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Pomoc prawna dla działkowców

Za pierwszy ogród zbliżony or-
ganizacyjnie do współczesnych 
uznawany jest ROD „Kąpiele 

Słoneczne” w Grudziądzu, którego 
powstanie datowane jest na 1897 r. 
W bieżącym roku obchodzone będą 
jubileusze najstarszych ogrodów, 
takich jak: ROD „Promień” w Rudzie 
Śl. - 110 lecie ROD, ROD im. Jana 
Kasprowicza w Tczewie – 105-lecie, 
ROD „Ziemia Ojczysta” w Bytomiu 
i ROD „Dzierżona” w Rudzie Śl., 
które obchodzą Jubileusz 100-lecia 
i wiele innych. Bez wątpienia ich 
powstawanie i rozwój są wynikiem 
wielkiego zaangażowania i ciężkiej 
pracy wielu ludzi, która zrodziła się 
z pasji i miłości. W rozwoju ogrodów 
działkowych do dnia dzisiejszego 
niespotykaną w innych krajach rolę 
spełnił PZD. Związek jest spadkobier-
cą dorobku wszystkich pokoleń pol-
skich działkowców, którzy tworzyli 
ogrody i organizacje działkowców, 
co jest ogromnym zobowiązaniem. 
PZD godnie kontynuuje tę ideę, 
promuje ją i dba o jej zachowanie 
dla kolejnych pokoleń, a także przy-
czynia się do rozwoju i unowocze-
śniania ogrodów w całej Polsce. 
Ta miłość do ogrodnictwa działko-
wego trwa po dzień dzisiejszy. Z tej 

okazji planowane są uroczyste jubi-
leuszowe posiedzenia KR i OZ wraz 
z zasłużonymi działkowcami, imprezy 
ogrodowe i krajowe, które uczczą tę 
rocznicę w odpowiedni sposób, a tak-
że zaprezentują dorobek działkowców 
i ogrodów. Zaplanowano także jubile-
uszowe odznaczenia dla zasłużonych 

oraz specjalne wydawnictwa, które 
przybliżą polską historię ogrodnictwa 
działkowego. Szczegóły opublikowane 
będą na stronie www.pzd.pl, w Biu-
letynie Informacyjnym oraz na stronie 
internetowej www.pzd.pl. Zachęca-
my do bieżącego śledzenia informacji 
na ten temat. AH

Będą mogli z nich skorzystać 
wszyscy działkowcy oraz człon-
kowie zarządów ROD należą-

cych do PZD. Dzięki temu możliwe 
będzie bieżące wyjaśnianie pojawia-
jących się wątpliwości wynikających 
z funkcjonowania w zgodzie z prze-
pisami prawnymi obowiązującymi 
w PZD. Pomoc prawna dla zarządów 
ROD i działkowców będzie polega-
ła przede wszystkim na możliwości 
uzyskania porady prawnej w zakresie 
interpretacji ustawy o ROD, statutu 

PZD czy też regulaminu ROD. Porady 
będą udzielane pisemnie, e-mailowo 
oraz telefonicznie – podczas stałych 
dyżurów prawników OZ PZD i KR PZD 
Dokładne informacje o dniach i godzi-
nach porad umieszczone są na stro-
nie internetowej www.pzd.pl i stro-
nach internetowych poszczególnych 
OZ PZD. Odpowiedzi na powtarzają-
ce się pytania i wątpliwości prawne 
zarządów ROD i działkowców będą 
również umieszczane na stronach 
internetowych jednostek PZD. AH

Prezydium KR PZD po raz kolejny 
ogłosiło konkursy na Wzorową Działkę 
i ROD Roku 2017. PZD 
chce pokazywać do-
bre wzorce, ale przede 
wszystkim nagradzać 
i doceniać osobiste za-
angażowanie i serce, 
jakie działkowcy oraz 
Zarządy ROD wkładają 
w swoją pracę, przy jed-
noczesnym zachowaniu 
regulaminowych zasad i wrażliwości 
na piękno przyrody. 

Do ogłoszonych w dniu 28 lutego br. 
konkursów „Wzorowa Działka Roku 
2017” i „Rodzinny Ogród Działkowy 
Roku 2017” Prezydia Okręgowego 
Zarządu mogą zgłaszać działki i ogro-
dy, które w 2016 r. były laureatami 

w konkursach okręgowych. Konkur-
sy te są nie tylko zaszczytną tradycją 

kontynuowaną przez 
Związek od wielu lat, 
ale też przynoszą prestiż 
wszystkim jego uczest-
nikom i laureatom. Po-
nadto na wszystkich 
uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody. 
W tym roku ogłosze-
nie laureatów odbywać 

się będzie w jeszcze bardziej hucznej 
oprawie, która towarzyszyć będzie ob-
chodom jubileuszu 120-lecia ogrodnic-
twa działkowego w Polsce. Regulami-
ny konkursów i ankiety zgłoszeniowe 
dostępne są na stronie www.pzd.pl 
w zakładce Aktualności – Konkursy 
krajowe. AH

Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom 
działkowców oraz zarządów ROD podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej 
dla ROD. Obsługa prawna będzie odtąd realizowana w szerszym 
zakresie niż dotychczas. W związku z tym OZ PZD uruchomiły 
cykliczne telefoniczne dyżury prawne w swoich oddziałach. 

