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Broszura jest wydana w nakładzie 
20 tys. egzemplarzy i przeznaczona do 
bezpłatnego użytku dla instruktorów  
i działkowców. Jej koszty ponosi Kra-
jowa Rada PZD. Broszura ta pod ko-
niec sierpnia trafi do wszystkich okrę-
gowych zarządów PZD, skąd będzie 
rozsyłana do ogrodów. Działkowcy 
powinni otrzymać broszurę bezpłatnie  
w swoich zarządach ROD. Ponieważ 
nakład broszury jest ograniczony, warto 
zgłaszać się po nią w swoich ogrodach.  

Dlaczego warto po nią sięgnąć? 
W broszurze wyjaśniono w jaki spo-
sób krok po kroku wybudować oczko 
wodne na działce i jak zaaranżować 
ciekawą roślinność wokół niego. Za-
kładanie oczek wodnych na działkach 
doskonale wpisuje się w potrzeby 
programów przygotowanych i przyję-
tych do realizacji przez Krajową Radę 
PZD: „Otwarty Program Klimatyczny 
PZD” i „Bioróżnorodność na działkach 
w ROD”. W oczkach wodnych można 
gromadzić (retencjonować) nadmiar 
wody z opadów, gdy jest ich dużo,  
a następnie w czasie letnich upałów  
i suszy wykorzystywać ją do podlewa-
nia roślin na działce. Retencjonowanie 
wody to postawa bardzo ekologicz-
na, racjonalna i polegająca także na 
oszczędnościach w portfelach. Woda 
jest przecież coraz droższa. Oczko 
wodne przyciąga także wszelkie or-
ganizmy żywe: od owadów, przez 
płazy, gady, drobne ssaki po ptaki,  
a to przyczynia się do zwiększenia bio-
różnorodności. Poza tym przebywanie  
w sąsiedztwie wody jest także ko-
rzystne dla naszego zdrowia fizyczne-
go i psychicznego.

Broszura jest bogato ilustrowana 
zdjęciami, rysunkami i schematami. 
Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zachęcamy więc do zgłaszania 
się do swoich zarządów ROD, w celu 
otrzymania egzemplarza tej cenne 
broszury.                                     D. Taraska

W ubiegłym roku ze względu na pandemię Krajowe Dni Działkowca obchodziliśmy 
w sposób zdalny wg przyjętego programu, tradycyjnie z zaangażowaniem wszystkich 
Okręgowych Zarządów. W tym samym czasie i przy  pomocy środków zdalnych 
mogliśmy wykonać wszystko zgodnie z poszczególnymi punktami programu. Mimo 
wszystko nie było to spełnienie wszystkich oczekiwań działaczy i działkowców, chociaż 
przyjęte było ze zrozumieniem. 

W bieżącym roku Krajowe Dni Dział-
kowca będziemy obchodzić w Warszawie 
17 września 2022 r., przy udziale Człon-
ków Krajowej Rady, Krajowej Komisji 
Rewizyjnej, a także Prezesów Okręgów,  
a wreszcie weteranów ruchu ogrodnictwa 
działkowego i zasłużonych dla ogrodów 
działaczy. Szczególną grupę będą stanowi-
ły delegacje z ogrodów, które uczestniczyły 
w Wielkim Konkursie dla uczczenia 40-le-
cia PZD. Konkurs został już rozstrzygnięty 
przez Krajowy Zarząd, natomiast podczas 
Krajowych Dni Działkowca wszystkim 
ogrodom podziękuje Prezes Związku za 
ich zaangażowanie i twórczą pracę, a tak-
że wręczy nagrody za udział w konkursie. 
Natomiast wszystkie ROD jako najlepsze  
w kraju otrzymają tytuł „ROD 40 -lecia Pol-
skiego Związku Działkowców” .

Podczas uroczystości wręczone zostaną 
również dyplomy, puchary i nagrody dział-
kowcom uczestnikom konkursu krajowego 
pn. „Najpiękniejsza Działka roku 2022”.  
W konkursie uczestniczyło 51 działko-
wych rodzin z terenu całego kraju. Kon-
kurs był trudny, efekty są bardzo pozytyw-
ne. Działkowcy dobrze prowadzą swoje 
działki, nowocześnie, a także reagują na 
głosy nauki przekazywane przez struk-
tury Związku jak również Wydawnictwo 
„działkowiec”. Wszystkim uczestnikom 
tego konkursu Prezes Związku złoży po-

Na zlecenie Krajowego Zarządu 
PZD Wydawnictwo „działkowiec” 
opracowało broszurę „Pomysły na 
oczko wodne” autorstwa Marty 
Szczęsny-Muciak.

