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LIST OTWARTY KRAJOWEJ RADY DO
PREZYDENTA RP

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
KRAJOWA RADA 

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!
Po wy słu cha niu Pań skie go orę dzia wy gło szo ne go pod czas pierw sze go po sie dze nia Sej mu, Kra jo wa

Ra da PZD pra gnie prze słać na Pa na rę ce gra tu la cje i sło wa po dzię ko wa nia za głę bo ką i mą drą treść
wy stą pie nia. Za war te w nim my śli oraz dia gno za sy tu acji, w ja kiej zna la zła się na sza Oj czy zna i spo -
so bów roz wią zy wa nia pro ble mów sto ją cych przed pol skim spo łe czeń stwem, są nam nie zwy kle bli -
skie. Ja ko re pre zen tan ci jed nej z naj więk szych or ga ni za cji po za rzą do wych w Pol sce, któ rej dzia łal ność
sku pio na jest na służ bie spo łe czeń stwu, a w szcze gól no ści je go słab szym człon kom, ze szcze gól ną
uwa gą wy słu cha li śmy zwłasz cza frag men tów Pań skiej mo wy po świę co nych bu do wie Pań stwa opar -
te go o ideę spo łe czeń stwa oby wa tel skie go i prze ciw dzia ła ją ce go wy klu cze niu spo łecz ne mu. Wi zja
kra ju funk cjo nu ją ce go w opar ciu o go spo dar kę ryn ko wą ale jed no cze śnie zgod nie z za sa dą po moc ni -
czo ści i uwzględ nie niem ko niecz no ści wspie ra nia oby wa te li go rzej ra dzą cych so bie w świe cie kon -
ku ren cji, jest nam rów nież bar dzo bli ska. 

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie! 
30 lat za rzą dza nia przez ogól no pol ski sa mo rząd dział kow ców bli sko 5000 ogro dów w Pol sce da je

nam peł ne pra wo stwier dzić, iż pol scy dział kow cy są do sko na łym przy kła dem ak tyw nych człon ków
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Za ło żo na w 1981r. na fa li od dol nych ru chów spo łecz nych or ga ni za -
cja sku pia ją ca 600 000 dział kow ców, od sa me go po cząt ku ist nie nia opie ra ła się o za sa dę sa mo rząd -
no ści i sa mo dziel no ści. Dzię ki te mu w cięż kich la tach 80 –tych ubie głe go wie ku uda ło się nam
stwo rzyć prze szło 300 000 no wych dzia łek, na któ re ist nia ło ol brzy mie za po trze bo wa nie. Sa mo rząd
dział kow ców spraw dził się rów nież w wol nej Pol sce. 

Trans for ma cja ustro jo wa spo wo do wa ła znacz ne wzmoc nie nie po zy cji spo łecz nej śro do wisk go spo -
dar czych. W efek cie, dla nie któ rych stron nictw po li tycz nych, kry te rium eko no micz ne sta ło się głów -
nym mier ni kiem za rzą dza nia spra wa mi pu blicz ny mi. In te res eko no micz ny stał się swo istą świę to ścią,
przed któ rą ustę po wać mu sia ły wszel kie in ne war to ści. Jed ną z kon se kwen cji te go sta nu rze czy by ło
po strze ga nie te re nów ogro dów dział ko wych ja ko za so bu grun tów, któ re po win ny zo stać prze ję te 
i wy ko rzy sta ne na ce le ko mer cyj ne. Słu ży ły te mu licz ne pro jek ty ustaw i in ne ini cja ty wy, skie ro wa ne
na li kwi da cję ogro dów, usu nię cie z nich dział kow ców i swo bod ne prze ję cie te re nów. Po ten cjal ne zy -
ski z ta kich trans ak cji po wo do wa ły, iż w spra wę za an ga żo wa ne by ły naj sil niej sze gru py eko no micz ne
w kra ju. Gdy by nie ogól no pol ski Zwią zek dział kow ców ich ce le zo sta ły by za pew ne zre ali zo wa ne.

Sku pia jąc po nad mi lion pol skich dział kow ców PZD po sia da po ten cjał po zwa la ją cy zmo bi li zo wać
ol brzy mi ruch spo łecz ny. Dzię ki te mu za każ dym ra zem uda wa ło się nam obro nić pra wa dział kow -
ców. Ja ko wia ry god ny przed sta wi ciel pol skich ro dzin dział ko wych, Zwią zek po tra fił prze ko nać naj -
waż niej szych uczest ni ków ży cia pu blicz ne go, iż za pi sa ne w usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (a wcze śniej usta wie o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych) za sa dy funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych, naj le piej słu żą re ali za cji ich ce lów. Bez wąt pie nia przy czy nia ło się do te go
sze ro kie po par cie spo łecz ne ze stro ny dział kow ców, któ re go do bit nym przy kła dem by ło 620 000 pod -
pi sów pod pe ty cją w obro nie usta wy o ROD.

Pre zy dent RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski 
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Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!
Wy da rze nia ostat nich mie się cy spra wi ły, iż PZD po raz ko lej ny jest zmu szo ny szu kać orę dow ni -

ków spra wy dział kow ców. Za skar że nie ca łej usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez by -
łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, jak rów nież sta no wi sko Sej mu prze sła ne w tej spra wie
do Try bu na łu, nie po zo sta wia ją nam złu dzeń. Fun da men tal ne pra wa dział kow ców są za gro żo ne. Ode -
bra nie usta wo wych gwa ran cji chro nią cych ogro dy przed do wol ną li kwi da cją, za ne go wa nie praw dział -
kow ców do dzia łek, czy wresz cie po stu lat li kwi da cji ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców,
sta wia ją pod zna kiem za py ta nia ist nie nie więk szo ści ogro dów w Pol sce. Dla te go też, w imie niu prze -
szło mi lio na pol skich ro dzin ko rzy sta ją cych z dzia łek, zwra ca my się do Pa na o wspar cie na szych sta -
rań w obro nie tra dy cji na sze go ru chu, któ rej od zwier cie dle niem są za pi sy za skar żo nej usta wy.
Li czy my, że tak jak Pań scy po przed ni cy, Pre zy den ci Lech Wa łę sa i Alek san der Kwa śniew ski, wes prze
Pan swo im au to ry te tem ideę sa mo rząd ne go i sa mo dziel ne go ru chu dział kow ców. Do świad cze nia mi -
nio nych lat wska zu ją jed no znacz nie, że usta wa za bez pie cza ją ca pra wa dział kow ców oraz sil na or ga -
ni za cja, po tra fią ca sku tecz nie upo mnieć się o prze strze ga nie tych praw, są ko niecz ne dla zrów -
no wa że nia prze wa gi śro do wisk eko no micz nych dą żą cych do suk ce syw nej li kwi da cji ogro dów i  przej -
mo wa nia ich te re nów. Bez tych me cha ni zmów rze sza osób po krzyw dzo nych i wy klu czo nych w Pol -
sce mo że się po więk szyć o ko lej ne kil ka set ty się cy dzi siej szych dział kow ców. W ich imie niu
zwra ca my się do Pa na o wspar cie sta rań na szej or ga ni za cji o za cho wa nie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych w nie zmie nio nym kształ cie. 

KRAJOWA RADA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Pod pi sy sy gna ta riu szy li stu do Pre zy den ta RP
Pre zes PZD

/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

/-/ Je rzy Anu le wicz
/-/ Sta ni sław Bo guc ki

/-/ An drzej Boj ko
/-/ An to ni na Bo roń

/-/ Jó zef Brzo zow ski
/-/ Syl we ster Chę ciń ski
/-/ Sta ni sław Cho dak
/-/ Gra ży na Fran ke
/-/ Jan Gru dziń ski

/-/ Ta de usz Ja rzę bak
/-/ Te re sa Kar pe ta
/-/ Jó zef Ka sprzak

/-/ Ha li na Kmie ciak

/-/ Zbi gniew Ko ło dziej czak
/-/ Bar ba ra Ko rol czuk
/-/ An to ni Ko strze wa

/-/ Cze sław Ko zi kow ski
/-/ Mi chał Kraw czyk
/-/ Win cen ty Ku lik
/-/ Je rzy Le śniak

/-/ Wal de mar Le wan dow ski
/-/ Bo le sław Mi ko łaj czyk
/-/ Ja nusz Mosz kow ski

/-/ Jó zef No ski
/-/ Grze gorz Oracz

/-/ Iza be la Oże gal ska

/-/ Ma rian Pa siń ski
/-/ Sta ni sław Prze nicz ka

/-/ Zbi gniew Ro dak
/-/ Jó zef Ro ma now ski
/-/ Ro mu ald Si kor ski

/-/ Cze sław Smo czyń ski
/-/ Sta ni sław Su szek
/-/ Agniesz ka Sycz

/-/ Ur szu la Wa lu siak
/-/ Je rzy Wdow czyk
/-/ An drzej Wo sik

/-/ Zyg munt Wój cik
/-/ Hen ryk Zio mek

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Ma ria Fojt

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Ol ga Ochry miuk

Pre zes Okrę gu To ruń sko -Wło cław skie go
/-/ Ry szard Cho dy nic ki

Pre zes Okrę gu w Le gni cy
/-/ An to ni Mol ka

Pre zes Okrę gu w Byd gosz czy
/-/ Bar ba ra Ko kot

Pre zes Okrę gu w Go rzo wie Wlkp.
/-/ Piotr Wilms

War sza wa, dn. 17 li sto pa da 2011 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Po za po zna niu się z Pań ską od po wie dzią na list otwar ty Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział -

ko wych i Ro dzin nych w spra wie za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ca łej usta wy z dnia 8 lip -
ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD wy ra ża ją zdu mie nie
tre ścią tej od po wie dzi, któ ra nie od no si się do za sad ni czych kwe stii pod nie sio nych przez Mię dzy na -
ro do we Biu ro, ale rów nież za wie ra stwier dze nia, któ re są krzyw dzą ce i bu dzą na sze obu rze nie.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że za skar że nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych wy wo ła ło za nie -
po ko je nie w eu ro pej skim śro do wi sku dział ko wym. Wy sto so wa ny list otwar ty or ga ni za cji sku pia ją cej
15 na ro do wych związ ków zrze sza ją cych po nad trzy mi lio ny dział kow ców jest wy ra zem te go za nie -
po ko je nia i pró bą za ape lo wa nia do pol skich władz o od stą pie nie od za mia ru po zba wie nia dział kow -
ców ich za sad ni czych praw. W tym ce lu Mię dzy na ro do we Biu ro pod nio sło sze reg kwe stii
wy ni ka ją cych z ak tu al nej sy tu acji pol skie go ru chu dział ko we go, któ re zo sta ły przez Pa na cał ko wi cie
po mi nię te. W szcze gól no ści na próż no do szu kać się w Pań skiej od po wie dzi klu czo we go wy ja śnie nia,
dla cze go za skar że nie fun da men tal nych praw dział kow ców i gwa ran cji ist nie nia ogro dów dział ko -
wych ma słu żyć pol skim dział kow com i do bru ich ru cho wi. Wszak za warł Pan w swo im wy stą pie niu
za pew nie nie o do ce nie niu pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go; treść Pań skiej od po wie dzi wręcz
po twier dza, że pod wa że nie kon sty tu cyj no ści ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych ma na
ce lu dzia ła nie na rzecz dział kow ców. Szko da jed nak, że w żad nym miej scu nie wy ja śnio no, cze mu w
in te re sie dział kow ców mia ło by być dą że nie do osta tecz ne go uchy le nia prze pi sów gwa ran tu ją cych
dział kow com m.in. pra wo do dział ki, wła sność na nie sień na dział ce, zwol nie nia po dat ko we, ochro nę
li kwi da cji ogro dów na do wol ne ce le, od szko do wa nia w ra zie utra ty wła sno ści, a tak że ochro nę przed
rosz cze nia mi do grun tów za ję tych przez ogro dy. Ta za sad ni cza kwe stia zo sta ła po now nie zby ta wy -
mow nym mil cze niem, a ini cja ty wa pod wa ża ją ca fun da men tal ne pra wa dział kow ców zo sta ła przez
Pa na przed sta wio na ja ko dzia ła nie ma ją ce wręcz wzmoc nić ich po zy cję praw ną. De kla ru je Pan z jed -
nej stro ny wo lę ochro ny war to ści ogrod nic twa dział ko we go, a jed nak zmie rza Pan nie zwy kle kon se -
kwent nie do de fi ni tyw ne go uchy le nia usta wy, któ ra w oce nie sa mych za in te re so wa nych naj peł niej
wy ra ża te war to ści.

