ko wych przez użyt kow ni ków dzia łek na łącz -
ną kwo tę 97 570,00 zło tych.

18. Oświad cze nie Kie row ni ka Biu ra OZM PZD w War -
sza wie z dnia 13.10.2016 r. dot. spraw dze nia ad re su
wska za ne go na ope ra cie sza cun ko wym dział ka nr ()

Bio rąc pod uwa gę w/w do ku men ty do ty czą ce li kwi da -
cji czę ści ROD pod dro gę eks pre so wą Ze spół Kon tro l ny



Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD stwier dza, że:
• Wo je wo da Ma zo wiec ki swo ją de cy zją nr 1181/06 z

dnia 11.08.2006 ro ku usta lił lo ka li za cję dro gi eks pre so -
wej S2 z ry go rem na tych mia sto wej wy ko nal no ści. De -
cy zja ta zo sta ła wy da na na wnio sek Ge ne ral nej Dy rek cji
Dróg Kra jo wych i Au to strad w War sza wie na pod sta wie
usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 ro ku o szcze gól nych za -
sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie
dróg kra jo wych i by ła pod sta wą do prze pro wa dze nia li -
kwi da cji dzia łek w ROD: im. Bo ha te rów We ster plat te,
„Kro kus” i „La ta wiec -Eme ry ci”.

• Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad
(GDDKiA) zgod nie z obo wią zu ją cą wów czas usta wą z
dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (art.19 i 20) ja ko pod miot, w któ re go in te re sie mia -
ła na stą pić li kwi da cja czę ści ROD zo bo wią za na by ła do:

- za pew nie nia nie ru cho mo ści za mien nej,
- za ło że nia na nie ru cho mo ści za mien nej no we go

ogro du i od two rze nia urzą dzeń i bu dyn ków,
- wy pła ty od szko do wań dział kow com za skład ni -

ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na dział kach sta no -
wią ce ich wła sność (tzw. na sa dze nia i na-
nie sie nia).

• W ce lu re ali za cji w/w obo wiąz ków w dniu 1 sier-
p nia 2008 ro ku zo sta ło za war te po ro zu mie nie po mię dzy
Pol skim Związ kiem Dział kow ców i GDDKiA w spra wie
okre śle nia wa run ków li kwi da cji czę ści Ro dzin ne go Ogro -
du Dział ko we go: „La ta wiec -Eme ry ci” pow. 0,9157 ha,
„Bo ha te rów We ster plat te” pow. 6,3761 ha i „Kro kus”
pow. 0,6243 ha ozna czo nych w ewi den cji grun tów, ja ko
dział ki geo de zyj ne.

• W wy ni ku re ali za cji po wyż sze go po ro zu mie nia:
-  GDDKiA za pew ni ła nie ru cho mość za mien ną i w

dniu 27 paź dzier ni ka 2010 ro ku zo sta ła pod pi sa -
na umo wa w for mie ak tu no ta rial ne go rep. A nr
7464/2010 o od da niu Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców w użyt ko wa nie wie czy ste grun tu
o po wierzch ni 12,80 ha po ło żo ne go w miej sco -
wo ści Bu dy Strzy że gmi na Msz czo nów. 

- GDDKiA od two rzy ła ogród na w/w nie ru cho mo -
ści i w dniu 10 stycz nia 2012 ro ku na stą pi ło for -
mal ne prze ka za nie Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców te re nu oraz ma jąt ku trwa łe go w
for mie in fra struk tu ry ogro do wej. 

- GDDKiA przy go to wa ła ma pę te re nów z pro jek -
to wa nym pa sem dro gi eks pre so wej a OZM PZD
na niósł na nią nu me ry dzia łek ro dzin nych.

- Na zle ce nie GDDKiA bie gły rze czo znaw ca ma -
jąt ko wy przy go to wał ope ra ty sza cun ko we za -
wie ra ją ce wy ce nę skład ni ków ma jąt ko wych
dział kow ców znaj du ją cych się na li kwi do wa -
nych dział kach. 

