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Uwaga nowi 
działkowcy

Epidemia zablokowała walne zebrania i konferencje delegatów ROD (WZ/KD). Ich organizacja w „zwykłym” trybie niosła 
ryzyko dla zdrowia. Na przeszkodzie stanęły też przepisy państwowe – zakaz zgromadzeń. Szczególny stan prawny wymógł 
nowe spojrzenie na Statut PZD. Specjalnymi uchwałami Krajowa Rada PZD dokonała szerokiej interpretacji Statutu PZD. 
Efektem jest nowa gama rozwiązań dla ROD w zakresie WZ/KD w 2020 r.

E pidemia koronawirusa spowodowała, 
że konieczne było zweryfkowanie wielu 

dziedzin życia, również funkcjonowania ROD  
i PZD. Priorytetem dla wszystkich organów 
PZD, oprócz nieprzerwanego funkcjonowania 
ROD i PZD, jest zapewnienie bezpieczeństwa 
działkowcom i ich rodzinom oraz zminima-
lizowanie zagrożeń. Dlatego też w tym roku 
Dni Działkowca  
w ogrodach, okrę-
gach będą inne niż 
zwykle. 

K rajowy Za-
rząd PZD do-

stosował się do panujących warunków i w 
dniu 10 lipca br. przyjął „Otwarty program 
obchodów Dni Działkowca przez PZD w 
2020 roku”, który zakłada m. in. wydanie 
plakatu okolicznościowego, kalendarzy na 
2021 rok, okolicznościowego numeru Zielo-
nej Rzeczpospolitej, publikacje materiałów 
publicystycznych związanych z obchodami 
Dni Działkowca na stronie internetowej KR 
PZD oraz okręgów, jak również w miesięcz-
niku „działkowiec”. Tradycyjnie Prezes PZD 
przyzna dyplomy i puchary ogrodom ob-
chodzącym jubileusze, zasłużeni działkow-

Temat, za pośrednictwem okręgów, konsultowano z wieloma ROD. Ujawni-
ły one zróżnicowanie oczekiwań. Źródłem było wiele czynników, najważniejszy  
– stopień nasilenia epidemii w regionie, inne to np. wielkość ROD, planowane 
inwestycje, sytuacja ekonomiczna ROD. Dlatego decyzję o wyborze rozwiązania 
pozostawiono  zarządom ROD. Jednocześnie KR PZD podkreśliła, że niezależnie 
od potrzeb ROD, najważniejszym kryterium przy wyborze winno być bezpie-
czeństwo działkowców.

Uchwały ws WZ w 2020r. dostępne na www.pzd.pl.

cy i działacze zostaną uhonorowani dyplomami 
uznania, a Krajowy Zarząd, Okręgowe Zarządy  
i zarządy ROD przyznają odznaczenia związkowe 
działkowcom, którzy wyróżnili się w działalności 
społecznej i we wzorowej uprawie działki. 

Planowane jest również uroczyste posiedze-
nie Krajowej Rady PZD, na którym głównym 

tematem będą obchody Dni Działkowca 2020. 
Posiedzenie odbędzie 
się w formie zdalnej. 

O grody i okrę-
gi mogą przyjąć 

własne formy obcho-
dów dni działkowca, 

ważne jest to, by zachować niezbędne środki 
ostrożności w związku z panującym stanem epi-
demii.

K rajowy Zarząd PZD uważa, że w bieżącym 
roku, warto się powstrzymać od organizacji 

uroczystości w ogrodach, by nie narażać dział-
kowców i ich rodzin na niebezpieczeństwo utra-
ty zdrowia, jeśli jednak w ROD zostaną zorga-
nizowane Dni Działkowca w tradycyjnej formie, 
należy mieć na uwadze, że taka impreza musi 
się odbywać z zachowaniem warunków bez-
pieczeństwa sanitarnego, za co odpowiedzialny 
jest zarząd ROD. ZRS

Epidemia a walne zebrania w ROD

Zgodnie z wykładnią KR, w obecnych warunkach prawnych, Statut 
PZD umożliwia:

Od lat tradycją w Polskim Związku Działkowców jest uroczyste obchodzenie 
święta działkowych plonów poprzez organizowanie w ogrodach, okręgach oraz  
na szczeblu krajowym – Dni Działkowca.

Wiele ogrodowych roślin to gatunki obce o charakterze inwazyjnym (IGO), które 
mogą być niebezpieczne dla naszego środowiska naturalnego, gospodarki lub 
nawet zdrowia. Posiadają one wysoki potencjał rozprzestrzeniania się i rozmnażania 
oraz adaptacji do niekorzystnych warunków. Problem IGO jest ważny dla ogrodów 
działkowych, ponieważ również na działkach mogą pojawiać się obce gatunki roślin, 
które następnie przedostają się poza uprawy.