Pa nie Pre ze sie,
Kra jo wa Ra da PZD, ja ko re pre zen tant mi lio na pol skich dział kow ców, nie mo że bez kry tycz nie przy -

jąć ta kie go sta no wi ska. Z przy kro ścią mu si my stwier dzić, że ist nie je za sad ni czy dy so nans po mię dzy
za pew nie nia mi i ra cja mi wy ra żo ny mi w Pań skiej od po wie dzi a sy tu acją w ja kiej zna la zło się śro do -
wi sko dział ko we na sku tek za skar że nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Z Pa na wy stą pie nia do wie dzie li śmy się w szcze gól no ści, że Sąd Naj wyż szy po waż nie trak tu je i na -
wet uwzględ nia każ de sta no wi sko za ję te przez or ga ni za cje spo łecz ne. Tym cza sem jed nak pol scy dział -
kow cy, ogro dy i roz ma ite or ga ny Związ ku pi szą do Pa na od wie lu mie się cy i do tąd nie do cze ka li się
od po wie dzi na żad ne z ty się cy swo ich wy stą pień. Choć udzie lił Pan szyb kiej od po wie dzi na list otwar -
ty Mię dzy na ro do we go Biu ra, to nie ze chciał Pan za re ago wać na licz ne wy stą pie nia po cho dzą ce od pol -
skich dział kow ców. Przy kro nam, że w ta ki spo sób trak tu je się na sze śro do wi sko i oby wa te li Pol ski.

W tym kon tek ście de kla ra cje o do ce nia niu i chę ci ochro ny war to ści ru chu dział ko we go wy da ją się

LIST OTWARTY KRAJOWEJ RADY DO 
I PREZESA SÑDU NAJWY˚SZEGO

Sz. P. Sta ni sław Dą brow ski 
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
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ma ło wia ry god ne. Igno ro wa nie se tek ty się cy dział kow ców i dą że nie do uchy le nia ich fun da men tal -
nych praw, trud no po strze gać w ka te go riach dzia łań w ich in te re sie. Zdu mie wa ją ce jest, że mi mo jed -
no znacz ne go sta no wi ska dział kow ców co do ko niecz no ści za cho wa nia usta wy, zo sta li oni
przed sta wie ni przez Pa na Pre ze sa ja ko ofia ry obec ne go ustro ju funk cjo no wa nia ogro dów dział ko -
wych. Wy ni ka to z nie praw dzi wej te zy ja ko by pol scy dział kow cy by li po zba wie ni istot ne go wpły wu
na za rzą dza nie swo ją or ga ni za cją. Ta kie po sta wie nie spra wy jest zu peł nie nie zro zu mia łe. Wszak każ -
dy ogród dział ko wy ja ko od ręb na jed nost ka or ga ni za cyj na PZD mo że ko rzy stać z oso bo wo ści praw -
nej Związ ku i sa mo dziel nie wy stę po wać w ob ro cie praw nym w swo ich spra wach. Jed no cze śnie
wy ra zem sa mo rząd no ści w Związ ku jest bez względ nie obo wią zu ją ca za sa da, że tyl ko czło nek PZD
mo że spra wo wać man dat w or ga nie Związ ku. Do ty czy to nie tyl ko or ga nów ogro do wych, ale rów nież
or ga nów okrę go wych i kra jo wych. Mó wie nie za tem o bra ku wpły wu na dzia łal ność Związ ku w sy tu -
acji, gdy to wy łącz nie dział kow cy mo gą wcho dzić w skład władz swo jej or ga ni za cji, jest za rzu tem nie
tyl ko nie praw dzi wym, ale nie zwy kle krzyw dzą cym.

Z ca łym na ci skiem pod kre śla my, że usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za pew nia dział -
kow com i ich or ga ni za cji sa mo rząd ność i nie za leż ność w dzia ła niu. Na ta kich za sa dach dzia ła więk -
szość eu ro pej skich związ ków dział kow ców. Mi mo od wo ła nia się do przy kła du ogrod nic twa
dział ko we go we Fran cji i Nie miec, to po mi nął Pan w swo jej od po wie dzi, że w kra jach, gdzie ogro dy
dzia ła ją na za sa dach zwy kłych sto wa rzy szeń, obo wią zu je od płat ność za grunt (czynsz, po da tek) i z re -
gu ły wła ści ciel ma swo bo dę li kwi da cji ogro du. W tym kon tek ście pol ska usta wa sta no wi nie do ści gnio -
ny wzo rzec re gu la cji spraw dział kow ców i ich ogro dów. Żą da nie uchy le nia usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych sta no wi za tem chęć do ko na nia re gre su w sy tu acji praw nej pol skie go ogrod nic -
twa dział ko we go. Po wo ły wa nie się na przy kład kra jów eu ro pej skich, gdzie dział kow com nie za pew -
nio no tak sku tecz nej ochro ny praw nej, ja ką gwa ran tu je usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
nie jest żad nym ar gu men tem o po trze bie uchy le nia tej usta wy. Co naj wyż szej, jest to ar gu ment na
rzecz osła bie nia ru chu dział ko we go w ce lu prze ję cia te re nów ogro dów pod in ne ce le, zwłasz cza ko -
mer cyj ne.

Ta ki wnio sek na su wa się nie ste ty w kon tek ście Pań skich wy po wie dzi na te mat sto wa rzy szeń za kła -
da nych przez by łych dział kow ców nie za do wo lo nych z PZD. Po wo ły wa nie się na te or ga ni za cje jest
co naj mniej nie wła ści we. Wszak ich dzia łal ność i po stu la ty o zmia nie usta wy wy ni ka ją z fak tu, że
Zwią zek stoi na stra ży obo wią zu ją ce go pra wa i nie to le ru je przy pad ków sa mo wo li bu dow la nych i za -
miesz ki wa nia przez oso by, któ re za kła da ją te sto wa rzy sze nia. Or ga ni za cje te sku pia ją bo wiem oso by,
któ re ła mią pra wo i dą żą do je go zmia ny, aby za le ga li zo wać swo je bez praw ne dzia ła nia. Z te go wzglę -
du nie po tra fi my zro zu mieć, dla cze go Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go po dej mu je dzia ła nia,
uwzględ nia ją ce po stu la ty tych or ga ni za cji, któ rych ce lem nie jest roz wój ogro dów dział ko wych, ale
ich prze kształ ce nie w osie dla miesz ka nio we, gdzie mo gli by się uwłasz czyć i za miesz kać w bez praw -
nie po bu do wa nych do mach. Trud no nie za uwa żyć, że po pie ra ny przez Pa na wnio sek do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go jest wy jąt ko wo zbież ny z in te re sa mi tych wła śnie osób, a nie se tek ty się cy dział -
kow ców, któ rzy użyt ku ją swo je dział ki zgod nie z pra wem.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Z tre ści Pań skiej od po wie dzi wy ni ka, że za skar że nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

zmie rza do umoż li wie nia Par la men to wi do ko na nia po pra wy ak tu al ne go pra wo daw stwa w za kre sie
funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go. Stwier dze nie to trud no zro zu mieć, zwłasz cza w za kre sie
kon sty tu cyj nych za sad funk cjo no wa nia Rzecz po spo li tej Pol skiej. Wszak pol skie wła dze usta wo daw -
cze są nie za leż ne i sa mo dziel ne, wo bec cze go w każ dej chwi li ma ją moż li wość po dej mo wa nia dzia -
łań le gi sla cyj nych - bez na ci sku ze stro ny Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. Po nad to po wo dze nie Pań skiej ini cja ty wy wy klu czy moż li wość „po pra wy” pra wo -
daw stwa w za kre sie ogrod nic twa dział ko we go, bo wiem uchy le nie ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych unie moż li wi ja kie kol wiek ulep sza nie re gu la cji, któ re po pro stu zo sta ną praw nie uni ce -
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stwio ne na sku tek ewen tu al ne go wy ro ku Try bu na łu. Po zo sta nie więc nie „po pra wa”, ale ewen tu al na
ko niecz ność wpro wa dze nie zu peł nie no wych roz wią zań, któ re ra czej nie po lep szą sy tu acji pol skich
dział kow ców, zwłasz cza że żą da Pan uchy le nia tak fun da men tal nych gwa ran cji praw nych, jak pra wo
do dział ki, wła sność na nie sień, zwol nie nia po dat ko we i od szko do wa nia w ra zie li kwi da cji ogro dów.
Z te go wzglę du za dzi wia ją ce jest Pań skie twier dze nie, że za skar że nie usta wy ma na ce lu do pro wa dze -
nie do po sza no wa nia ochro ny in dy wi du al nej wła sno ści, choć to Pan zmie rza m.in. do uchy le nia prze -
pi su, dzię ki któ re mu dział kow cy są wła ści cie la mi ma jąt ku znaj du ją ce go się na ich dział kach.

Ma jąc za tem po wyż sze na uwa dze człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD, re pre zen tu ją cy dział kow ców i
ogro dy z ca łej Pol ski, zwra ca ją się do Pa na Pre ze sa o rze czy wi ste do ce nie nie ro li, zna cze nia i war to -
ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Ży wi my na dzie ję, że na sze śro do wi sko zo sta nie wresz cie do -
strze żo ne i nie bę dzie igno ro wa ne. Li czy my, że Pan Pre zes ze chce wy słu chać licz nych ar gu men tów,
świad czą cych na ko rzyść za skar żo nych prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ -
re są nie zbęd ne dla in te re sów nie mal mi lio na dział kow ców i ist nie nia pra wie pię ciu ty się cy ogro dów.
Pra gnie my bo wiem tyl ko zwró cić Pań ską uwa gę na fakt, że uchy le nie usta wy bę dzie mia ło wy jąt ko -
wo ne ga tyw ny wpływ na sy tu ację pol skich dział kow ców, po zo sta wi ich bez żad nej ochro ny wo bec co -
raz licz niej szych za gro żeń dla ich ogro dów i dzia łek. Dla te go ma my na dzie ję, że Pan Pre zes ze chce
uwzględ nić ra cje, któ re są wy ra ża ne w ty sią cach wy stą pień kie ro wa nych do Pa na przez dział kow ców
i roz wa ży proś bę o wy co fa nie swo je go wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

/-/ Iza be la Oże gal ska
/-/ Ma rian Pa siń ski

/-/ Sta ni sław Prze nicz ka
/-/ Zbi gniew Ro dak

/-/ Jó zef Ro ma now ski
/-/ Ro mu ald Si kor ski

/-/ Cze sław Smo czyń ski
/-/ Sta ni sław Su szek
/-/ Agniesz ka Sycz

/-/ Ur szu la Wa lu siak
/-/ Je rzy Wdow czyk

/-/ Piotr Wilms
/-/ An drzej Wo sik

/-/ Zyg munt Wój cik
/-/ Hen ryk Zio mek

Pod pi sy sy gna ta riu szy li stu do I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go przy ję te go 
na XXV po sie dze niu Kra jo wej Ra dy PZD w dniu 17 li sto pa da 2011 r.