Stwier dza my, że każ dy z ope ra tów sza cun ko wych na
pod sta wie, któ rych wy pła ca no od szko do wa nia był oso -

bi ście ak cep to wa ny przez dział kow ców tak, co do war -
to ści, jak i ilo ści.

W ma te ria le te le wi zyj nym za pre zen to wa no in for ma -
cję nie zgod ną z praw dą. W OZM PZD w War sza wie
znaj du ją się ory gi na ły ope ra tów wła sno ręcz nie pod pi sa -
nych przez dział kow ców. Ope ra ty by ły pre zen to wa ne
dzien ni kar ce i na jej wy raź ną proś bę wy sła no ska ny
pierw szych stron ope ra tów sza cun ko wych (po za no ni -
mi zo wa niu).

Nie ste ty w trak cie pro gra mu nie za pre zen to wa no ich
w ca ło ści a je dy nie frag ment, któ ry nie za wie rał ani na -
zwy do ku men tu ani war to ści wy ce ny.

- Na pod sta wie za ak cep to wa nych przez dział kow -
ców ope ra tów sza cun ko wych prze ka zy wa nych
przez OZM PZD, GDDKiA do ko ny wa ła prze le -
wu od szko do wań na ra chu nek ban ko wy OZM
PZD, któ ry na stęp nie do ko ny wał prze le wu na
rzecz po szcze gól nych dział kow ców.

Człon ko wie Ze spo łu Kon tro l ne go Kra jo wej Ko mi sji
Re wi zyj nej PZD stwier dzi li, że do ko ny wa ne ope ra cje
zo sta ły udo ku men to wa ne od po wied nią do ku men ta cją fi -
nan so wą i ban ko wą.

- GDDKiA w nie któ rych przy pad kach nie ak cep to -
wa ła wy cen przy go to wa nych przez wy zna czo ne -
go przez sie bie bie głe go rze czo znaw cę
ma jąt ko we go stwier dza jąc, że wy ce na ob ję ła
tak że te ren nie ob ję ty lo ka li za cją dro gi eks pre so -
wej, na ka zu jąc bie głe mu do ko na nie ko rek ty wy -
ce ny. 

- GDDKiA do sto so wa ła in fra struk tu rę li kwi do wa -
nych czę ści ROD zgod nie z za pi sa mi Po ro zu -
mie nia w spra wie li kwi da cji z dnia 01.08.2008 r.
oraz prze bu do wa ła tak że in fra struk tu rę na po zo -
sta łym te re nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych zlo ka li zo wa nych w kom plek sie ogro dów
Na Pa lu chu. 

- GDDKiA za po śred nic twem Okrę go we go Za rzą du
Ma zo wiec kie go PZD w War sza wie w 2009 ro ku
wy pła ci ła 273 od szko do wa nia dla dział kow ców z
czę ści li kwi do wa nych trzech ROD w kwo cie
13 826 159,55 zło tych. Śred nia kwo ta wy pła co ne -
go od szko do wa nia wy no si ła 50 645,27 zło tych tak,
więc twier dze nie w ma te ria le te le wi zyj nym, że by -
ły one bar dzo ni skie mi ja się z praw dą.

• Dział ka nr () w ROD „Bo ha te rów We ster plat te” 
p. J.C le ża ła w pa sie dro gi eks pre so wej i pod le ga ła 
li kwi da cji. Od szko do wa nie zo sta ło wy pła co ne wg
ope ra tu sza cun ko we go po za ak cep to wa niu przez
dział kow ca.

