
Mi´ dzy na ro do we ˝y cze nia dla PZD
Z oka zji Ju bi le uszu XXX -le cia ist nie nia, Pol ski Zwià zek Dzia∏ kow -

ców otrzy ma∏ list gra tu la cyj ny z Mi´ dzy na ro do we go Biu ra Ogro -
dów Dzia∏ ko wych i Ro dzin nych z sie dzi bà w Luk sem bur gu. Or ga -
ni za cja, któ rej PZD jest cz∏on kiem od 27 lat, sku pia 15 na ro do -
wych zwiàz ków dzia∏ kow ców z ca ∏ej Eu ro py. W li Êcie, b´ dà cym
prze ja wem uzna nia dla do tych cza so wych dzia ∏aƒ mi lio no wej ro -
dzi ny pol skich dzia∏ kow ców, za war to rów nie˝ ˝y cze nia dal szych
suk ce sów dla PZD. W imie niu wszyst kich cz∏on ków MBO DiR swo -
je pod pi sy z∏o ̋ y li: Pre zy dent Biu ra Chris Zij de veld (Ho lan dia),
Prze wod ni czà cy Za rzà du Wil helm Wo hat schek (Au stria) oraz Se -
kre tarz Ge ne ral ny Ma lou We irich (Luk sem burg).

MZ

Zwià zek wspie ra fi nan so wo ROD
W mi ja jà cym ro ku ze Êrod ków Kra jo wej Ra dy oraz okr´ go wych

za rzà dów PZD do ogro dów tra fi ∏o wspar cie w ∏àcz nej kwo cie 
8 312 574 z∏. Na po moc tà z∏o ̋ y ∏y si´ do ta cje na in we sty cje i re -
mon ty dla 679 ROD - na ∏àcz nà kwo t´ 5 558 323 z∏, do ta cje spe -
cjal ne na od bu do w´ ogro dów po szko do wa nych w po wo dzi – do
137 ROD prze ka za no kwo t´ 1 810 326 z∏ oraz 943 925 z∏ w for mie
po ̋ y czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD – przy zna no je 
33 ROD. Tak wi´c w 2011r. pra wie co pià ty ogród otrzy ma∏ wspar -
cie fi nan so we z KR lub OZ. 

AB

Zwol nie nia po dat ko we dla ROD i dzia∏ kow ców
Sto sow nie do art. 16 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych

ogro dach dzia∏ ko wych, dzia∏ kow cy sà zwol nie ni z po dat ków oraz
op∏at skar bo wych i ad mi ni stra cyj nych. Po wy˝ sze upraw nie nia sà
nie zwy kle istot ne, zw∏asz cza dla „kie sze ni” dzia∏ kow ców, któ rzy
nie na le ̋ à do lu dzi za mo˝ nych. Brak przed mio to we go prze pi su 
w usta wie o ROD, skut ko wa∏ by spo rym ob cià ̋ e niem fi nan so wym
dla u˝yt kow ni ków dzia ∏ek i ca ∏e go Zwiàz ku. 

Zwol nie niu od po dat ku od nie ru cho mo Êci pod le ga jà rów nie˝ al -
ta ny w ROD o po wierzch ni za bu do wy do 25 m2 w mia stach i do 
35 m2 po za gra ni ca mi miast oraz wy so ko Êci do 5 m przy da chach
stro mych i do 4 m przy da chach p∏a skich. Zwol nie nie od po dat ku
od nie ru cho mo Êci nie do ty czy jed nak al tan po nadnor ma tyw nych.
W ta kich sy tu acjach obo wià zek po dat ko wy cià ̋ y bez po Êred nio na
u˝yt kow ni ku dzia∏ ki.

Dzia∏ kow cy, za po Êred nic twem PZD, ko rzy sta jà te˝ ze zwol nieƒ
z po dat ku rol ne go i po dat ku od nie ru cho mo Êci za grunt. Zwol nie -
nia te nie dzia ∏a jà jed nak au to ma tycz nie. Sto sow nie do § 92 Sta -
tu tu PZD, za rzàd ROD jest zo bo wià za ny do z∏o ̋ e nia wnio sku 
o zwol nie nie z po dat ku rol ne go do w∏a Êci we go urz´ du mia -
sta/gmi ny. Ko niecz ne jest rów nie˝ z∏o ̋ e nie do 15 stycz nia de kla -
ra cji na po da tek rol ny. Z ko lei w przy pad ku po dat ku od nie ru cho -
mo Êci, za rzàd ROD – do 15 stycz nia – mu si z∏o ̋ yç de kla ra cj´ na
po da tek od nie ru cho mo Êci. 