Pre zes PZD
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

/-/ Je rzy Anu le wicz
/-/ Sta ni sław Bo guc ki

/-/ An drzej Boj ko
/-/ An to ni na Bo roń

/-/ Jó zef Brzo zow ski
/-/ Syl we ster Chę ciń ski
/-/ Sta ni sław Cho dak

/-/ Ry szard Cho dy nic ki
/-/ Ma ria Fojt

/-/ Gra ży na Fran ke
/-/ Jan Gru dziń ski

/-/ Ta de usz Ja rzę bak
/-/ Te re sa Kar pe ta
/-/ Jó zef Ka sprzak

/-/ Ha li na Kmie ciak

/-/ Bar ba ra Ko kot
/-/ Zbi gniew Ko ło dziej czak

/-/ Bar ba ra Ko rol czuk
/-/ An to ni Ko strze wa

/-/ Cze sław Ko zi kow ski
/-/ Mi chał Kraw czyk
/-/ Win cen ty Ku lik
/-/ Je rzy Le śniak

/-/ Wal de mar Le wan dow ski
/-/ Bo le sław Mi ko łaj czyk

/-/ An to ni Mol ka
/-/ Ja nusz Mosz kow ski

/-/ Jó zef No ski
/-/ Ol ga Ochry miuk
/-/ Grze gorz Oracz

War sza wa, dn. 17 li sto pa da 2011 r.
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7 li sto pa da 2011 r. w War sza wie pod prze wod nic twem
Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go od by ło się XXV
po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD. W ob ra dach wzię ły
udział Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej,
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej oraz pre ze si okrę go wych
za rzą dów nie bę dą cy człon ka mi Kra jo wej Ra dy PZD.  Na
po sie dze niu dys ku to wa no na te mat ak tu al nej sy tu acji
ogro dów i Związ ku. Pod czas dys ku sji uzna no, że obec -
ność w me diach, bu do wa nie w nich po zy tyw ne go wi ze -
run ku dział kow ców, ogro dów i Związ ku oraz współ pra ca
z wła dza mi wszyst kich szcze bli są ko niecz ny mi wa run -
ka mi sku tecz nej wal ki o za cho wa nie obec ne go kształ tu
usta wy o ROD. Omó wio no rów nież przy go to wa nia do IX
Kra jo we go Zjaz du PZD, któ ry od bę dzie się w War sza wie

w dniach 16–17 grud nia 2011 r. Po nad to Kra jo wa Ra da
PZD, na pod sta wie in for ma cji prze ka za nych z okrę go -
wych za rzą dów PZD z te re nu ca łe go kra ju, pod su mo wa -
ła prze bieg wal nych ze brań spra woz daw czych w ro-
dzin nych ogro dach dział ko wych w 2011 r. oraz pod ję ła
uchwa łę w spra wie spra woz da nia z dzia łal no ści Kra jo wej
Ra dy PZD w ka den cji 2007–2011.  Kra jo wa Ra da PZD
usta li ła skład kę człon kow ską na rok 2012 w wy so ko ści
0,19 gr/m2. Do ko na ła pod su mo wa nia ba da nia pt. „Kim są
pol scy dział kow cy w 2011 r.” stwier dza jąc, że po raz
pierw szy w dzia łal no ści PZD prze pro wa dzo no ba da nie 
w ta kim za kre sie i ska li, bo wiem ob ję to nim pra wie po ło -
wę ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz po nad 600 000
człon ków PZD.

I. XXV POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY

XXV po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD w dniu 17 li sto pa da 2011 r.

1. Wstęp

Po rzą dek ob rad:
1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Sy tu acja ogro dów i Związ ku. Oce na i wnio ski do dal -

sze go dzia ła nia.
5. In for ma cja o przy go to wa niach do IX Kra jo we go

Zjaz du PZD.
6. Pod su mo wa nie za ka den cję. Spra woz da nie z dzia łal -

no ści Kra jo wej Ra dy za okres ka den cji.
7. In for ma cja z prac ko mi sji ds. sta tu tu PZD.

8. Pod su mo wa nie ba da nia pt. „Kim są pol scy dział kow -
cy w 2011 r.”

9. Oce na sy tu acji fi nan so wej Związ ku. Per spek ty wy na
2012 r. 

10. Oce na wal nych ze brań spra woz daw czych w ROD
w 2011 r.

11. Dys ku sja – w ra mach każ de go te ma tu.
12. Za twier dze nie uchwał Pre zy dium DR. 
13. Pod ję cie uchwał.
14. Spra wy róż ne.
15. Za koń cze nie ob rad. 

Skład Ko mi sji Uchwał i Wnio sków wy bra nej na po sie dze niu:

1. Syl we ster Chę ciń ski – Prze wod ni czą cy – Po znań
2. Te re sa Kar pe ta – Ma zo wiec ki
3. Józef No ski – Ślą ski
4. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
5. Hen ryk Zio mek – Su dec ki

2. Ma te ria ły ple nar ne

Oce na zo sta ła spo rzą dzo na na pod sta wie ma te ria łów do -
star czo nych przez okrę go we za rzą dy i przed sta wia ją cych

OCENA WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH
W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH W 2011 R.

ni żej wy mie nio ne za gad nie nia te ma tycz ne. Kra jo wa Ra da
PZD wy da ła wy tycz ne w spra wie prze pro wa dze nia wal -
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nych ze brań w ROD prze sła ła do wszyst kich ROD wszel -
kie do ku men ty i wzo ry dru ków nie zbęd nych do prze pro -
wa dze nia wal ne go ze bra nia. Po za tym Kra jo wa Ra da
wy po sa ży ła bez płat nie za rzą dy ROD w za pro sze nia na
wal ne ze bra nie w for mie pocz tów ki w ilo ści od po wia da -
ją cej ilo ści człon ków ROD. Przy go to wa ła tak że i wy da ła
prze wod nik dla osób ob słu gu ją cych wal ne ze bra nia z ra -
mie nia OZ.

1. Dzia ła nia OZ przed wal ny mi ze bra nia mi.
Zgod nie z uchwa łą nr 229/2010 KR PZD z dnia 1 grud -

nia 2010 r. w spra wie wpro wa dze nia wy tycz nych do prze -
pro wa dze nia wal nych ze brań spra woz daw czych w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych 2011 r. w pra wie każ dym
OZ (nie ma in for ma cji z OZ w Le gni cy), po wo ła no zo sta -
ły ze spo ły do ob słu gi wal nych ze brań. W OZ w Słup sku
nie po wo ła no ze spo łu do ob słu gi wal nych ze brań ze
wzglę du na zbyt ma łą licz bę ROD na te re nie OZ. W skład
ze spo łu ob słu gu ją ce go wcho dzi li człon ko wie pre zy dium
OZ, człon ko wie OZ, okrę go wych ko mi sji roz jem czych 
i re wi zyj nych, a tak że pra cow ni cy biur OZ. Ze spo ły li czy -
ły od 11 osób w Go rzo wie Wiel ko pol skim do kil ku dzie się -
ciu osób – OZ Ko sza lin – 60 oso bo wy ze spół.

Okrę go we za rzą dy prze pro wa dzi ły dwa ro dza je szko -
leń, na któ rych prze szko le ni zo sta li człon ko wie or ga nów
w ROD i oso by wy zna czo ne do ob słu gi wal nych ze brań.
Oma wia no naj waż niej sze spra wy zwią za ne ze zwo ła niem
wal nych ze brań. Na uwa gę za słu gu je fakt prze pro wa dze -
nia 6 na rad szko le nio wych oraz 2 na rad ro bo czych w lu -
tym i w mar cu w OZ w Byd gosz czy w ce lu za po zna nia
się z bie żą cy mi wy da rze nia mi, któ re po zwo li ły przed sta -
wić ak tu al ną sy tu ację w PZD. Jed no cze śnie na le ży za zna -
czyć, iż prze szko lo no tak że księ go wych ROD w spra wie
spo rzą dza nia spra woz da nia i pre li mi na rza fi nan so we go na
bie żą cy rok oraz za sad ich przed sta wia nia na wal nych ze -
bra niach. Szko le nia, po za kwe stia mi ści śle for mal ny mi,
mia ły na ce lu przy bli że nie człon kom Związ ku przez za -
rząd ROD i przed sta wi cie li OZ ak tu al nej sy tu acji praw -
nej ogro dów i in nych pro ble mów nur tu ją cych obec nie
PZD.

Za rzą dy ROD usta la ły ter mi ny wal nych ze brań, a okrę -
go we za rzą dy opra co wa ły har mo no gram ob słu gi dla ze -
spo łu, przy dzie la jąc ob słu gę da ne go wal ne go ze bra nia
kon kret ne mu człon ko wi ze spo łu.

2. Przy go to wy wa nie i zwo ły wa nie wal nych ze brań od
stro ny for mal nej i me ry to rycz nej, zgod ność z prze pi sa -
mi związ ko wy mi.

W więk szo ści okrę gów od by ły się szko le nia pre ze sów
za rzą dów ROD, któ re mia ły na ce lu lep sze przy go to wa nie
od stro ny me ry to rycz no -for mal nej wal nych ze brań 
w ogro dach. Uczest ni cy szko leń zo sta li wy po sa że ni 
w dru ki or ga ni za cyj ne za wie ra ją ce nie zbęd ne in for ma cje,
któ re sta no wi ły źró dło wie dzy na te mat pro ble ma ty ki wal -
nych ze brań. Szcze gól ną uwa gę zwró co no na po praw ne

za wia da mia nie człon ków Związ ku o ter mi nie, miej scu i
po rząd ku ob rad wal ne go ze bra nia i przy go to wy wa nia
uchwał. Więk szość ze brań od by ło się w za pla no wa nym
ter mi nie, tyl ko nie licz ne ze bra nia od by wa ły się po sta tu -
to wym ter mi nie, wy ją tek sta no wi OZ w Lu bli nie gdzie
po nad po ło wa tj. 73 ze bra nia od by ły się po 30 kwiet nia
2011 r. oraz  OZ Ma zo wiec ki 151 ze brań 

3. Prze bieg wal nych ze brań – wy peł nia nie za dań sta -
tu to wych, waż ność wal nych ze brań.

W ska li kra ju po win no się od być 4894 wal ne ze bra nia,
co sta no wi ło ogrom nie trud ne przed się wzię cie. Bar dzo
trud ne za da nia mia ły te okrę gi, w któ rych jest znacz na
ilość ROD, np. Ślą ski – 625, Ma zo wiec ki – 504, Łódz ki 
– 315 ROD, Ma ło pol ski – 269, Po znań – 314, Gdańsk 
– 257.  Nie któ re z OZ nie po ra dzi ły so bie z ob słu gą ta kiej
ilo ści wal nych ze brań i tak np. w OZ Łódz kim nie ob słu -
żo no 92 wal nych ze brań (wzrost w sto sun ku do 2010 r. 
o 8 ze brań), w Okrę gu Gdań skim nie ob słu żo no 56
(wzrost o 14), w Ma zo wiec kim 62, a w Ma ło pol skim 58
(wzrost o 100%). Pro blem z ob słu gą mia ły też nie któ re
mniej sze OZ, np. w Okrę gu Lu bel skim na 180 ROD nie
ob słu żo no 47 wal nych ze brań, (w 2010 r. 20).