• Dział ka nr () w ROD „Bo ha te rów We ster plat te” 
p. E.J. nie le ża ła w pa sie dro gi eks pre so wej, lecz zo sta -
ła przed sta wio na do li kwi da cji, bo wiem prze zna czo no ją
na bu do wę bu dyn ku ma ga zy nu na po trze by ogro du.
Odszko do wa nie zo sta ło wy pła co ne wg. ope ra tu sza cun -
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ko we go po za ak cep to wa niu przez dział kow ca.
W pi śmie l.dz. 4571/AP-TP/2014 z dnia 14.10.2014 r.

skie ro wa nym przez OZM PZD do Kra jo wej Ra dy PZD
w pkt.1 za pi sa no „Na pod sta wie spo rzą dzo nych ope ra -
tów sza cun ko wych na dzień 30 czerw ca 2009 r., przez
upraw nio ne go rze czo znaw cę ma jąt ko we go, zo sta ły wy -
pła co ne od szko do wa nia dla dział kow ców. W tym ROD
„Bo ha te rów We ster plat te” otrzy mał kwo tę w wy so ko ści
65 559,00 zło tych za zli kwi do wa ną na le żą cą do nie go
dział kę nr 744A, na któ rej znaj do wa ła się wia ta ze sto lar -
nią oraz kwo tę w wy so ko ści 47 342,00 zło tych za zli kwi -
do wa ną na le żą cą do nie go dział kę nr 358A, na któ rej
znaj do wał się bu dy nek ad mi ni stra cyj ny ROD.”.

Za tem za rzut sfor mu ło wa ny w trak cie emi sji pro gra -
mu te le wi zyj ne go, że użyt kow ni ko wi dział ki nr. ( ) wy -
pła co no hor ren dal ne od szko do wa nie jest chy bio ny,
bo wiem na le ża ło by za dać py ta nie – dla cze go by ły Za -
rząd ROD „Bo ha te rów We ster plat te” kie ro wa ny przez
A.B nie od two rzył wia ty ze sto lar nią oraz bu dyn ku ad mi -
ni stra cyj ne go ROD.

Spra wę tę wi nien OZM PZD skie ro wać do or ga nów
ści ga nia.

OZM PZD od szko do wa nie za ma ją tek ROD znaj du ją -
cy się na dział kach nr 358  i nr 744 A w łącz nej kwo cie
112 901,00 zło tych prze lał na kon to ROD w dwóch tran -
szach: kwo tę 65 559,00 zło tych w dniu 26.10.2009 r.
i kwo tę 47 342,00 zło tych w dniu 02.12.2009 r.

• Ze spół Kon tro l ny Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD

zba dał tak że spra wy dot. dzia łek nr (), (), (), (), () w ROD

im. Bo ha te rów We ster plat te i stwier dził, że:

- dział ka nr () – użyt kow nik K. K. – na pod sta wie
ope ra tu sza cun ko we go czę ści dział ki, wy ko na -
ne go przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go z dnia
30.06.2009 r. na kwo tę 2 150,00 zło tych, OZM
PZD prze le wem na je go kon to wy pła cił w dniu
12.03.2010 r.
W związ ku ze znisz cze niem przez wy ko naw cę
po zo sta łej czę ści dział ki zo stał wy ko na ny do dat -
ko wy ope rat sza cun ko wy z dnia 10.06.2012 r. 
na kwo tę 51 318,00 zło tych, któ rą OZM PZD
prze le wem na je go kontro wy pła cił w dniu
15.11.2012 r. 

- dział ka nr () – użyt kow nik S.F. – 18% po wierzch -

ni dział ki wcho dzą cej w pro jek to wa ny pas dro gi
eks pre so wej zo sta ło uzna ne w ope ra cie sza cun -
ko wym wy ko na nym przez rze czo znaw cę ma jąt -
ko we go z dnia 10.06.2012 r. na kwo tę 4 310,00
zło tych i wy pła co ne przez OZM PZD prze le wem
na je go kon to w dniu 30.06.2013 r.
W związ ku ze znisz cze niem przez wy ko naw cę
po zo sta łej czę ści dział ki zo stał wy ko na ny do dat -
ko wy ope rat sza cun ko wy z dnia 20.08.2012 r. na
kwo tę 47 489,00 zło tych i wo bec nie prze ka za nia
środ ków przez GDDKiA do OZM PZD, ich nie
wy pła co no.