Krajowe Dni Działkowca 2022

Konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza działka 
Roku 2022” rozstrzygnięty
Krajowy Zarząd PZD w dniu 12 sierpnia 
2022 r. rozstrzygnął konkurs krajowy 
pn. „Najpiękniejsza działka Roku 2022”. 
Zgłoszenia nadesłało 51 działkowców 
z ROD PZD. Zostały one poddane 
szczegółowej analizie i ocenie Komisji 
Konkursowej PZD, która przedstawiła 
Krajowemu Zarządowi PZD propozycje 
rozstrzygnięcia konkursu. 

Zbliża się okres jesienny. W tym czasie zwiększa się niestety negatywne zjawisko 
zamieszkiwania na działkach, co powoduje liczne niedogodności dla działkowców 
i funkcjonalności całego ogrodu. Stąd ustawa o ROD bezwzględnie zakazuje 
zamieszkiwania na terenach działek rodzinnych (art. 12 ustawy o ROD).

Takie zachowanie stanowi bowiem ra-
żące naruszenie funkcji i przeznaczenia 
ogrodów działkowych, które nie są osie-
dlami, ale miejscami wypoczynku. Działki 
nie są również wyposażone w podsta-
wową infrastrukturę techniczno-sanitar-
ną pozwalającą zaspokajać podstawowe 
potrzeby życiowe. Zamieszkiwanie w al-
tanie – szczególnie w okresie zimowym 
- może więc stanowić zagrożenie dla 
życia lub zdrowia. Dlatego takie wyko-
rzystywanie działki jest niedopuszczalne  
i powinno skutkować pozbawieniem pra-
wa do działki i ewentualną eksmisją. Taka 
sankcja grozi również działkowcowi, któ-

ry wprawdzie osobiście nie zamieszkuje, ale 
udostępnia (wynajmuje) swoją działkę osobie, 
która w taki sposób ją wykorzystuje. Z art. 36 
ust. 2 ustawy o ROD wynika bowiem, że odda-
nie działki lub części działki osobie trzeciej do 
płatnego lub bezpłatnego używania stanowi 
bezwzględną przyczynę wypowiedzenia umo-
wy dzierżawy działkowej. Działka nie może 
służyć do prowadzenia działalności gospodar-
czej lub zarobkowej. Dlatego nie jest możliwe 
jakiekolwiek czasowe „odstąpienia” działki. 
Taka umowa nie tylko byłaby nieważna z mocy 
prawa jako sprzeczna z ustawą o ROD, ale jej 
zawarcie stanowiłoby także podstawę do po-
zbawienia prawa do działki.                  T. Terlecki

Do konkursu zostały zgłoszone 23 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez 
Okręgowe Zarządy PZD zostały wybrane jako wyróżniające się stopniem rozwoju, 
zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych 
czasów i potrzeb ogrodu zapewniającymi działkowcom, a także ich rodzinom 
możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich 
potrzeby, a także realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego 
znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez  m.in. wdrażanie Programów PZD.  

Komisja Konkursowa PZD szcze-
gółowo zweryfikowała i oceniła zgło-
szenia zwracając szczególną uwagę na 
przekazaną dokumentację fotograficz-
ną pod względem doboru merytorycz-
nego rekomendując Krajowemu Zarzą-
dowi sposób rozstrzygnięcia konkursu. 
W dniu 12 sierpnia 2022 r. Krajowy 
Zarząd PZD wskazał zwycięskie ROD. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
podczas Krajowych Dni Działkowca 
2022, które planowane są na 17 wrze-
śnia br. Na tę krajową uroczystość 

zostaną zaproszeni przedstawiciele 
ROD laureatów konkursu, którzy od-
biorą w imieniu swoich ROD pamiąt-
kowe puchary oraz dyplomy. Nagrody 
pieniężne dla każdego ogrodu zostaną 
przekazane na konta bankowe ROD 
do wykorzystania na cele statutowe.

Wyniki konkursu zostaną opubli-
kowane w Biuletynie Informacyjnym, 
miesięczniku „działkowiec”, wydaw-
nictwach związkowych oraz  na stro-
nach internetowych  PZD i Okręgów.