Opi nie o prze bie gu wal nych ze brań za war te w spra woz -
da niach okrę gów są w więk szo ści po zy tyw ne. Wie le okrę -
gów za uwa ży ło wzrost świa do mo ści wie dzy w za kre sie
prze pi sów obo wią zu ją cych w Związ ku. W zde cy do wa nej
więk szo ści ze bra nia speł ni ły sta tu to we za da nia; przy ję to
spra woz da nia me ry to rycz ne i fi nan so we za rzą dów ROD 
i ko mi sji sta tu to wych, za twier dzo no plan pra cy na rok
2011, za twier dza no pre li mi na rze fi nan so we na rok 2011
oraz przy ję to nie zbęd ne uchwa ły za pew nia ją ce spraw ne
funk cjo no wa nie ogro dów. Głów nym te ma tem te go rocz -
nych wal nych ze brań by ła sy tu acja Związ ku w świe tle za -
skar że nia przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go usta wy 
o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz spra wy fi nan -
so we w ROD.

Na le ży za zna czyć, że w kil ku okrę gach np. w Ma ło pol -
skim od by ły się wszyst kie wal ne ze bra nia, ale ta ka sy tu -
acja nie mia ła miej sca nie ste ty we wszyst kich OZ i tak na
przy kład wszyst kie wal ne ze bra nia nie od by ły się na te re -
nie OZ Ma zo wiec kie go, gdzie nie od by ło się 18 ze brań.
Głów nym po wo dem w tych ogro dach był brak współ pra -
cy z Okrę go wym Za rzą dem Ma zo wiec kim mi mo przy na -
leż no ści tych ogro dów do PZD. W po zo sta łych OZ
głów nym po wo dem nie od by cia wal nych ze brań by ła bar -
dzo ni ska fre kwen cja lub brak funk cjo nu ją cych or ga nów
PZD.

W nie wie lu przy pad kach za ist nia ła ko niecz ność po wtó -
rze nia wal ne go ze bra nia, ze wzglę du na błę dy for mal ne lub
na ru sze nie prze pi sów związ ko wych. Wal ne ze bra nia po -
wtó rzo no w OZ w Gdań sku - 6, na to miast 8 wal nych ze brań
po wtó rzo no w OZ Ślą skim, ze wzglę du na nie pra wi dło we
przy go to wa nie ze brań, wy ga śnie cie man da tów człon ków
Za rzą du jed ne go z za rzą dów ogro dów oraz nie przy go to wa -
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nie pra wi dło wych ma te ria łów na wal ne ze bra nie. W kil ku
przy pad kach na to miast okrę go we za rzą dy, po ana li zie na -
de sła nych z ROD do ku men tów stwier dza ły nie waż ność
wal ne go ze bra nia z po wo du ra żą ce go na ru sze nia prze pi -
sów związ ko wych. Ja ko naj częst sze przy czy ny ko niecz -
no ści po wtó rze nia wal ne go ze bra nia po da wa no złe
przy go to wa nie me ry to rycz ne i or ga ni za cyj ne – nie przed -
sta wio no spra woz da nia za rzą du, nie przy ję to spra woz da -
nia fi nan so we go, nie uchwa lo no pla nu pra cy na rok 2011,
ze bra nie zo sta ło nie pra wi dło we zwo ła ne – brak pi sem -
nych za pro szeń. Sa ma pro ce du ra spraw dza nia pra wo moc -
no ści wal nych ze brań by ła bar dzo wy dłu żo na, ze wzglę du
na opie sza łe prze ka zy wa nie do ku men tów po wal nych ze -
bra niach do OZ. W nie któ rych OZ po wtó rzo ne wal ne ze -
bra nia od by wa ły się jesz cze w sierp niu, na przy kład w OZ
w Le gni cy.

4. Wy ni ki wal nych ze brań –zgod ność po dej mo wa -
nych uchwał z pra wem związ ko wym; wnio ski pod ad -
re sem or ga nów związ ku – OZ i KR PZD.

Istot nym ele men tem, spra woz dań by ły in for ma cje do -
ty czą ce zgod no ści po dej mo wa nych uchwał z pra wem
związ ko wym. Nie jed no krot nie by ły to dość ob szer ne opi -
sy, uka zu ją ce ca łą sy tu ację w ROD od no śnie umie jęt no ści
po dej mo wa nia uchwał i dzia ła nia po szcze gól nych za rzą -
dów w ROD.

Wnio ski z wal nych ze brań do ty czy ły m.in. in ter wen cji
u władz sa mo rzą do wych w spra wie na pra wy dróg do jaz -
do wych do ogro dów, bu do wy par kin gów przy ROD, dzia -
łań Związ ku w obro nie Ro dzin nych Ogro dów Dział-
ko wych, a tak że od szko do wań dla dział kow ców do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r.

5. Pro ble ma ty ka pod no szo na pod czas wal nych ze -
brań – sy tu acja związ ku, stan praw ny ogro dów, in we -
sty cje i in ne:

Naj czę ściej po wta rza ją cym się te ma tem dys ku sji pod -
czas wal nych ze brań by ła ak tu al na sy tu acja ogro dów 
i Związ ku. Dział kow com zo sta ły przed sta wio ne przez
przed sta wi cie li okrę gów naj istot niej sze in for ma cje do ty -
czą ce Związ ku. Wie lo krot nie po twier dza ne by ło wspar cie
dla Związ ku i usta wy o ROD. Tym sa mym moż na stwier -
dzić, ze wal ne ze bra nia od by wa ły się w więk szo ści przy -
pad ków w at mos fe rze nie po ko ju o dal sze lo sy usta wy 
o ROD, przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go i PZD. By -
ło to spo wo do wa ne przede wszyst kim za skar że niem przez
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go usta wy o ROD do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go. Pro te sto wa no prze ciw ko tej ini cja ty -
wie stwier dza jąc jej cał ko wi ta bez za sad ność. W tej
spra wie wie le wal nych ze brań za ję ło sta no wi ska. Dys ku -
to wa no tak że o spra woz da niu i dzia ła niach NIK-u w kwe -
stii funk cjo no wa nia ROD.

Po za tym dys ku sje do ty czy ły sta nu praw ne go ROD,
szcze gól nie w tych ogro dach, któ re nie ma ją w peł ni ure -
gu lo wa ne go sta nu praw ne go.

Po dej mo wa no też spra wy do ty czą ce z funk cjo no wa niem
ogro dów, a tak że po dej mo wa nia dzia łań in we sty cyj nych 
i re mon tów na te re nie po szcze gól nych ROD. Dys ku to wa -
no rów nież na te mat za go spo da ro wa nia dzia łek, eg ze kwo -
wa nia za le głych opłat, moż li wo ści wjaz dów na te ren
ogro dów i par ko wa nia na ich te re nie, ochro ny mie nia dział -
kow ców. Te ma ty by ły zróż ni co wa ne w za leż no ści od sy tu -
acji pa nu ją cej w da nym ogro dzie i po trzeb ogro du.

6. Oce na wal nych ze brań do ko na na na po sie dze niu
okrę go we go za rzą du – w tym, unie waż nie nie wal nych
ze brań (przy czy na)

Okrę go we Za rzą dy do brze oce ni ły przy go to wa nie wal -
nych ze brań w ROD. Do ko na ły oce ny wal nych ze brań
spra woz daw czo -wy bor czych na swych ple nar nych po sie -
dze niach, po dej mu jąc w tym przed mio cie uchwa ły i sta -
no wi ska. Oce na ta by ła w du żej mie rze uza leż nio na od
ter mi no we go prze ka zy wa nia ma te ria łów po wal nych ze -
bra niach, któ re sta no wi ły pod sta wę oce ny. 

Okrę go we Za rzą dy np. w Ło dzi zo bo wią za ły Pre zy dium
do pod ję cia dzia łań skut ku ją cych za koń cze niem pro ce du -
ry wy kre śle nia z re je stru ROD Kra jo wej Ra dy PZD tych
ogro dów, w któ rych dział ki są nie użyt ko wa ne i nie funk -
cjo nu ją żad ne or ga ny. Okrę go we Za rzą dy zo bo wią za ły się
tak że do wy eli mi no wa nia na przy szłość sy tu acji, w któ -
rych wal ne ze bra nia nie są ob słu gi wa ne przez przed sta -
wi cie li OZ.

7. Uchy le nie lub stwier dze nie nie waż no ści uchwał
wal nych ze brań – ja kich spraw do ty czy ły uchwa ły
sprzecz ne z pra wem związ ko wym, ilość uchy lo nych
bądź nie waż nych uchwał, dzia ła nia i de cy zje OZ w tej
spra wie.

Po szcze gól ne Okrę go we Za rzą dy unie waż nia ły uchwa -
ły wal nych ze brań ze wzglę du na nie zgod ność z prze pi sa -
mi związ ko wy mi. Okrę go wy Za rząd w Gdań sku unie -
waż nił 44 uchwa ły, Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki 
22 uchwa ły, Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki 14 uchwał.
W na de sła nych spra woz da niach wy mie nio no uchwa ły,
któ re wy ma ga ły uchy le nia bądź stwier dze nia nie waż no -
ści i do ty czy ły one:

• pre li mi na rza fi nan so we go - spo rzą dzo no go nie zgod -
nie z wy tycz ny mi Kra jo wej Ra dy,

• na kła da nia na dział kow ców opłat nie wy mie nio nych
w prze pi sach związ ko wych,

• usta le nia diet dla człon ków za rzą du,
• uchwa le nia wy łącz nie opła ty za nie prze pra co wa ne go -

dzi ny na rzecz ogro du bez uchwa le nia prac,
• nie wła ści we go na li cza nia opła ty ener ge tycz nej,
• po bie ra nia opła ty za otrzy ma nie od po wie dzi li stow nej

od za rzą du ROD,
• na kła da nia kar pie nięż nych na dział kow ców,
• zmia ny uchwa ły wal ne go ze bra nia spra woz daw czo -

-wy bor cze go do ty czą cej ilo ści człon ków or ga nu PZD 
w ogro dzie, 
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• uchwa le nia przez wal ne ze bra nie uchwa ły w spra wie
wy so ko ści opła ty in we sty cyj nej wno szo nej przy zmia nie
użyt kow ni ka przez no wych człon ków zwy czaj nych PZD,

• usta le nia wy so ko ści wy na gro dzeń z ty tu łu dzia ła nia w
or ga nach ROD lub z ty tu łu umo wy zle ce nia, umo wy o
dzie ło lub in nej o po dob nym cha rak te rze wy ko ny wa nej
na rzecz ROD,

• wy so ko ści skład ki człon kow skiej,
• wy so ko ści „wpi so we go”, opła ty in we sty cyj nej od no -

wych człon ków,
• opła ty o przy łą cze niu czę ści alei ogro do wych do dzia -

łek bez zmia ny pla nu za go spo da ro wa nia ogro du,
• usta la nie od se tek za zwło kę in nych niż usta wo we.
Okrę go we Za rzą dy każ do ra zo wo przed sta wia ły na pi -

śmie pod sta wę praw ną kwa li fi ku ją ca uchwa ły do unie -
waż nie nia oraz po uczy ły za rzą dy po szcze gól nych ROD 
o ko niecz no ści za po zna nia się z prze pi sa mi re gu la mi nu
ROD i sta tu tu PZD.