- dział ka nr () – użyt kow nik A.B. – wy ko na ny
przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go ope rat sza cun -
ko wy na część dział ki z dnia 30.06.2009 r. na
kwo tę 2 505,00 zło tych nie zo stał uzna ny przez
użyt kow ni ka. Po in ter wen cji użyt kow ni ka po -
now nie wy ko na no ope rat sza cun ko wy i uzna no,
że znisz cze niu uległ pas dro gi, na któ rej usy tu -
owa na by ła al ta na dział ko wa. Od szko do wa nie
zo sta ło wy pła co ne przez OZM PZD w dniu
15.11.2012 r. prze le wem na je go kon to w kwo cie
35 408,00 zło tych zgod nie z ope ra tem sza cun ko -
wym z dnia 10.06.2012 r.

- dział ka nr () – użyt kow nik J.S. oraz dział ka nr ()
– użyt kow nik B. K. – z tre ści pi sma l.dz.
4571/AP-TP/2014 z dnia 14.10.2014 r. skie ro wa -
ne go przez OZM PZD do Kra jo wej Ra dy PZD
wy ni ka, że dział ki te nie by ły prze wi dzia ne do
li kwi da cji, ale w trak cie pro wa dzo nych prac
przez wy ko naw cę zo sta ły znisz czo ne i na dal to -
czą się po stę po wa nia wy ja śnia ją ce.

- dział ka nr () – użyt kow nik S.S. – ope rat sza cun -
ko wy spo rzą dzo ny przez rze czo znaw cę ma jąt ko -
we go z dnia 30.06.2009 r. na kwo tę 55 182,00
zło tych. Od szko do wa nie do chwi li obec nej nie -
ode bra ne po mi mo we zwa nia przez OZM PZD
pi smem l.dz. 2650/2009 z dnia 20.10.2009 r.
Środ ki pie nięż ne znaj du ją się na kon cie ban ko -
wym OZM PZD w War sza wie.

W dniu 13.10.2016 r. Kie row nik Biu ra OZM PZD w
War sza wie do ko nał oso bi ste go spraw dze nia ad re su wska za -
ne go na ope ra cie sza cun ko wym i usta lił, że obec ny miesz -
ka niec jest za mel do wa ny pod tym ad re sem od 20 lat. 

Kwe stia re je stra cji Sto wa rzy sze nia Dział ko we go „Zie lo ne Wzgó rza”.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w wy ni ku szcze gó -
ło we go za po zna nia się z do ku men ta cją do ty czą cą po -
wsta nia Sto wa rzy sze nia Dział ko we go „Zie lo ne Wzgó -
rza” stwier dza, że:

- Uchwa łą Nr 246/2013 Pre zy dium OZM PZD w War -
sza wie z dnia 21 li sto pa da 2013 ro ku od wo ła no człon -
ków Za rzą du ROD im. Bo ha te rów We ster plat te.

- Uchwa łą Nr 247/2013 Pre zy dium OZM PZD w War -
sza wie z dnia 21 li sto pa da 2013 ro ku po wo ła no Ko mi sa -
rycz ny Za rząd ROD w oso bie K.K.

- Uchwa łą Nr 193/2014 Pre zy dium OZM PZD w War -
sza wie z dnia 23 ma ja 2014 ro ku zmie nio no skład Ko mi -
sa rycz ne go Za rzą du ROD im. Bo ha te rów We ster plat te i
w miej sce K.K. po wo ła no J.G., ja ko Pre ze sa Ko mi sa -
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rycz ne go Za rzą du ROD i A.K., ja ko Se kre ta rza oraz
B.N., ja ko człon ka Ko mi sa rycz ne go Za rzą du ROD.