Biuro Prawne odpowiada za 
świadczenie pomocy prawnej 
na rzecz Krajowej Rady i Pre-

zydium, Krajowej Komisji Rewizyjnej, 
a także ma koordynować i nadzorować 
działalność prawną jednostek organizacyj-
nych PZD w zakresie prowadzonych spraw 
sądowych, sądowo-administracyjnych 
i administracyjnych. Będzie także prowa-
dziło szczególnie trudne sprawy sądowe 

Biuro Prawne w KR PZD
Od  1 lutego 2017 roku w Krajowej Radzie pracę rozpoczęło Biuro 
Prawne Polskiego Związku Działkowców, które zostało powołane 
decyzją Prezydium KR PZD. Jego powstanie jest odpowiedzią na 
potrzeby struktur związkowych oraz coraz większej ilości spraw 
o charakterze prawnym, które potrzebują rzeczowego 
i merytorycznego przygotowania. 

i administracyjno-sądowe dotyczące ROD. 
W kręgu działalności biura znajdą się m.in. 
roszczenia zgłaszane wobec PZD, opinie 
prawne w pojawiających się sprawach, 
opiniowanie projektów uchwał Krajowej 
Rady i Prezydium Krajowej Rady, zarzą-
dzanie umowami i innymi dokumentami, 
które mogą wywołać skutki prawne dla 
PZD, jak również opracowywanie projek-
tów aktów prawa związkowego. AH

Pojawiła się nowa, bardzo cenna i aktual-
na książka pt. „Ochrona Roślin” wydana przez 
Wydawnictwo Działkowiec na zlecenie Krajowej 
Rady PZD! Książka rozprowadzona została już do 
wszystkich okręgowych zarządów PZD, zarzą-
dów ROD, aktywu ogrodowego, instruktorów 
ogrodowych. Koszty pokryła KR PZD.

Autorką jest dr Hanna Legutowska – pracow-
nik naukowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, długoletni współpracownik 
„Działkowca” i „Mojego Ogródka”, znający pro-
blematykę działkowców, przede wszystkim z kon-
taktów z działkowcami i prowadzonych szkoleń.

Bardzo ważne jest, aby ta książka w każdym 
ogrodzie była dostępna dla wszystkich działkow-
ców i jest to rolą zarządów ROD. Zawarty w niej ma-

teriał można określić jako aktualne zalecenia dot.  
ochrony roślin dla działkowców w ROD.

Książka ta przed wydaniem została poddana 
dogłębnej ocenie przez naukowców znających 
problematykę ogrodów z własnych doświad-
czeń. Recenzji dokonali:

- Prof. Kazimierz Wiech z Akademii Rolniczej 
w Krakowie, członek Kolegium Redakcyjnego 
„Działkowca”, dobrze znany działkowcom, jako 
autor wielu książek o tematyce ochroniarskiej 
i wieloletni autor „Działkowca”;

- Prof. Gabriel Łabanowski z Instytutu Ogrod-
nictwa w Skierniewicach, autor wielu książek 
nt. ochrony roślin, również autor w „Działkow-
cu” i wieloletni współpracownik Wydawnictwa 
Działkowiec;

- Dr Zbigniew Gruca z Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu – członek Kolegium 
Redakcyjnego „Działkowca”, wykładowca na 
szkoleniach dla działkowców, długoletni autor 
i współpracownik Wydawnictwa Działkowiec.

Ochrona roślin jest w wielu przypadkach 
konieczna, ale też jest trudna w wykonaniu. 
Wymaga wiedzy, a przynajmniej wskazówek, 
kiedy i jak ją stosować, zwłaszcza preparaty 
chemiczne. Nie mając takich wskazówek, można 
często zrobić więcej złego niż dobrego, zarówno 
sobie, jak i sąsiadom. Stąd szczególne znaczenie 
nowej książki „Ochrona Roślin”, gdyż oparta jest 
głównie na wieloletnich doświadczeniach w ro-
dzinnych ogrodach działkowych. 