Pod su mo wa nie
• Szko le nia osób ob słu gu ją cych wal ne ze bra nia nie

wszę dzie od nio sły po żą da ny sku tek. W nie któ rych przy -
pad kach przed sta wi cie le OZ nie za po bie gli uchwa le niu
uchwał nie zgod nych z pra wem Związ ko wym, a do ku men -
ty wal nych ze brań bu dzi ły sze reg wąt pli wo ści. Jed nak w
więk szo ści przy pad ków szko le nia oka za ły się bar dzo po -
trzeb ne dla uczest ni czą cych w nim osób, a bar dzo du żą
po mo cą w tym za kre sie słu żył wy da ny przez KR PZD Po -
rad nik.

• Ob słu gu ją cy ze bra nia przed sta wi cie le OZ nie za wsze
by li pra wi dło wo lub w ogó le in for mo wa ni o ter mi nie wal -
ne go ze bra nia, co po wo do wa ło, że nie wszyst kie ze bra nia
zo sta ły ob słu żo ne przez przed sta wi cie li OZ. W tej spra -
wie wi na le ży po stro nie OZ, któ re nie przy go to wa ły od -
po wied nich ka len da rzy wal nych i nie współ pra co wa ły 
w tej spra wie z za rzą da mi ROD. Sy tu acja po wta rza się 
w tych sa mych OZ re gu lar nie co ro ku, są to OZ Łódz ki,
w Lu bli nie, Gdań sku, Ma ło pol ski. Do tych cza so we dzia ła -
nia w tej spra wie są nie sku tecz ne i co ro ku wie le ze brań
od by wa się bez udzia łu przed sta wi cie la OZ. Moż na wy -
snuć wnio sek, że OZ ma ma łą wie dzę, co dzie je się w tych
ogro dach. Od kil ku lat jest bar dzo trud na sy tu acja Związ -
ku i brak kon tak tów z dział kow ca mi pod czas wal ne go ze -
bra nia izo lu je tych dział kow ców od wie dzy o Związ ku,
ale tez OZ nie ma wie dzy o sy tu acji w sa mym ROD.

• W 2011 r. Kra jo wa Ra da stwo rzy ła moż li wość do ko -

na nia wy bo rów uzu peł nia ją cych de le ga tów na okrę go we
zjaz dy. By ło to waż ne, bo wiem w nie któ rych przy pad kach
wy ga sły man da ty de le ga tom wy bra nym w 2010 r. Jed nak
nie wszyst kie OZ do pil no wa ły, aby każ dy ROD na ich te -
re nie miał swo je go przed sta wi cie la na okrę go wym zjeź -
dzie. Zde cy do wa nie naj gor sza sy tu acja pod tym
wzglę dem by ła w OZ Ma zo wiec kim, gdzie nie wy bra no
de le ga tów w po nad 100 ogro dach.

• Pro ble mem, któ ry uwi docz nił się w tym ro ku na wal -
nych by ła naj niż sza od wie lu lat fre kwen cja. OZ nie przed -
sta wi ły przy czyn tak ma łe go za in te re so wa nia dział -
kow ców spra wa mi nie tyl ko wła sne go ogro du, ale tak że
ca łe go ru chu ogrod nic twa dział ko we go, wo bec ist nie ją -
cych za gro żeń. Ni ska fre kwen cja ob cią ża przede wszyst -
kim za rzą dy ROD, ale jest to tak że wy nik sła bej
współ pra cy OZ z za rzą da mi. W nie któ rych przy pad kach
OZ tłu ma czą to tym, że po ro ku wy bor czym za wsze w na -
stęp nym spa da fre kwen cja, ale w bie żą cym ro ku jest ten
spa dek wy jąt ko wo du ży. Szcze gól nie nie po ko ić po win ny
da ne z OZ Opol skie go – naj niż sza fre kwen cja to 4%, co
w prak ty ce ozna cza, że na 1000 człon ków na wal ne przy -
szło 40. Tak że OZ w Go rzo wie Wlkp. – naj niż sza 4,8%,
Pod kar pac ki – 5%, w Le gni cy – 6,2%, Łódz ki – 6,03, Su -
dec ki, w Szcze ci nie i War miń sko – Ma zur ski – po 6%
win ny pod dać ana li zie sy tu acje w ROD, w któ rych by ła
tak ma ła fre kwen cja.

• Po zy ty wem tej kam pa nii jest znacz ny spa dek po dej mo -
wa nych uchwał nie zgod nych z pra wem związ ko wym.
Zgod nie z in for ma cja mi OZ w du żej mie rze przy czy ni ły się
do te go ma te ria ły spo rzą dzo ne przez Kra jo wą Ra dę PZD 
i prze ka za ne do po szcze gól nych ROD. Na dal po wta rza ją
się te sa me przy pad ki i to cza sa mi w tych sa mych ogro dach.
OZ win ny więc więk szą wa gę przy wią zy wać do szko leń
za rzą dów, a szcze gól nie pre ze sów za rzą dów ROD.

• Pro ble mem, któ ry uwi docz nił się pod czas tej kam pa -
nii jest też nie ter mi no we prze ka zy wa nie do OZ ma te ria -
łów z wal nych ze brań. Te spra wy re gu lu ją prze pi sy
związ ko we – do ku men ty win ny być prze ka za ne w cią gu
14 dni od za koń cze nia wal ne go. OZ win ny w sto sun ku do
tych za rzą dów, któ re się nie wy wią zu ją ze swych obo -
wiąz ków, wy cią gać kon se kwen cje sta tu to we. To wła śnie
brak do ku men tów prze dłu żał czas do ko na nia oce ny po -
szcze gól nych wal nych i pod ję tych na nich uchwał. 
W skraj nych przy pad kach OZ mu siał po dej mo wać de cy -
zje w spra wie uchy le nia uchwał, bądź unie waż nie nia wal -
ne go, wie le mie się cy po je go od by ciu.



10

Ta
be

la
 1

. O
ce

 na
 w

al
 ny

ch
 z

e b
ra

ń 
sp

ra
 w

oz
 da

w
 cz

o -
w

y b
or

 cz
yc

h 
20

11
 

1.
 

By
dg

os
zc

z
21

7
21

6
1

20
8

9
0

8
7

19
6

21
17

,2
%

 
70

%

2.
 

Cz
´s

to
ch

ow
a

61
61

0
54

7
0

0
0

61
0

7,
7%

67
,8

%

3.
 

El
bl

àg
80

80
0

78
2

0
2

2
76

4
15

%
52

%

4.
 

Gd
aƒ

sk
24

7
23

7
5

22
6

16
5

6
0

18
6

56
17

%
63

%

5.
 

Go
rz

ów
 W

lkp
.

71
69

0
66

3
2

0
5

63
6

4,
8%

83
%

6.
 

Ka
lis

z
13

8
13

3
5

11
9

19
0

0
23

13
8

0
14

%
75

%

7.
 

Ko
sz

ali
n

91
88

3
89

2
0

1
1

83
8

9,
8%

54
%

8.
 

Le
gn

ica
16

8
16

6
2

15
8

10
0

0
4

15
6

12
6,

2%
77

%

9.
 

Lu
bl

in
18

0
17

8
2

10
7

73
0

3
13

13
1

49
10

%
69

%

10
. 

Łó
dz

ki
31

5
31

0
0

26
0

50
5

2
48

21
8

92
6,

03
%

90
%

11
. 

M
a∏o

po
lsk

i
26

9
26

9
0

22
3

46
0

0
33

21
1

58
10

%
76

%

12
. 

M
az

ow
iec

ki
50

4
47

9
6

33
5

15
1

19
3

3
42

4
61

18
%

65
%

13
. 

Op
ol

sk
i

11
2

98
14

10
9

3
0

0
7

10
9

3
4%

61
%

14
. 

Pi
∏a

83
83

0
80

3
0

0
6

83
0

10
,3

%
73

%

15
. 

Po
dk

ar
pa

ck
i

15
0

14
7

3
14

1
9

0
2

3
14

9
1

5%
60

%

16
. 

Po
dl

as
ki

10
3

10
3

0
10

2
1

0
0

12
96

7
8,

67
%

62
%

17
. 

Po
zn

aƒ
31

4
31

4
0

30
2

12
0

5
15

30
9

5
13

%
60

%

18
. 

S∏
up

sk
25

22
3

21
4

0
0

2
25

0
12

%
60

%

19
. 

Su
de

ck
i

14
9

14
3

6
13

7
12

0
2

3
14

2
7

6%
50

%

20
. 

Sz
cz

ec
in

17
4

16
6

8
17

2
2

0
2

3
16

2
12

6%
66

,7
%

21
. 

Âl
às

ki
62

5
61

8
6

61
4

4
1

8
2

62
4

0
30

%
47

%

22
. 

Âw
i´t

ok
rz

ys
ki

80
75

3
63

15
2

6
6

71
7

7%
62

%

23
. 

To
ru

ƒs
ko

-W
∏o

c∏
aw

sk
i

20
0

19
3

4
18

6
11

3
4

81
18

3
14

7,
9%

87
%

24
. 

W
ar

m
iƒ

sk
o-

M
az

ur
sk

i
17

6
17

2
3

16
2

13
1

0
3

16
6

9
6%

80
%

25
. 

W
ro

c∏
aw

22
7

22
4

2
20

7
18

1
0

12
22

6
0

10
%

59
%

26
. 

Zie
lo

na
 G

ór
a

12
2

12
0

2
11

8
4

0
4

0
10

5
17

8%
35

%

Og
ó∏

em
4 

88
1

4 
76

4
78

4 
33

7
49

9
39

58
29

4
4 

39
3

44
9

4%
90

%

LP
PZ

D
Ilo

Êç
 R

OD
Ilo

Êç
 od

by
tyc

h
ilo

Êç
 

ilo
Êc

 w
z

ilo
Êç

 w
z

ilo
Êç

 R
OD

ilo
Êç

ilo
Êç

ilo
Êç

 w
z

ilo
Êç

 w
z n

ie
fre

kfe
nc

ja
wa

lny
ch

 ze
br

aƒ
ko

nf
er

en
cji

od
by

tyc
h w

od
by

tyc
h p

o
w 

któ
ry

ch
po

wt
ór

zo
ny

ch
wa

lny
ch

ob
s∏u

˝o
ny

ch
ob

s∏u
˝o

ny
ch

na
jni

˝s
za

/
de

leg
at

ów
sta

tu
tow

ym
30

.04
.20

11
 r.

nie
 od

by
∏y

wa
lny

ch
 

ze
br

aƒ
pr

ze
z

pr
ze

z
na

jw
y˝

sz
a 

ter
m

ini
e t

j. d
o

za
 zg

od
à

si´
 w

aln
e

ze
br

aƒ
od

by
tyc

h
pr

ze
ds

ta
wi

- 
pr

ze
ds

ta
wi

- 
30

.04
.20

11
 r.

pr
ez

yd
ium

 O
Z

w 
ter

m
ini

e
cie

la 
OZ

cie
la 

OZ



11

W 2011 r. od by ły się w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych wal ne ze bra nia spra woz daw cze koń czą ce pierw szy
rok ka den cji no wych or ga nów PZD w ROD wy bra nych
w 2010 r. W Związ ku z ro ku na rok do sko na lo ne są for my
przy go to wa nia do wal nych ze brań, a Kra jo wa Ra da do -
kła da wszel kich sta rań, aby za rzą dy ROD i ob słu gu ją cy
wal ne przed sta wi cie le OZ by li wy po sa że ni w nie zbęd ne
ma te ria ły i prze szko le ni z za kre su wie dzy do ty czą cej te -
go za gad nie nia. Przy go to wu jąc kam pa nię spra woz daw czą
Kra jo wa Ra da wy da ła szcze gó ło we, wręcz in struk ta żo we
wy tycz ne do ty czą ce przy go to wa nia, zwo ła nia i prze pro -
wa dze nia wal ne go ze bra nia, wy po sa ży ła wszyst kie za rzą -
dy ROD we wzo ry do ku men tów i dru ki nie zbęd ne do
prze pro wa dze nia wal ne go oraz w za pro sze nia na wal ne w
for mie pocz tów ki w ilo ści od po wia da ją cej licz bie człon -
ków. Na to miast oso by ob słu gu ją ce wal ne z ra mie nia okrę -
gu Kra jo wa Ra da wy po sa ży ła w opra co wa ny i wy da ny
przez KR Po rad nik. Bro szu ra za wie ra ła nie tyl ko in for -
ma cje i po ra dy do ty czą ce wal nych ze brań, ale tak że wie -
le in for ma cji o ogro dach i Związ ku, o pra cach or ga nów
PZD i o sy tu acji ogro dów, Związ ku oraz usta wy o ROD.