- Pa ni A.B. od wo ła ny czło nek Za rzą du ROD im. Bo -
ha te rów We ster plat te nie czu jąc się od wo ła ną zgod -
nie z art.69 usta wy o ROD z 2013 ro ku zwo łu je w
dniu 15 czerw ca 2014 ro ku usta wo we ze bra nie w
przed mio cie pod ję cia de cy zji o wy od ręb nie niu ze
struk tur PZD i po wo ła niu wła sne go sto wa rzy sze nia
ogro do we go.

Z ra mie nia OZM PZD w tym ze bra niu wszyst kich
dział kow ców mie li brać udział: Skarb nik OZM PZD
K.K., Pre zes Ko mi sa rycz ne go Za rzą du ROD J.G. i pra -
cow nik biu ra OZM PZD.

Przed sta wi cie lom OZM PZD unie moż li wio no udział
w tym ze bra niu.

- Uchwa łą nr 230/2014 Pre zy dium OZM PZD w War -
sza wie z dnia 17 czerw ca 2014 ro ku po zba wio no
człon ko stwa PZD p. A.B.

- W dniu 24 lip ca 2014 ro ku OZM PZD zło żył wnio -
sek do Są du Re jo no we go dla m. sto łecz ne go War -
sza wa XII Wy dział Go spo dar czy o do pusz cze nie go
do udzia łu, ja ko uczest nik w po stę po wa niu re je stro -
wym, bo wiem po wziął wia do mość, że w trak cie ze -
bra nia w dniu 15.06.2014 ro ku po wo ła no Sto wa-
rzy sze nie Dział ko we „Zie lo ne Wzgó rza” w War sza -
wie, ja ko na stęp ca praw ny ROD im. Bo ha te rów We -
ster plat te.

- W dniu 10 wrze śnia 2014 ro ku Sąd re je stro wy wy -
da je po sta no wie nie o za re je stro wa niu Sto wa rzy sze -
nia Dział ko we go „Zie lo ne Wzgó rza”. W tej sy tu acji
za koń czył dzia łal ność Ko mi sa rycz ny Za rząd ROD
im. Bo ha te rów We ster plat te po wo ła ny w dniu 
23 ma ja 2014 ro ku.

- W dniu 24 wrze śnia 2014 ro ku OZM PZD skła da
skar gę do Są du re je stro we go o wzno wie nie po stę -
po wa nia re je stro we go w od nie sie niu do Sto wa rzy -
sze nia Dział ko we go „Zie lo ne Wzgó rza”, bo wiem
je go zda niem na stą pi ły nie pra wi dło wo ści do ty czą ce
po wo ła nia te go sto wa rzy sze nia. W dniu 20 paź -
dzier ni ka 2014 ro ku OZM PZD uzu peł nia swo ją
skar gę o no we do wo dy i fak ty.

- W dniu 7 li sto pa da 2014 ro ku Sąd re je stro wy od rzu ca
skar gę OZM PZD w przed mio cie wzno wie nia po stę -
po wa nia re je stro we go, gdyż uznał, że ape la cja OZM
PZD zo sta ła zło żo na pra wi dło wo i nie wy stę pu je po -
trze ba wzna wia nia, bo wiem po sta no wie nie o wpi sie
do KRS te go sto wa rzy sze nia nie jest pra wo moc ne.

- Do OZM PZD zgła sza li się dział kow cy nie wy ra ża -
ją cy wo li wy łą cze nia ich Ogro du z Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i nie wy ra ża ją cy swej zgo dy
na za rzą dza nie ich dział ka mi przez Sto wa rzy sze nie
Dział ko we „Zie lo ne Wzgó rza” z sie dzi bą w War sza -
wie w dziel ni cy Wo la przy ul. (0) przed kła da jąc
swo je oświad cze nia. Ta kich 228 oświad czeń zło żo -

no w OZM PZD. Bio rąc to pod uwa gę OZM PZD
ma jąc wy łącz nie na ce lu ochro nę dział kow ców, któ -
rzy chcą na dal być człon ka mi PZD w swo im ogro -
dzie skła da w dniu 4 grud nia 2014 ro ku w Są dzie
Okrę go wym pi smo pro ce so we do łą cza jąc ory gi na ły
228 oświad czeń dział kow ców.