AR 

Ru szy ∏y pra ce nad zmia nà Sta tu tu PZD
Na XXIV po sie dze niu Kra jo wej Ra dy PZD zo sta ∏a po wo ∏a na ko -

mi sja ds. sta tu tu PZD. Jej g∏ów nym za da niem jest do ko na nie oce -
ny wnio sków okr´ go wych zjaz dów de le ga tów do ty czà cych zmian
w sta tu cie PZD oraz przed sta wie nie Kra jo wej Ra dzie pro po zy cji
zmian. W ra mach przy go to wa nia do ewen tu al nej no we li za cji sta -
tu tu PZD, Kra jo wa Ra da zwró ci ∏a si´ rów nie˝ do wszyst kich okr´ -
go wych za rzà dów o ak tyw ne w∏à cze nie si´ w pra ce i nad sy ∏a nie
swo ich pro po zy cji, wnio sków i ocen do ty czà cych kon kret nych
roz wià zaƒ sta tu to wych. Rów no cze Ênie – za po Êred nic twem OZ 
– Kra jo wa Ra da zwró ci ∏a si´ do okr´ go wych ko mi sji re wi zyj nych 
i roz jem czych o w∏à cze nie si´ w pra ce i zg∏a sza nie swo ich uwag 
i pro po zy cji. Wszyst kie na de s∏a ne wnio ski zo sta nà roz pa trzo ne
przez ko mi sj´, a jej efek ty prac zo sta nà za pre zen to wa ne na po sie -

∏a niu IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów i po wo ∏a ∏a ko mi sj´ ds. sta -
tu tu PZD. Po nad to KR PZD pod j´ ∏a uchwa ∏´ w spra wie pro pa go -
wa nia idei i war to Êci ogrod nic twa dzia∏ ko we go, w któ rej stwier dzi -
∏a, ˝e nie zb´d ne jest uspraw nie nie dzia ∏aƒ do ty czà cych roz po -
wszech nia nia wie dzy o po zy tyw nym zna cze niu ro dzin nych ogro -
dów dzia∏ ko wych dla spo ∏ecz no Êci lo kal nych, okre Êla jàc w tym za -
kre sie za da nia dla okr´ go wych za rzà dów PZD.

MP

Lau re aci kon kur sów kra jo wych w War sza wie 
15.10.11 r. w War sza wie, w ra mach ob cho dów XXX le cia PZD,

od by ∏a si´ uro czy stoÊç pod su mo wa nia kon kur sów prze pro wa -
dzo nych przez Pre zy dium KR PZD w 2011 r., na któ rà zo sta li za -
pro sze ni lau re aci kon kur sów „ROD ro ku 2011”, „Ja ka to by ∏a dro -
ga” i „Jak po wsta wa ∏y na sze ogro dy” oraz cz∏on ko wie Kra jo wej
Ra dy PZD, Kra jo wych Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej PZD. 

Pre zes Zwiàz ku w asy Êcie wi ce pre ze sów wr´ czy∏ lau re atom
kon kur sów dy plo my, na gro dy ksià˝ ko we, a w kon kur sie „ROD Ro -
ku 2011” tak ̋ e pu cha ry i ta bli ce pa miàt ko we.

Z oka zji ju bi le uszu PZD Pre zes Zwiàz ku ude ko ro wa∏ 25 osób od -
zna kà „Za za s∏u gi dla PZD”, 10 osób z∏o tà od zna kà „Za s∏u ̋ o ne go
Dzia∏ kow ca”, a tak ̋ e wr´ czy∏ Dy plo my XXX -le cia PZD pre ze som
okr´ gów, cz∏on kom Kra jo wej Ra dy, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej. 

Przed sta wi cie le Kra jo wej Ra dy PZD, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD oraz przed sta wi cie le okr´ go -
wych za rzà dów Opol skie go, Pod kar pac kie go i w Szcze ci nie z∏o ̋ y -
li Pre ze so wi Zwiàz ku wy ra zy uzna nia i po dzi´ ko wa nia za 30 lat
prze wo dze nia Zwiàz kiem. Pre zes ROD „Ró ̋ a” w S∏up cy wr´ czy∏
Pre ze so wi PZD je ̋ a wy ko na ne go przez dzia∏ kow ców z te go ogro -
du ˝y czàc, „aby ka˝ dy wróg ogrod nic twa dzia∏ ko we go na dzia∏ si´
na je go kol ce”.