Okrę go we za rzą dy przy go to wu jąc na swo im te re nie
wal ne ze bra nia prze pro wa dzi ły na ra dy z za rzą da mi ROD,
a tak że szko le nia człon ków ze spo łów po wo ła nych do ob -
słu gi wal nych ze brań.

Jak wy ni ka z przed ło żo nych przez okrę go we za rzą dy
spra woz dań i uchwał OZ pod su mo wu ją cych kam pa nię
spra woz daw czą w ROD, wal ne ze bra nia wy peł ni ły sta tu -
to we obo wiąz ki za twier dza jąc spra woz da nia z dzia łal no -
ści za rzą du i ko mi sji sta tu to wych oraz spra woz da nia
fi nan so we za 2010 r., uchwa li ły pla ny pra cy i za bez pie -
cza ją ce je pre li mi na rze fi nan so we oraz usta li ły nie zbęd ne
opła ty na po trze by ROD. Zgod nie z po sia da ny mi kom pe -
ten cja mi, w ogro dach gdzie za ist nia ła ta ka ko niecz ność
do ko na no wy bo rów uzu peł nia ją cych do or ga nów PZD w
ROD, a tak że uzu peł nia ją ce go wy bo ru de le ga tów na okrę -
go we zjaz dy. Naj waż niej szym te ma tem na wal nych ze -
bra niach by ła sy tu acja Związ ku i przy szłość ro dzin nych
ogro dów dział ko wych w świe tle za skar że nia usta wy 
o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Dział kow cy
uczest ni czą cy w wal nych ze bra niach pod ję li wie le sta no -
wisk, ape li, li stów otwar tych kie ro wa nych do Sej mu, 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
w któ rych bro nią usta wy o ROD, wska zu jąc na bez za sad -
ność wnio sku. Wal ne ze bra nia ży wo re ago wa ły na każ dy

atak na ogro dy, usta wę i Zwią zek, cze go efek tem są ty sią -
ce wy stą pień pu bli ko wa nych w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym i na stro nie in ter ne to wej Związ ku. Świad czy to tak że
o peł nej in te gra cji dział kow ców wo kół wspól nych ce lów.
Kra jo wa Ra da skła da po dzię ko wa nie za włą cze nie się do
wspól nej wal ki wszyst kim ROD, któ rych wal ne ze bra nia
wy po wie dzia ły się w obro nie ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.

Do ko nu jąc oce ny wal nych ze brań w ROD, trze ba
uwzględ nić nie tyl ko po zy tyw ne zja wi ska, ale też wska zać
na wy stę pu ją ce nie do cią gnię cia w ce lu ich usu nię cia 
w przy szło ści. Na dal w nie któ rych okrę gach wy stę pu je
zbyt du ża licz ba wal nych ze brań, na któ rych brak przed -
sta wi cie la okrę go we go za rzą du. Na le ży oce nić to bar dzo
ne ga tyw nie, szcze gól nie, że do ty czy to od kil ku lat tych
sa mych okrę gów. W ska li ca łe go Związ ku jest to nie -
znacz ny od se tek, ale w okrę gach, w któ rych to zja wi sko
wy stę pu je na le ży pod jąć dzia ła nia or ga ni za cyj ne ma ją ce
na ce lu pra wi dło we wy peł nia nie przez OZ swych obo -
wiąz ków w sto sun ku do ROD. Kra jo wa Ra da wy ra ża też
głę bo kie za nie po ko je nie wy stę pu ją cy mi przy pad ka mi bar -
dzo ni skiej fre kwen cji na wal nych ze bra niach. Okrę gi, na
te re nie któ rych wy stę pu je w ROD bar dzo ni ska fre kwen -
cja pod czas wal nych ze brań, win ny zba dać przy czy ny te -
go zja wi ska, aby w przy szło ści dział kow cy po przez swój
ma so wy udział w po sie dze niu naj wyż sze go or ga nu w
ROD mo gli współ de cy do wać o naj istot niej szych spra -
wach ogro du. 

Kra jo wa Ra da wy ra ża za do wo le nie z prze ka za nych przez
OZ in for ma cji, że w mi nio nej kam pa nii spra woz daw czej
znacz nie spa dła ilość uchwał wal nych ze brań, któ re zo sta -
ły uchy lo ne przez okrę go we za rzą dy. Jest to wy nik świa -
do mej po li ty ki in for ma cyj nej pro wa dzo nej przez Kra jo wą
Ra dę za po śred nic twem Biu le ty nu i in nych wy daw nictw
związ ko wych, a tak że efekt wła ści we go przy go to wa nia za -
rzą dów ROD przez okrę go we za rzą dy PZD.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że wal ne ze bra nia spra -
woz daw cze w ROD w 2011 r. od by ły się zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi i wy peł ni ły za da nia sta tu to we.
Kra jo wa Ra da PZD skła da po dzię ko wa nie za rzą dom
ROD i okrę go wym za rzą dom za przy go to wa nie i prze pro -
wa dze nie wal nych ze brań, a dział kow com za czyn ne za -
an ga żo wa nie w ży cie ogro dów i wal kę ca łe go Związ ku 
o ist nie nie i roz wój ogro dów dział ko wych oraz za cho wa -
nie usta wy o ROD i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

UCHWAŁA Nr 1/XXV/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 li sto pa da 2011 r.
w spra wie oce ny prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań spra woz daw czych w ROD w 2011 r.

3. Uchwa ły

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dn. 17 li sto pa da 2011 r. 
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Spra woz da nie Kra jo wej Ra dy za ka den cję 2007–2011
przed sta wia re ali za cję naj istot niej szych za gad nień wy ni -
ka ją cych z za dań i kom pe ten cji okre ślo nych usta wą 
o ROD i sta tu tem PZD oraz pro gra mu uchwa lo ne go przez
VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów. Za naj waż niej sze za da -
nie dla Związ ku VIII Zjazd uznał obro nę usta wy o ROD 
i rze czy wi ście za gro że nia usta wy o ROD i praw dział kow -
ców w mi nio nej ka den cji by ły sto sun ko wo naj więk sze 
w po rów na niu z po przed ni mi la ta mi. Ży cie by wa bo gat sze
od naj lep szych pla nów i w prak ty ce dzia łal ność Kra jo wej
Ra dy i ca łe go Związ ku kon cen tro wa ła się na obro nie usta -
wy, ogro dów i praw dział kow ców.

W trak cie ka den cji Kra jo wa Ra da dwu krot nie zwo ły -
wa ła Kon gres PZD ze wzglę du na szcze gól nie istot ne za -
gro że nie dla ogro dów. W 2009 r. Kra jo wa Ra da zwo ła ła 
I Kon gres z uwa gi na zło że nie w Sej mie przez po słów PiS
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych, któ ry gdy by
wszedł w ży cie do pro wa dził by do za gła dy ogro dów w
Pol sce. Dwa dni po Kon gre sie Sejm RP w pierw szym czy -
ta niu od rzu cił pro jekt usta wy PiS. 

W 2011 r. Kra jo wa Ra da zwo ła ła II Kon gres ze wzglę -
du na za skar że nie usta wy o ROD przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i sta no wi -
ska w tej spra wie Mar szał ka Sej mu i Pro ku ra to ra Ge ne ral -
ne go. Czte ry ty sią ce dział kow ców z ca łej Pol ski po wie -
dzia ło wprost, co my ślą o tej ini cja ty wie. W pod ję tych sta -
no wi skach jed no znacz nie oce ni li, że ma ona na ce lu stwo -
rze nie pre tek stu do grun tow nej zmia ny usta wy o ROD,
roz bi cie jed no ści Związ ku i w kon se kwen cji umoż li wie -
nie bez kosz to wej li kwi da cji ogro dów pod by le pre tek -
stem. Zgro ma dze ni na Kon gre sie dział kow cy stwier dzi li,
że usta wa o ROD jest do bra, ak cep to wa na przez dział kow -
ców i spraw dzo na w prak ty ce, na to miast wszel kie pró by
jej zmia ny za gra ża ją przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce i ma ją pod ło że po li tycz no -eko no micz -
ne. Z peł ną świa do mo ścią stwier dzo no po nad to, że
praw dzi wa wal ka o usta wę za cznie się do pie ro po orze -
cze niu TK.

Jak się w prak ty ce oka za ło, by ły to słusz ne de cy zje, 
a prze bieg i wy ni ki obu kon gre sów wy ka za ły spraw ność
or ga ni za cyj ną Związ ku i jed ność dział kow ców wo kół
wspól nych ce lów.

Mi ja ją ca ka den cja ob fi to wa ła w wie le ata ków na ogro -
dy, pra wa dział kow ców i PZD, z któ ry mi mu sia ła się
zmie rzyć nie tyl ko Kra jo wa Ra da, ale ca ły Zwią zek. Do
ta kich spraw na le żą: kon tro la NIK, wy stą pie nie Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich, a tak że wie le prób wpro wa dze nia

nie ko rzyst nych zmian w obo wią zu ją cym pra wie - Pra wo
bu dow la ne, spe cu sta wa dro go wa i ku mu la cja za gro żeń dla
przy szło ści wie lu ogro dów w po sta ci na ra sta ją cych rosz -
czeń do grun tów ROD i wy kre śla nie ich z miej sco wych
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

W ko lej nych roz dzia łach spra woz da nia przed sta wio na
zo sta ła re ali za cja pro gra mu uchwa lo ne go przez VIII Kra -
jo wy Zjazd i na le ży stwier dzić, że Kra jo wa Ra da zre ali zo -
wa ła ten pro gram. Szcze gól ną uwa gę po świę co no
spra wom ma ją cym zna cze nie dla bie żą ce go funk cjo no wa -
nia ROD, a tak że ich przy szło ści. W wie lu dzie dzi nach
Kra jo wa Ra da roz wi nę ła dzia łal ność wy kra cza ją cą po za
przy ję ty plan, po nie waż tak na ka zy wa ły oko licz no ści 
i ciąg zda rzeń. Głów nym za da niem Związ ku jest pro wa -
dze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych i obro na praw
dział kow ców. Z te go głów ne go za da nia wy ni ka ją wszyst -
kie za da nia okre ślo ne w pro gra mie na ka den cję, a ich ce -
lem by ło ist nie nie i roz wój ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych oraz utrzy ma nie praw dział kow ców okre ślo nych
usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Dla te go też
Kra jo wa Ra da PZD przyj mu je spra woz da nie za ka den cję
2007–2011 i po sta na wia przed sta wić je IX Kra jo we mu
Zjaz do wi De le ga tów PZD.