Inwazyjne gatunki obce

W związku z tym, Wydawnictwo „Dział-
kowiec”, w ramach projektu dofinansowa-
nego ze środków UE (Program Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020), realizuje cykl 
artykułów o IGO na łamach miesięczników 
„działkowiec” oraz „Mój Ogródek”.

Dotychczas ukazały się takie artykuły jak: 
„Są groźne! Uważaj na inwazyjne gatunki 
obce!” (marzec), „Dobre, bo polskie” (maj), „Jak 
ograniczać inwazyjne gatunki obce” (czerwiec). 

W najnowszym artykule z tego cyklu: 
„Państwo w sprawie roślin inwazyjnych” (li-
piec) przedstawiamy inicjatywy i projekty, a 
także regulacje prawne, które mają zapobie-
gać wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się 
IGO. Są to m.in.: opracowany przez General-
ną Dyrekcję Ochrony Środowiska ,,Kodeksu 
dobrych praktyk – Ogrodnictwo wobec 

roślin inwazyjnych obce-
go pochodzenia”, Ustawa  
z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody  
a także  Rozporządze-
nie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 
nr 1143/2014 z 22 
października 2014 r.

Lekturę ww. ar-
tykułów zalecamy 
wszystkim działkow-
com i zarządom ROD, ponieważ wszyscy 
powinniśmy nauczyć się rozpoznawać ga-
tunki obce i inwazyjne pośród roślin, które 
uprawiamy oraz przestrzegać zasad z nimi 
związanych.

SM

Kodeks dobrych praktyk  
w ogrodnictwie dostępny 

jest na stronie www.projekty.
gdos.gov.pl/kdpo-publikacje-i-

materialy-do-pobrania

W dniu 10 lipca 2020 r. Ministerstwo 
Klimatu udzieliło odpowiedzi na ww. wy-
stąpienie Prezesa, w której  podziękowało 
za działania podejmowane na rzecz ochro-
ny środowiska. W szczególności, doceniło 
propagowanie przez PZD postaw i zacho-
wań proekologicznych za pośrednictwem 
broszur i materiałów. Jednakże poinformo-
wało, że z uwagi, że program „Moja Woda” 
jest pierwszym ogólnokrajowym progra-
mem skierowanym na wsparcie retencji 
opadowej i roztopowej i ma charakter 
pilotażowy, jego beneficjentami pozosta-
li wyłącznie właściciele domów jednoro-
dzinnych. Nie można jednak wykluczyć, że 

ewentualne dalsze wersje programu „Moja 
Woda” będą adresowane również do pod-
miotów zbiorowych, również do działkow-
ców lub ich organizacji. 

W związku z powyższym pismem, KZ 
PZD zamierza monitorować działania Mini-
sterstwa Klimatu związane z ewentualnym 
rozszerzeniem w przyszłości grupy bene-
ficjentów programu „Moja Woda” i współ-
uczestniczyć w ewentualnych innych progra-
mach umożliwiających otrzymanie dotacji na 
sfinansowanie urządzeń i obiektów w ROD 
służących oszczędnej gospodarce wodą  
i ochronie środowiska. 

Więcej na stronie www.pzd.pl. 

W dniu 5 czerwca b.r.  Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki wystąpił do Ministra 
Klimatu o objęcie ROD i działkowców programem walki z suszą pt. „Moja Woda”. 
W swoim piśmie m.in. wskazał, że działkowcy uprawiając warzywa i owoce oraz 
pielęgnując roślinność na działkach w ROD chcieliby oszczędnie gospodarować wodą. 
Nie stać ich jednak na zakup instalacji umożliwiających zatrzymanie deszczówki, czy 
też wód pochodzących z roztopów. Dlatego są zainteresowani uzyskaniem wsparcia 
finansowego - do 5 tys. zł  na dofinansowanie zakupu ww. urządzeń, umożliwiających 
racjonalne gospodarowanie wodą na działkach ogrodowych. Jednocześnie Prezes PZD 
podkreślił, że Związek od lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska  
i poprawy klimatu, o czym świadczy szereg programów PZD oraz broszur i materiałów 
publikowanych w wydawnictwach związkowych. 

Minister Klimatu ws. 
programu „Moja Woda” 

Zaniedbane działki w ROD

Posiadanie, korzystanie i uprawianie działki w ROD jest obecnie przywilejem 
społecznym, ale powoduje również po stronie użytkownika określone obowiązki. 