Zofia Rut-Skórzyńska

Zgłoszone do konkursu działki oce-
niane były głównie na podstawie prze-
kazanej dokumentacji fotograficznej wg 
kryteriów: zagospodarowanie działki, 
różnorodność uprawianych roślin na 
działce, elementy wyposażenia działki 
związane z racjonalnym wykorzystaniem 
wody, segregacji śmieci, wyposażenie 
działki w budki lęgowe, karmniki dla pta-
ków, domki dla owadów pożytecznych, 
rośliny miododajne, ekologiczne sposo-
by ochrony roślin, uprawy współrzędne, 

stosowanie nawozów naturalnych,  nasadze-
nia drzew i krzewów, rośliny ozdobne,  este-
tyka i stan techniczny działki, mała architek-
tura na działce.

Wynik konkursu zostaną ogłoszone  
w trakcie Krajowych Dni Działkowca 2022 
planowanych na dzień 17 września br., na 
które zostaną zaproszeni działkowcy, których 
działki zostały wybrane laureatami konkursu. 
Nagrody pieniężne dla laureatów i wyróżnio-
nych przekazane zostaną na konta bankowe. 
Działkowcy nagrodzeni miejscem I-III otrzy-
mają puchary konkursowe, a wszyscy uczest-
nicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną 
prenumeratę miesięcznika „działkowiec”. 

Ponadto wyniki konkursu oraz zdjęcia 
działek zostaną opublikowane w Biuletynie 
Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, 
wydawnictwach związkowych oraz w me-
diach społecznościowych i na stronie inter-
netowej PZD.                        Zofia Rut-Skórzyńska

Do 30 września 2022 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu krajowego pn. „Warzyw-
nik Roku 2022”.

dziękowania, życzenia dalszej pozytywnej 
pracy na swojej działce i w Związku. Warto 
dodać, że zasłużeni działkowcy otrzymają 
medale Bene Meritus, odznaki „Za zasługi 
dla PZD” oraz złote odznaki „Zasłużonego 
działkowca”. 

Zakładamy, że będzie to piękna impreza 
integrująca działkowców, a także integrują-
ca różne pokolenia działkowców użytkują-
cych działki w ROD. Informacja z Krajowych 
Dni Działkowca będzie zamieszczona na 
stronie internetowej Krajowej Rady, stro-
nach internetowych Okręgów, ale rów-
nież będzie opublikowana w „działkowcu” 
i „Moim Ogródku”, a uchwały konkursowe 
na stronach Krajowego Zarządu i w Biule-
tynie Informacyjnym Związku. 

Równocześnie warto przypomnieć, 
że również w ogrodach odbywają się dni 
działkowca, a w wielu są one połączone  
z obchodami jubileuszy ROD. Każdy ogród 
obchodzący jubileusz otrzymuje dyplom, 
puchar oraz drobne upominki dla podkre-
ślenia znaczenia jubileuszu.

Są to piękne uroczystości, w których 
uczestniczą samorządowcy, posłowie i se-
natorowie. Wiele OZ organizuje własne 
Okręgowe Dni Działkowca. To piękna tra-
dycja, która jest słusznie kontynuowana 
przez działkowców i wszystkie struktury 
Związku . Tak jest też w tym roku.

 Prezes Polskiego Związku Działkowców
Eugeniusz Kondracki 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich 
działkowców posiadających prawo do działki w 
rodzinnym ogrodzie działkowym PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłosze-
nie udziału następuje poprzez złożenie:

1. Wypełniony i podpisany formularz zgło-
szenia do Krajowego Konkursu „Warzywnik 
Roku 2022” 

2. Dokumentację fotograficzną opisaną 
zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, 
utrwaloną na nośniku cyfrowym oraz w for-
mie kolorowego wydruku.

3. Podpisane (czytelnie) „Oświadczenie 

uczestnika Konkursu Krajowego „Warzywnik 
Roku 2022”. 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej na adres:

Krajowy Zarząd PZD,
Konkurs Krajowy „Warzywnik Roku 2022”
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
lub elektronicznie na specjalny adres e-mail: 

warzywnikroku@pzd.pl 
Uchwała nr 264/2022 Krajowego Zarządu PZD 

w sprawie ogłoszenia konkursu, Regulamin oraz 
formularze dokumentów niezbędnych do zgło-
szenia udziału w konkursie dostępne są na stronie 

Zakaz zamieszkiwania i wynajmu działki w ROD

Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnął konkurs krajowy dla ROD 
pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego 
Związku Działkowców w 2022 roku”

Zgłoś się do konkursu krajowego „Warzywnik Roku 2022”
internetowej www.pzd.pl w zakładce Aktualności – 
Konkursy.