Re ali za cja pro gra mu i wszyst kich za dań w ka den cji to
nie tyl ko za słu ga Kra jo wej Ra dy PZD, ale tak że okrę go -
wych za rzą dów PZD i za rzą dów ROD. Przy re ali za cji
wie lu za dań Kra jo wa Ra da speł nia ła ro lę wio dą cą, nada -
wa ła kie run ki dzia ła nia, ale bez czyn nej re ali za cji tych za -
dań przez wszyst kie struk tu ry Związ ku nie moż na by ło by
ich wy ko nać. Do ty czy to przede wszyst kim obro ny ogro -
dów, usta wy i Związ ku, ale tak że re ali za cji wie lu za dań
sta tu to wych i pro gra mu na ka den cję, wy ma ga ją cych ści -
słej współ pra cy i współ dzia ła nia ogro dów, okrę gów i Kra -
jo wej Ra dy. Kra jo wa Ra da skła da po dzię ko wa nie:

• za rzą dom ROD oraz ko mi sjom re wi zyj nym i roz jem -
czym ROD za za an ga żo wa nie za wdra ża nie i umac nia nie
praw dział kow ców, 

• za de ter mi na cję w obro nie ogro dów i po świę ce nie 
w za rzą dza niu pod sta wo wy mi jed nost ka mi or ga ni za cyj -
ny mi PZD,

• okrę go wym za rzą dom za współ pra cę i wspól ną wal kę
o ogro dy i pra wa dział kow ców,

• Pre zy dium Kra jo wej Ra dy i człon kom Kra jo wej Ra dy
za za an ga żo wa nie i po świę ce nie dla spraw ca łe go Związ -
ku i je go człon ków,

• Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej za współ dzia ła nie w roz wią zy wa niu we -

UCHWAŁA Nr 2/XXV/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 li sto pa da 2011 r.
w spra wie spra woz da nia z dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy PZD w ka den cji 2007- 2011
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wnętrz nych pro ble mów or ga ni za cyj no praw nych oraz za
dzia ła nia na rzecz prze strze ga nia pra wa związ ko we go 
i po wszech nie obo wią zu ją ce go.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia Kra jo wa Ra da kie ru je do
Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców za bez przy kład -
ną de ter mi na cję w wal ce o ist nie nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, o usta wę o ROD, a tak że za spraw ne, per -

fek cyj ne i efek tyw ne kie ro wa nie mi lio no wą spo łecz ną or -
ga ni za cją po za rzą do wą. Kra jo wa Ra da skła da tak że szcze -
gól ne po dzię ko wa nia wszyst kim dział kow com za jed ność
w dzia ła niu i czyn ny udział w obro nie ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 2 i 3 sta tu tu PZD oraz
w ce lu re ali za cji § 1 ust. 1 sta tu tu PZD w związ ku z
uchwa łą nr 12/XX/2011 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 3 lu -
te go 2011 r. i uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr
40/2011 z dnia 14 mar ca 2011 r., po sta na wia: 

§ 1
Przy jąć wy ni ki ba da nia „Kim są pol scy dział kow cy

2011 r.” opra co wa ne na pod sta wie da nych prze ka za nych
przez Za rzą dy ROD i Okrę go we Za rzą dy PZD. Ana li za
ba da nia sta no wi in te gral ną część ni niej szej uchwa ły.

§ 2
Ana li zę ba da nia, o któ rym mo wa w § 1 ni niej szej uchwa -

ły opu bli ko wać w sa mo dziel nej bro szu rze ce lem dal sze go
jej wy ko rzy sta nia dla ce lów sta tu to wych PZD oraz po słu -
gi wa nia  się wy ni ka mi ni niej sze go ba da nia, przez wszyst -
kie struk tu ry PZD przed wła dza mi pań stwo wy mi,
sa mo rzą do wy mi a tak że po sła mi i se na to ra mi RP w dzia łal -
no ści na rzecz po pra wy wi ze run ku i obro ny Związ ku.

§ 3
Zło żyć szcze gól ne po dzię ko wa nie dla tych Za rzą dów

ROD, któ re przy ję ły ini cja ty wę Kra jo wej Ra dy PZD i ak -
tyw nie uczest ni czy ły w ba da niu, po zy sku jąc da ne ob ję te
ba da niem oraz Okrę go wym Za rzą dom PZD za za an ga żo -
wa nie i wy si łek w prze pro wa dze niu ba da nia. 

§ 4
Zo bo wią zać Okrę go we Za rzą dy PZD do wy ty po wa nia

do 10 % naj bar dziej ak tyw nych za rzą dów ROD spo mię -

dzy bio rą cych udział w ba da niu, ce lem ich wy róż nie nia
na gro da mi rze czo wy mi w po sta ci pu bli ka cji ogrod ni -
czych, któ re sfi nan su je i do star czy Kra jo wa Ra da PZD.  

UZASADNIENIE
W kwe stii ko niecz no ści prze pro wa dze nia ba da nia wy -

po wie dzia ła się Kra jo wa Ra da PZD na po sie dze niu w dniu
3 lu te go 2011 r., co zo sta ło wy ra żo ne w uchwa le KR PZD
nr 12/XX/2011 w spra wie prze pro wa dze nia ba da nia 
w Związ ku pod na zwą „Kim są pol scy dział kow cy w 2011
ro ku”. Dys po zy cje za sad i me tod prze pro wa dze nia ba da -
nia po wie rzo no Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, któ re je
opra co wa ło i za war ło w uchwa le nr 40/2011 z dnia 14
mar ca 2011 r. w spra wie za sad i me tod prze pro wa dze nia
ba da nia w PZD pod na zwą „Kim są pol scy dział kow cy
2011 ro ku”. Prze pro wa dze nie ba da nia po wie rzo no za rzą -
dom ROD, na to miast or ga ni za cję w po szcze gól nych okrę -
gach  – wła ści wym okrę go wym za rzą dom PZD. Na pod-
sta wie tak po zy ska nych da nych opra co wa nie wy ni ków
ba da nia oraz ich zin ter pre to wa nie do ko na ło biu ro Kra jo -
wej Ra dy PZD.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na po sie dze niu w dniu
27 paź dzier ni ka 2011r. za po zna ło się z wy ni ka mi prze pro -
wa dzo ne go w Pol skim Związ ku Dział kow ców ba da nia pt.
„Kim są pol scy dział kow cy w 2011 ro ku”, wy so ko oce nia -
jąc je go wy ko na nie i in ter pre ta cję, uzna jąc je za istot ne 
i po trzeb ne dla dzia łal no ści sta tu to wej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, iż po raz pierw szy 
w dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców prze pro -
wa dzo no ba da nie w ta kim za kre sie i ska li. Ba da nie ob ję -
ło bli sko po ło wę ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
(48,22% ogó łu) oraz ob ję ło po nad 600.000 człon ków PZD

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dn. 17 li sto pa da 2011 r. 

UCHWAŁA NR 3/XXV/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 li sto pa da 2011 r.
w spra wie pod su mo wa nia wy ni ków ba da nia pt. „Kim są pol scy dział kow cy w 2011 r.”
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(tj. 52,58% ogó łu). Na tej pod sta wie, na le ża ło uznać, że
ba da nie „Kim są pol scy dział kow cy w 2011 ro ku” jest jak

naj bar dziej re pre zen ta tyw ne dla ca łe go Związ ku i od -
zwier cie dla stan spo łecz no ści dział ko wej na rok 2011.  

UCHWAŁA NR 4/XX /2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 li sto pa da 2011 ro ku
w spra wie skład ki człon kow skiej w Pol skim Związ ku Dział kow ców na rok 2012

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie 

§ 150 ust. 2 pkt. 9  sta tu tu PZD po za po zna niu się ze
szcze gó ło wy mi ana li za mi eko no micz ny mi  sy tu acji fi nan -
so wej po szcze gól nych jed no stek PZD i ca łe go Związ ku
po sta no wi ła:

§ 1
Skład kę człon kow ską na 2012 r. usta lić w wy so ko ści

19 gr. od 1m2 po wierzch ni dział ki.

§ 2
Usta lić 5% od pis na Fun dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro -

dów Dział ko wych z czę ści skład ki na leż nej OZ i KR
Polskiego Związku Działkowców.

§ 3
Skład ka człon kow ska pod le ga na stę pu ją ce mu po dzia ło wi:
1) 65% skład ki po zo sta je w dys po zy cji za rzą dów ro -

dzin nych ogro dów dział ko wych,
2) 35% skład ki od pro wa dza ne jest przez za rzą dy ro dzin -

nych ogro dów dział ko wych do okrę go wych za rzą dów
PZD i su ma ta pod le ga dal sze mu, na stę pu ją ce mu po dzia -
ło wi:

a) 5% od kwo ty otrzy ma nej z ro dzin nych ogro dów
dział ko wych okrę go we za rzą dy PZD prze ka zu ją na Fun -
dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

b) z po zo sta łej kwo ty:
– 2/3 po zo sta je do dys po zy cji okrę go wych za rzą dów

PZD,
– 1/3 prze ka zy wa na jest do Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 4
Dla płyn no ści fi nan so wej or ga nów Związ ku skład ka

człon kow ska win na być od pro wa dza na przez:
1) za rzą dy ro dzin nych ogro dów do okrę go wych za rzą -

dów PZD suk ce syw nie po jej ze bra niu w nie prze kra czal -
nym ter mi nie do 30 czerw ca 2012 ro ku,

2) okrę go we za rzą dy PZD do Kra jo wej Ra dy PZD suk -
ce syw nie po jej  ze bra niu, nie póź niej niż do 31 lip ca 2012
ro ku.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2012 ro -

ku.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dn. 17 li sto pa da 2011 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dn. 17 li sto pa da 2011 r. 
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Po rzą dek ob rad
1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Przy ję cie ma te ria łów na IX Kra jo wy Zjazd De le ga -

tów PZD, w tym:
1) re gu la min ob rad Zjaz du,
2) te zy re fe ra tu spra woz daw czo -pro gra mo we go,
3) pro jekt pro gra mu na ka den cję 2011–2015,
4) pro po zy cje zmian sta tu tu PZD,

5) te ma ty, w któ rych Zjazd wi nien się wy po wie dzieć 
w po sta ci sta no wisk i in nych do ku men tów.

5. Spra wy or ga ni za cyj ne IX Kra jo we go Zjaz du De le ga -
tów.

6. Dys ku sja – w ra mach każ de go te ma tu.
7. Nada nie sztan da ru.
8. Pod ję cie uchwał.
9. Spra wy róż ne.
10. Za koń cze nie ob rad.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dn. 30 li sto pa da 2011 r. 

II. XXVI POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

XXVI posiedzenie Krajowej Rady PZD w dniu 30 listopada 2011 r.