Zgodnie z obwiązującymi przepisami PZD, 
na działkowcu ciążą obowiązki w zakresie:
1. Utrzymywania na działce porządku i czy-

stości -  36 ust.1 pkt 2 Regulaminu ROD;
2. Korzystania i zagospodarowania działki 

na zasadach określonych w powszechnie 
obowiązujących przepisach oraz w Regu-
laminie ROD – § 39, 40 ust. 1, 55 ust. 1, 56 
ust. oraz 

3. Przestrzegania przepisów PZD - § 15 Statu-
tu PZD oraz § 9 ust.2 i 3 Regulaminu ROD.
Każdy użytkownik działki w ROD, nieza-

leżnie od tego, czy jest członkiem stowarzy-

szenia ogrodowego PZD ma bezwzględny 
obowiązek przestrzegać i stosować przepisy 
Regulaminu ROD.

Zarząd ROD sprawuje nadzór nad prze-
strzeganiem przepisów Regulaminu ROD,  
i może przeprowadzić lustrację działek  
w zakresie ich prawidłowego zagospodaro-
wania. W przypadku, gdy stwierdzi narusze-
nie przepisów Regulaminu ROD, w tym np. 
braku ładu i porządku na działce, czy jej nie-
estetycznego wyglądu ma prawo kierować 
do użytkowników takich działek wezwania 
do ich uporządkowania i przywrócenia ładu 

i porządku, wyznaczając im odpowiedni ter-
min na podjęcie działać.

Naruszanie Regulaminu ROD może dopro-
wadzić nawet do utraty prawa do działki, bo-
wiem zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 1) ustawy 
o ROD uporczywe wykraczanie przeciwko 
porządkowi ogrodowemu, które czyni uciąż-
liwym korzystanie z innych działek może 
stanowić podstawę wypowiedzenia umowy 
dzierżawy działkowej. W sytuacji więc, gdy 
działkowiec, zaniedbuje swoją działkę, po-
rzuca ją, czyni uciążliwym korzystanie przez 
innych użytkownych ze swoich działek i nie 
reaguje na wezwanie zarządu ROD do przy-
wrócenia ładu i porządku na działce, zarząd 
ROD w oparciu o przepisy ustawy o ROD 
oraz Statutu PZD uprawniony jest do wypo-
wiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Dlatego też, jeżeli działkowiec nie chce 
użytkować swojej działki, zaniedbuje ją, ne-
gatywnie oddziaływując na sąsiednie działki 

(zarówno na uprawy, jak i ich rekreacyjne 
funkcje), psuje wizerunek swojego ogrodu, 
a tym samym Związku, powinien zrzec się 
prawa do działki bądź przenieść do niej 
prawa na osobę zainteresowaną. Umożli-
wi to przekazanie działki do użytkowania 
jednej z wielu obecnie zainteresowanych 
uprawą działki osobie, a co za tym idzie re-
alizację społecznych celów i zadań posiada-
nia działki w ROD.
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Czy otrzymaliście już „Poradnik poczat-
kującego działkowca”i prenumeratę 
miesięcznika „działkowiec”?

GAZETA KAŻDEGO DZIAŁKOWCA

Już w pierwszej dekadzie sierpnia do ogrodów trafi 
„Zielona Rzeczpospolita” – bezpłatna gazeta każdego 
działkowca. 

W tym numerze przedstawimy najważniejsze infor-
macje dla Was i ogrodów  m.in. szczegółowe zasady 
odbywania walnych zebrań w 2020 r. 

W najbliższym wydaniu „Kącik nowego działkow-
ca”, czyli kompendium wiedzy, którą powinien mieć 
każdy nowy użytkownik działki.

Użytkowanie 
działki w ROD ma 
swoją specyfikę, 
gdyż na stosun-
kowo niedużej 
przestrzeni ogro-
du skupionych jest 
kilkaset rodzin.  
W celu ułatwienia 
płynnego przystą-
pienia i funkcjo-
nowania w PZD stworzony został system 
wdrożenia dla nowych działkowców. Do 
elementów systemu należą: szkolenie dla 
nowych działkowców, książka „Poradnik 
początkującego działkowca”, czyli stwo-
rzone przez najlepszych polskich specja-
listów kompendium wiedzy ogrodniczej 
dostosowane do specyfiki działek w ROD,  
a także roczna prenumerata „działkowca” 
pisma Polskiego Związku Działkowców. 

Materiały te otrzymuje się za pośred-
nictwem Wydawnictwa „działkowiec”.  
W pierwszej przesyłce numer „działkow-
ca” i książkę, w kolejnych 11 wydania 
„działkowca”.  Jednak, aby to nastąpiło, 
zarząd ROD musi przekazać dane dział-
kowca do Okręgu. 

Jeśli więc jesteście Państwo nowymi 
działkowcami, a nie otrzymaliście tych 
materiałów, zwróćcie się do zarządu swo-
jego ROD, czy przekazał Wasze dane do 
Okręgu. 