- W dniu 24 kwiet nia 2015 ro ku Sąd Okrę go wy XIII
Wy dział Go spo dar czy Od wo ław czy wy da je po sta -
no wie nie w przed mio cie uwzględ nie nia ape la cji
OZM PZD i uchy la za skar żo ne po sta no wie nie tj. o
wpi sie do KRS Sto wa rzy sze nia Dział ko we go „Zie -
lo ne Wzgó rza”.

- Po po now nym roz po zna niu Sąd Re jo no wy dla m.
sto łecz ne go War sza wy XII Wy dział Go spo dar czy
po sta no wie niem wy da nym w dniu 12 lip ca 2016 ro -
ku od mó wił wpi su do KRS te go sto wa rzy sze nia.

- W dniu 13 lip ca 2016 ro ku ujaw nio no w KRS wy -
kre śle nie Sto wa rzy sze nia Dział ko we go „Zie lo ne
Wzgó rza” z Kra jo we go Re je stru Są do we go.

- Wo bec od mo wy wpi su do KRS te go sto wa rzy sze -
nia Uchwa łą nr 238/2016 Pre zy dium OZM PZD z
dnia 29 wrze śnia 2016 ro ku po wo ła ło Ko mi sa rycz -
ny Za rząd ROD im. Bo ha te rów We ster plat te w War -
sza wie w skła dzie: D.M.– Pre zes i człon ko wie: E.J.
oraz S.M. Po wo ła ny tą uchwa łą Ko mi sa rycz ny Za -
rząd dzia łać bę dzie przez okres nie dłuż szy niż przez
6 mie się cy od da ty po wo ła nia.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że sfor -
mu ło wa ny przez A.B., w trak cie au dy cji te le wi zyj nej, za -
rzut świa do me go unie moż li wia nia dział kow com za ło-
że nia no we go sto wa rzy sze nia nie znaj du je żad ne go po -
kry cia w do ku men ta cji do ty czą ce go kwe stii re je stra cji
Sto wa rzy sze nia Dział ko we go „Zie lo ne Wzgó rza”.

Stwier dza my, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go
te re no we or ga ny ni gdy nie wy stę po wał prze ciw ko wo li
dział kow ców, któ rzy zgod nie z wy mo ga mi usta wy o
ROD z 2013 ro ku po dej mo wa li de mo kra tycz ne de cy zje
o wy stą pie niu ze struk tur PZD i za ło że nia wła sne go sto -
wa rzy sze nia ogro do we go. Ta ka sy tu acja nie ste ty nie
mia ła miej sca w ROD im. Bo ha te rów We ster plat te w
War sza wie, gdzie zma ni pu lo wa no licz bę dział kow ców
upraw nio nych do gło so wa nia ce lem za ni że nia qu orum
wy ma ga ne go przez usta wę o ROD i prze ka za nie tych
nie praw dzi wych da nych do Są du re je stro we go.

Dział kow cy w licz bie 228 osób po zma ni pu lo wa nym
ze bra niu, zwo ła nym przez od wo ła ny Za rząd ROD kie -
ro wa ny przez A.B., zło ży li w OZM PZD w War sza wie
oświad cze nia swo jej wo li na po zo sta nie ich ogro du w
PZD oraz nie wy ra ża nie zgo dy na za rzą dza nie ich dział -
ka mi przez no wo po wsta łe sto wa rzy sze nie.