Nagrodami w konkursie będą:
a)  I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;
b) II miejsce - nagroda pieniężna  

w wysokości 2 000 zł;
c) III miejsce - nagroda pieniężna  

w wysokości 1 500 zł;
d) Wyróżnienie –nagroda pieniężna 
 w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzo-
ne miejscem I-III otrzymają puchary konkursowe,  
a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe 
i roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”. 

Zapraszamy!                              Zofia Rut-Skórzyńska

Rodzinne Ogrody Działkowe 
walczą o granty
Za nami kolejny już drugi etap naboru 
wniosków o  przyznanie grantu  
w ramach programu  „Rozwój zielonej 
infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów 
działkowych” w związku  
z konkursem ogłoszonym przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Według informacji uzyskanych od Okręgo-
wych Zarządów PZD na dzień 31 lipca 2022 
r. aż 190 Rodzinne Ogrody Działkowe złożyły 
wniosek o przyznanie grantów na dofinanso-
wanie projektów. Najwięcej wniosków złożo-
no w Okręgach we Wrocławiu (21), w Kato-
wicach (18), w Łodzi (16), w  Szczecinie (15)  
i w Opolu (14). Po zakończeniu oceny wnio-
sków o przyznanie grantu w  ramach pierw-

szego etapu konkursu 9 ROD otrzymało 
informacje o wyniku pozytywnej oceny me-
rytorycznej wniosku o przyznanie grantu, 
tym samym rozpoczynając procedurę przeka-
zania środków z tytułu grantu.

W ramach konkursu Rodzinne Ogrody 
Działkowe zgłaszały projekty dotyczące: 
podstawowych zakresów rodzajów inwesty-
cji (grupa A), które są obligatoryjne i inwesty-
cje w zakresie elementów dodatkowych (gru-
pa B). KZ PZD monitoruje udział struktur PZD 
w Konkursie. W pierwszej dekadzie sierpnia 
br. odbył naradę on-line ze wszystkimi dy-
rektorami biur OZ PZD. Celem narady, było 
przedstawienie informacji w sprawie realiza-
cji konkursu za okres ponad dwóch miesięcy 
jego trwania. 

Okręgowe Zarządy PZD zobowiązane 
są do pełnego wsparcia merytorycznego  
i niezbędnej pomocy Zarządom ROD biorą-
cym udział w konkursie. Wnioski są wstęp-
nie weryfikowane, udzielana jest pomoc  
w wypełnianiu wniosku oraz kompletowaniu 
załączników. 

Wymogi konkursu są określone w regu-
laminie i należy je stosować. Zarządy ROD 
napotykają trudności, gdyż temat jest nowy 
i pilotażowy dla struktur PZD. KZ PZD ze-
brał pełną informację w zakresie wystę-
pujących problemów i podjął współpracę 
z kierownictwem centrali ARiMR. Mamy 
nadzieję, że szereg tematów zostanie roz-
wiązanych na korzyść Zarząd ROD i bę-
dzie to miało wpływ na bieżącą współpra-

cę z OR ARiMR. Uwzględnienie uwag PZD 
przez ARiMR może zdecydowanie przyspie-
szyć procedowanie wniosków, tym samym 
zdecydować o skuteczności udziału ROD  
w konkursie. 

Zachęcamy nadal ROD o ubieganie się  
o grant, gdyż każdy ROD może uzyskać na-
wet 100 000 zł. Prosimy o racjonalne wybie-
ranie zadań tzn. praktycznych, przydatnych 
dla funkcjonowania ogrodu, możliwych do 
zrealizowania i rozliczenia do 31.08.2023 r.  
i dalszego ich użytkowania w okresie 5 lat od 
zrealizowania.

Po wszelkie informacje dotyczące konkursu 
zapraszamy na strony internetowe Związku. 
Okręgowe Zarządy PZD utworzyły osobną 
zakładkę umieszczając w niej aktualne wzory 

dokumentów i informacje niezbędne do zło-
żenia wniosku.  

Polski Związek Działkowców z niecierpli-
wością czeka na pomyślne zakończenie ko-
lejnych etapów konkursu, rozdysponowanie 
środków na wskazane przez ogrody inwe-
stycje. W ocenie Prezesa PZD - środki uzy-
skane w ramach konkursu pozwolą jeszcze 
lepiej realizować ogrodom ich cele wskazane 
w Ustawie o ROD, m.in. ochronę środowiska 
i przyrody, oddziaływanie na poprawę wa-
runków ekologicznych w gminach, integrację 
wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzie-
ci w zdrowych warunkach oraz zachowanie 
aktywności i zdrowia seniorów.

Aleksandra Grunt-Mejer  