SM

Pełne przekłamań i manipulacji artykuły i reportaże, jakie ukazały się w ostatnim 
czasie zarówno na łamach tytułów prasowych tj. Gazeta Wyborcza, jak i na antenie 
TVP, odbiły się szerokim echem w środowisku działkowym. PZD uznał, że tak jawne 
oszczerstwa, które szkalują dobre imię Związku nie mogą pozostać bez odpowiedzi. 
Związek przedstawił materiały, m.in. dokumenty źródłowe, protokoły Krajowej 
Komisji Rewizyjnej i inne dowody, w których wyrażona została obiektywna prawda 
na temat spraw, które przedstawiono w sposób tendencyjny i całkowicie zmanipu-
lowany. Wezwał też do sprostowania nieprawdziwych informacji zarówno wydawcę 
GW, jak i Prezesa TVP. Niestety brak dobrowolnej realizacji wezwania spowodował, 
że autorzy, jak i ci, którzy udzielali kłamliwych informacji zostali pozwani. PZD nie 
będzie tolerował bezprawnego i niezasłużonego szkalowania dobrego imienia orga-
nizacji, a także jej członków, na podstawie zwykłych pomówień, oszczerstw i bez-
podstawnych oskarżeń. AH

Zakaz 
spalania 
na działkach
Na terenie całego kraju, także 
w ogrodach działkowych, 
obowiązuje BEZWZGLĘDNY 
ZAKAZ SPALANIA 
ODPADÓW ZIELONYCH 
(biodegradowalnych). 
Działkowiec powinien odpady 
zielone kompostować, 
a te które nie nadają się do 
kompostowania na działce, 
powinny być odbierane przez 
fi rmę zajmującą się wywozem 
śmieci z ROD.
Zakaz spalania dotyczy nie 
tylko odpadów roślinnych, 
ale także wszystkich innych 
odpadów. Służby miejskie 
w wielu miastach zostały 
uczulone na problem spalania, 
szczególnie na terenie ROD. 
Za nieprzestrzeganie zakazu 
spalania grożą surowe kary 
fi nansowe, które mogą nakładać 
służby miejskie, a także 
działkowcowi może być z tego 
powodu wypowiedziana umowa 
dzierżawy działkowej. MP

Weź udział w walnym 
zebraniu sprawozdawczym!

Każdy członek PZD powinien wziąć udział w walnym zebraniu sprawozdaw-
czym w swoim ogrodzie. Jest to najwyższy organ PZD w ogrodzie, który 
decyduje o jego funkcjonowaniu. Zgodnie ze statutem PZD każdy czło-

nek Związku w ROD powinien dostać imienne zaproszenia na walne zebra-
nie zawierające termin, miejsce odbycia, proponowany porządek obrad, a tak-
że informacje dotyczące drugiego terminu oraz daty, godziny i miejsce wyłożenia 
do wglądu materiałów sprawozdawczych. 

Warto zapoznać się przed walnym zebraniem ze sprawozdaniami, aby podczas obrad 
świadomie i z pełnym przekonaniem głosować.

Każdy działkowiec wie, jakie są potrzeby inwestycyjne w ogrodzie, cze-
go nie ma, co źle funkcjonuje i wymaga remontu. Walne zebranie jako jedyny 
organ w ogrodzie ma prawo podejmować decyzje dotyczące inwestycji i remontów in-
frastruktury w ROD. W niektórych przypadkach działkowcy sceptycznie podchodzą do 
możliwości zrealizowania inwestycji ze względu na wysoki koszt. Istnieje jednak możli-
wość zaciągnięcia wewnętrznej, związkowej pożyczki z Funduszu Samopomocowego. 
Wówczas inwestycję można zrealizować i sfi nansować w ciągu jednego roku, a pożycz-
kę spłacać nawet 5 lat. W ten sposób koszty przypadające na każdego działkowca także 
rozłożą się na pięć lat. 

Chcesz decydować o przyszłości swojego ogrodu, to weź udział w walnym zebraniu 
sprawozdawczym. MP
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Jubileusz 120-lecia ogrodnictwa 
działkowego w Polsce
W 2017 roku PZD obchodzić będzie kolejny jubileusz, który związany jest ze 120-leciem ogrodnictwa 
działkowego na ziemiach polskich. Z tej okazji zaplanowano szereg inicjatyw, które mają uczcić 
tę niezwykłą rocznicę. 

Jesteś członkiem PZD? To decyduj o najważniejszych sprawach 
ogrodu, bo w nim użytkujesz działkę. Decyduj o wysokości opłat 
ogrodowych i przyszłości swojego ROD.

Nowa „Ochrona roślin” dla działkowców!

PZD pozywa za kłamliwe reportaże