W tej sy tu acji OZM PZD w War sza wie ma jąc na ce lu
wy łącz nie ochro nę dział kow ców wniósł spra wę do Są du
re je stro we go ce lem wy ja śnie nia tej ma ni pu la cji do ko na -
nej przez od wo ła ny Za rząd ROD.
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Oce nia my, że pod ję cie dzia łań ze stro ny OZM PZD
by ło słusz ne i za sad ne, bo wiem brak pod ję cia in ter wen -
cji w sy tu acji, gdy 228 dział kow ców z te go ROD pi sem -
nie wy ra zi ło swo ją wo lę po zo sta nia na dal w struk tu rach
PZD mo gło by skut ko wać utra tą ich za ufa nia oraz po dej -
rze nia czę ści opi nii pu blicz nej o nie wy ko ny wa niu przez
Zwią zek wy mo gów okre ślo nych w art. 69 i na stęp nych
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 13 grud nia
2013 ro ku.

Stwier dza my, że OZM PZD po wy da nym po sta no wie -
niu Są du re je stro we go o wy kre śle niu Sto wa rzy sze nia
Dział ko we go „Zie lo ne Wzgó rza” z KRS zgod nie z prze -
pi sa mi związ ko wy mi mu siał za bez pie czyć dzia łal ność
sta tu to wo -fi nan so wą ROD im. „Bo ha te rów We ster plat -
te” po przez nie do pusz cze nie do dys po no wa nia ich środ -
ka mi fi nan so wy mi przez oso by do te go nie upraw nio ne.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w wy ni ku do ko na -
nia szcze gó ło wej ana li zy wy żej wy mie nio nych do ku -
men tów stwier dza, że ma te riał wy emi to wa ny w pro-
gra mie „Ma ga zyn śled czy Ani ty Gar gas” na an te nie TVP

1 w dniu 5 paź dzier ni ka 2016 ro ku, po przez licz ne świa -
do me prze kła ma nia i do ko na ne ma ni pu la cje miał na ce -
lu wy łącz nie zdys kre dy to wa nie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w oczach opi nii pu blicz nej.

Stwier dza my, że li kwi da cja czę ści dzia łek w ogro dach,
w tym w ROD „Bo ha te rów We ster plat te” w War sza wie,
prze bie gła w spo sób zgod ny z pra wem a za rzut o rze ko -
mej de frau da cji 13 mi lio nów zło tych i oszu ka nia dział -
kow ców się ab so lut nie nie po twier dził.

Pa ni re dak tor Ani ta Gar gas pre zen tu jąc ten ma te riał
jaw nie ten den cyj ny i nie ma ją cy żad ne go po kry cia w rze -
czy wi sto ści do pu ści ła się do prze kro cze nia za sad ety ki
dzien ni kar skiej i Pra wa Pra so we go.

Ta kie in sy nu acje prze ka zy wa ne na an te nie te le wi zji do
sze ro kie go gro na od bior ców są na gan ne i jaw nie zmie -
rza ją do skłó ce nia człon ków pol skie go spo łe czeń stwa z
dział kow ca mi, człon ka mi naj więk szej spo łecz nej or ga ni -
za cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Ko mu ni kat Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców wy da ny w tej spra wie sta no wi
osob ny do ku ment.

War sza wa, dnia 13 paź dzier ni ka 2016 ro ku

Otrzy mu ją:
Egz. Nr 1 - Pre zes PZD,
Egz. Nr 2 – Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD w War sza wie
Egz. Nr 3 – Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w War sza wie
Egz. Nr 4 – Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w War sza wie – a/a.

Prze wod. Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
/-/ inż. Ma ria Fojt

Z -ca Prze wod . Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
/-/ mgr Bo gu sław Dą brow ski

Czło nek Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
/-/ mgr Zo fia Zie liń ska

Prze wod. Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
/-/ inż. Zbi gniew Pa rys

Od redakcji: Protokół Krajowej Komisji Rewizyjnej na potrzeby publikacji został zanonimizowany.
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