ZRS

Czy taj cie „dzia∏ kow ca”!
W sprze da ̋ y do st´p ny jest ju˝ naj now szy, gru dnio wy nu mer

mie si´cz ni ka „dzia∏ ko wiec” – nie zb´d na lek tu ra dla wszyst kich mi -
∏o Êni ków dzia ∏ek, a w nim m.in.:

• Cho in ka to nie od ∏àcz ny atry but Êwiàt Bo ̋ e go Na ro dze nia.
Oprócz tra dy cyj nych, po wszech nie ofe ro wa nych w tym cza sie
drze wek, mo ̋ e war to sko rzy staç rów nie˝ z ofer ty igla ków eg zo -
tycz nych? Spró buj! Za dziw in nych ory gi nal nà, nie spo ty ka nà wer -
sjà Êwià tecz nej de ko ra cji!

• Nie wol no nam za po mi naç o zi mu jà cych na dzia∏ ce ro Êli -
nach. Spraw dza nie i uzu pe∏ nia nie okryç, pod le wa nie w okre sach
od wil ̋ y to tyl ko nie któ re czyn no Êci po ma ga jà ce utrzy maç je w do -
brej kon dy cji.

• Wie le ga tun ków drzew i krze wów po cho dzi z bar dziej su ro we -
go kli ma tu, a nie któ re z nich sà wy jàt ko wo od por ne na ostre zi my
i przy mroz ki. War to je po znaç i cie szyç si´ ich nie za wod no Êcià!

• Czy zna cie ró ̋ ´ jab∏ ko wa tà? Od zna cza si´ ona wy jàt ko wo
cen ny mi, du ̋ y mi owo ca mi, na da jà cy mi si´ m.in. na nie zrów na ne
kon fi tu ry, her ba ty, wi na, czy na lew ki!

• Czy war to wra caç do sta rych od mian grusz? Któ re z nich
mo˝ na jesz cze po le caç do upra wy? Ja ka jest ich war toÊç? Gdzie
je na by waç?

• Ja kie szkod ni ki ro Êlin by ∏y naj groê niej sze w mi ja jà cym ro ku?
Ja kie z te go wnio ski na przy sz∏oÊç?

• Nie któ re ro Êli ny do nicz ko we po tra fià oczysz czaç po wie trze
w miesz ka niach z obec no Êci szko dli wych zwiàz ków che micz nych.
Po znaj te  ga tun ki i wy ko rzy staj ro Êlin ne „fil try” w do mu!

• Ro kit ni ki to ro Êli ny bar dzo od por ne i ma ∏o wy ma ga jà ce. Jed -
nak ich praw dzi wym skar bem sà lecz ni cze owo ce – jak je prze twa -
rzaç i wy ko rzy sty waç?

Te i wie le in nych, atrak cyj nych te ma tów tyl ko w gru dnio wym
„dzia∏ kow cu”! My do brze wie my jak od mie niç Two jà dzia∏ k´! 
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dze niu KR PZD, któ ra po ich prze ana li zo wa niu przed sta wi sto -
sow ne wnio ski Kra jo we mu Zjaz do wi PZD. De cy zja o uchwa le niu
ewen tu al nych zmian w sta tu cie PZD zo sta nie pod j´ ta na IX Kra -
jo wym Zjeê dzie PZD, któ ry od b´ dzie si´ w dniach 16–17. XII br.

MZ

Eu ro pej scy dzia∏ kow cy ape lu jà do w∏adz Pol ski
Z li stem otwar tym do na czel nych w∏adz RP wy stà pi ∏o Mi´ dzy na -

ro do we Biu ro Ogro dów Dzia∏ ko wych i Ro dzin nych z sie dzi bà w
Luk sem bur gu, któ re sku pia 15 na ro do wych zwiàz ków zrze sza jà -
cych po nad 3 mi lio ny eu ro pej skich dzia∏ kow ców. W swo im wy -
stà pie niu Biu ro wy ra zi ∏o dez apro ba t´ wo bec za skar ̋ e nia po -
wszech nie po pie ra nej przez dzia∏ kow ców usta wy o ROD, któ ra w
Eu ro pie jest uzna wa na za jed nà z naj lep szych ustaw, re gu lu jà -
cych funk cjo no wa nie ogrod nic twa dzia∏ ko we go w da nym kra ju.
Wy so ko oce nio no Zwià zek, b´ dà cy jed nà z naj wi´k szych na ro -
do wych or ga ni za cji dzia∏ kow ców w Eu ro pie, któ ry jest po strze ga -
ny ja ko or ga ni za cja spraw na, s∏u ̋ à ca pol skim dzia∏ kow com i eu -
ro pej skie mu ru cho wi dzia∏ ko we mu. Dla te go Mi´ dzy na ro do we
Biu ro zwró ci ∏o si´ do Pre zy den ta RP, Pre mie ra Rzà du, Mar sza∏ -
ków Sej mu i Se na tu, Mi ni stra In fra struk tu ry a tak ̋ e Pierw sze go
Pre ze sa Sà du Naj wy˝ sze go i Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go o za j´ -
cie sta no wi ska, któ re po zwo li za cho waç pra wa pol skich dzia∏ -
kow ców, ogro dów i Zwiàz ku za pi sa ne w usta wie o ROD. Jed no -
cze Ênie Biu ro, w imie niu ca ∏e go eu ro pej skie go ruch dzia∏ ko we go,
udzie li ∏o Zwiàz ko wi po par cia w wal ce o za cho wa nie usta wy. 

TT

IX Kra jo wy Zjazd PZD
Kra jo wa Ra da PZD na XXIV po sie dze nia w dniu 14 X 2011 r.

pod j´ ∏a uchwa ∏´ o zwo ∏a niu w dniach 16–17 XII 2011 r. IX Kra jo -
we go Zjaz du De le ga tów PZD. Zjazd od b´ dzie si´ w War sza wie.
Okr´ go we zjaz dy de le ga tów, któ re od by wa ∏y si´ od po ∏o wy
czerw ca do koƒ ca wrze Ênia br. wy bra ∏y 460 de le ga tów na IX Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów PZD.

Kra jo wy Zjazd jest naj wy˝ szym or ga nem Zwiàz ku. Do je go za -
daƒ na le ̋ y: za twier dze nie spra woz daƒ za okres ka den cji z dzia -
∏al no Êci Kra jo wej Ra dy, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej; pod j´ cie de cy zji, na wnio sek Kra jo wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej, w spra wie ab so lu to rium dla Kra jo wej Ra dy PZD;
uchwa le nie pro gra mu dzia ∏a nia Zwiàz ku na na st´p nà ka den cj´;
usta le nie licz by i wy bór cz∏on ków Kra jo wej Ra dy, Kra jo wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, a tak ̋ e uchwa le nie
ewen tu al nych zmian w sta tu cie PZD. Do Zjaz du na le ̋ y rów nie˝
roz pa trze nie zg∏o szo nych wnio sków i pod j´ cie sto sow nych
uchwa∏.

MP

Ob ra do wa ∏a Kra jo wa Ra da Pol skie go 
Zwiàz ku Dzia∏ kow ców

14.10.11 r. w War sza wie od by ∏o si´ XXIV po sie dze nie KR PZD,
któ re mu prze wod ni czy∏ Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. W po -
sie dze niu Kra jo wej Ra dy uczest ni czy ∏y w pe∏ nych sk∏a dach Kra -
jo wa Ko mi sja Re wi zyj na i Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza. Na po sie -
dze niu do ko na no oce ny prze bie gu i wy ni ków II Kon gre su PZD, 
a uczest ni czà ce w nim kra jo we or ga ny Zwiàz ku pod j´ ∏y wspól ne
sta no wi sko w spra wie oce ny II Kon gre su PZD, w któ rym pod kre -
Êli ∏y spraw nà or ga ni za cj´ Kon gre su, ale przede wszyst kim po sta -
w´ i za an ga ̋ o wa nie 4000 dzia∏ kow ców re pre zen tu jà cych ogro dy
dzia∏ ko we z te re nu ca ∏e go kra ju wy ra ̋ a jà cà si´ w jed no Êci ce lów
i zde cy do wa nej wo li wal ki o nie na ru szal noÊç usta wy o ROD. 

Kra jo wa Ra da przy j´ ∏a uchwa ∏´, w któ rej spre cy zo wa ∏a za da nia
dla Pre zy dium KR PZD, okr´ go wych za rzà dów i za rzà dów ROD
w ce lu pro pa go wa nia i wdra ̋ a nia do rob ku II Kon gre su wÊród
dzia∏ kow ców, struk tur Zwiàz ku, a tak ̋ e spo ∏ecz no Êci lo kal nej. 

Pod czas po sie dze nia KR PZD pod j´ ∏a rów nie˝ de cy zj´ o zwo -