1. Wstęp

Skład Komisja uchwał i wniosków wybranej na posiedzeniu
1. Tadeusz Jarzębak (Szczecin) Przewodniczący
2. Andrzej Bojko (Podlaski)
3. Grażyna Franke (Mazowiecki)
4. Barbara Korolczuk (Wrocław)
5. Michał Krawczyk (Śląski)
6. Waldemar Lewandowski (Gdańsk)
7. Agnieszka Sycz (Podkarpacki)
8. Zdzisław Śliwa (Poznań)
9. Urszula Walusiak (Bydgoszcz)

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier -
dza, że nad cho dzą ca ka den cja mo że być de cy du ją ca dla
przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce,
gdyż bę dą się roz strzy ga ły lo sy usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych bę dą cej fun da men tem ist nie nia i roz -
wo ju ROD. W świe tle sto ją cych przed Związ kiem
wy zwań ist nie je po trze ba wy ty cze nia za dań, któ re za pew -
nią nie tyl ko re ali za cję usta wo wych oraz sta tu to wych obo -
wiąz ków Związ ku, ale tak że obro nią ruch ogrod nic twa
dział ko we go i roz pro pa gu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we,
ja ko nie zbęd ne dla miast i spo łecz no ści lo kal nych urzą -
dze nia trwa le wpi su ją ce się w in fra struk tu rę tych miast.

Kra jo wa Ra da stwier dza, że przed sta wio ny pro jekt pro -
gra mu na ka den cję speł nia po wyż sze kry te ria i po sta na -
wia przy jąć pro jekt pro gra mu i przed sta wić go IX Kra-
jo we mu Zjaz do wi De le ga tów PZD.

Kra jo wa Ra da upo waż nia rów no cze śnie Pre zy dium KR
i biu ro KR do ewen tu al nych dal szych prac nad pro jek tem
pro gra mu w ce lu uzu peł nie nia go o spra wy wy ni kłe pod -
czas re jo no wych na rad z de le ga ta mi na Zjazd lub z sy tu -
acji ze wnętrz nej.

Pro jekt Pro gra mu Związ ku na ka den cję 2011–2015 sta -
no wi za łącz nik do ni niej szej Uchwa ły.

2. Uchwały

UCHWAŁA Nr 1/XXVI/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia projektu programu Związku na kadencję 2011 - 2015
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier -
dza, że w obec nej sy tu acji ogro dów i Związ ku ko niecz ne
jest usto sun ko wa nie się naj wyż sze go or ga nu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców – Kra jo we go Zjaz du De le ga tów 
– do naj istot niej szych spraw do ty czą cych dział kow ców,
ogro dów, Związ ku i usta wy o ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. 

Kra jo wa Ra da uzna je, że IX Kra jo wy Zjazd wi nien wy -
po wie dzieć się w po sta ci sta no wisk i in nych do ku men tów
w na stę pu ją cych spra wach:

1) Obec nej sy tu acji Związ ku i ogro dów ro dzin nych.
2) Przy szło ści ogro dów ro dzin nych w Pol sce.
3) Ro li Związ ku w obro nie praw dział kow ców i ogro -

dów ro dzin nych.
4) Zna cze nia usta wy o ROD dla ist nie nia i przy szło ści

ROD.

5) Zwró ce nia się do dział kow ców o ma so wy udział 
w obro nie swo ich praw i swo ich ogro dów ro dzin nych.

6) Ro li, ja ką speł ni ły I i II Kon gres PZD.
7) Jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
8) Współ pra cy z sa mo rzą da mi.
9) Współ pra cy z wła dza mi pań stwo wy mi i par la men tem.
10) Zna cze nia ROD dla pol skie go spo łe czeń stwa 

i miast.
11) Ro li i zna cze nia or ga nów ogro do wych dla funk cjo -

no wa nia i roz wo ju ROD.
Kra jo wa Ra da uzna je tak że za ko niecz ne przed sta wie nie

pod czas IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów in nych za gad -
nień, w któ rych Zjazd miał by się wy po wie dzieć, je śli wy -
nik ną one pod czas re jo no wych spo tkań z de le ga ta mi na
Zjazd, lub zaj dzie ta ka ko niecz ność ze wzglę du na sy tu -
ację ze wnętrz ną

UCHWAŁA Nr 2/XXVI/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie tematów, w jakich winien wypowiedzieć się IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dn. 30 li sto pa da 2011 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dn. 30 li sto pa da 2011 r. 

UCHWAŁA Nr 3/XXVI/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 li sto pa da 2011 r.
w spra wie przy ję cia pro po zy cji zmian sta tu tu PZD i przed ło że nia ich do roz pa trze nia IX Kra jo we mu 

Zjaz do wi De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia ła -
jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 14 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Przy jąć pro po zy cje zmian sta tu tu PZD za war te w za -

łącz ni ku nr 1 do ni niej szej uchwa ły.
§ 2

Pro po zy cje zmian sta tu tu PZD, o któ rych mo wa w § 1,
przed ło żyć do roz pa trze nia IX Kra jo we mu Zjaz do wi De -
le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

§ 3
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców zo bo -

wią zu je swo je Biu ro do dal szej pra cy nad pro po zy cja mi
zmian w sta tu cie PZD, w tym zgło szo ny mi na kon fe ren -
cjach przed zjaz do wych z de le ga ta mi na IX Kra jo wy Zjazd
De le ga tów PZD i przed sta wie nia ich ko mi sji Sta tu to wej
Zjaz du ce lem roz pa trze nia.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
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Dzia ła jąc na pod sta wie § 2 ust. 3, i § 150 ust. 2 pkt 14
sta tu tu PZD oraz Uchwa ły Nr 4/IX/2009 KR PZD z dnia

18 ma ja 2009 r. w spra wie sztan da rów w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dn. 30 li sto pa da 2011 r. 

UCHWAŁA Nr 4/XXVI/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 li sto pa da 2011 r.
w spra wie nada nia sztan da ru Ro dzin ne mu Ogro do wi Dział ko we mu

„Na Wi ra żu” w War sza wie

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Na da je

S Z T A N D A R

RODZINNEMU OGRODOWI DZIAŁKOWEMU
„NA WIRAŻU”

W WARSZAWIE

UCHWAŁA Nr 5/XXVI/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 li sto pa da 2011 r.
w spra wie za opa try wa nia jed no stek or ga ni za cyj nych PZD i człon ków or ga nów PZD 

w Biu le tyn In for ma cyj ny w ro ku 2012 oraz fi nan so wa nia kosz tów je go wy da nia

Biu le tyn In for ma cyj ny PZD Uchwa łą Nr 8/XXIV/2006
z dnia 23 li sto pa da 2006 r. Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców zo stał uzna ny ofi cjal nym pu bli ka -
to rem Związ ku. Biu le tyn jest pod sta wo wym i naj szer szym
źró dłem in for ma cji o dzia łal no ści Związ ku dla za rzą dów
i ko mi sji ROD, a tak że dział kow ców. Uzna jąc je go nie -
zwy kle waż ną funk cję ko mu ni ka cyj ną, a tak że ze wzglę -
du na je go wy so ki po ziom me ry to rycz ny i za war te w nim
tre ści Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców
po sta na wia:

§ 1
Kon ty nu ować w ro ku 2012 wy da wa nie i do star cza nie

Biu le ty nu In for ma cyj ne go PZD do jed no stek or ga ni za cyj -
nych PZD i człon ków or ga nów PZD.

§ 2
Biu le tyn In for ma cyj ny wy da wa ny przez Kra jo wą Ra dę

PZD w 2012 r. otrzy my wać bę dą:
1) ro dzin ne ogro dy dział ko we w ilo ści:
a) l eg zem plarz dla ROD li czą cych do 100 dzia łek,

b) 2 eg zem pla rze dla ROD li czą cych od 100 do 500
dzia łek,

c) 3 eg zem pla rze dla ROD li czą cych po wy żej 500 dzia -
łek,

2) człon ko wie okrę go wych za rzą dów, okrę go wych ko -
mi sji re wi zyj nych i roz jem czych,

3) człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD, Kra jo wych Ko mi -
sji Re wi zyj nej i Roz jem czej,

4) in struk to rzy kra jo wi Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej.

§ 3
Biu le tyn In for ma cyj ny do star cza ny bę dzie przez Kra jo -

wą Ra dę PZD, z tym że do człon ków władz okrę go wych
za po śred nic twem okrę go we go za rzą du PZD.

§ 4
Kosz ty wy da nia Biu le ty nu In for ma cyj ne go po kry wa ne

bę dą ze środ ków prze zna czo nych na dzia łal ność sta tu to -
wą przez:

1) okrę go we za rzą dy PZD za:



Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców re ali -
zu jąc § 2 uchwa ły nr 5/XVII/ 2001 Kra jo wej Ra dy PZD z
6 grud nia 2001 r. w spra wie Fun du szu Oświa to we go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców oraz zgod nie z § 10 ust. l
pkt. l uchwa ły nr 18/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z 6 lu te go 2002 r. w spra wie funk cjo no wa nia, za si la nia i
wy ko rzy sta nia Fun du szu Oświa to we go PZD po sta na wia:

§ 1
1. Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we w ro ku 2012

za opa try wa ne bę dą w mie sięcz nik „dział ko wiec" i je go
wy da nia spe cjal ne po cząw szy od nu me ru 1/2012.

2. Kosz ty 12 nu me rów mie sięcz ni ka „dział ko wiec” i je -
go nu me rów spe cjal nych w ro ku 2012 oraz kosz ty wy sył -
ki, po kry wa ne bę dą z Fun du szu Oświa to we go Kra jo wej
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a) 4 nu me ry Biu le ty nu dla ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych,

b) wszyst kie nu me ry Biu le ty nu do star cza ne człon kom
or ga nów okrę go wych,

2) Kra jo wa Ra da PZD za:
a) nu me ry Biu le ty nu do star cza ne ro dzin nym ogro dom

dział ko wym po nad ilość okre ślo ną w pkt l ppkt a,
b) wszyst kie nu me ry Biu le ty nu do star cza ne człon kom

or ga nów kra jo wych,
c) wszyst kie nu me ry biu le ty nu do star cza ne kra jo wym

in struk to rom SSL

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i ma za sto -

so wa nie do Biu le ty nów In for ma cyj nych da to wa nych na
2012 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dn. 30 li sto pa da 2011 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dn. 30 li sto pa da 2011 r. 

UCHWAŁA NR 6/XXVI/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 li sto pa da 2011 r.
w spra wie do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” do ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ro ku 2012

Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

§ 2
Ro dzin ne ogro dy dział ko we bę dą otrzy my wa ły mie -

sięcz nik „dział ko wiec” i wy da nia spe cjal ne we dług na stę -
pu ją cych za sad uwzględ nia ją cych licz bę dzia łek w ogro-
dach:

1) do 100 dzia łek l eg zem plarz,
2) od 100 do 200 dzia łek 2 eg zem pla rze,
3) od 200 do 500 dzia łek 3 eg zem pla rze,
4) od 500 do 1000 dzia łek 4 eg zem pla rze,
5) po wy żej 1000 dzia łek 5 eg zem pla rzy.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, do ce -
nia jąc ro lę In for ma to ra dział kow ca ja ko na rzę dzia ko mu -
ni ka cji z człon ka mi Związ ku po sta na wia:

§ 1
Do star czać In for ma tor dział kow ca do ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych z prze zna cze niem na ta bli ce ogro do we
do stęp ne wszyst kim dział kow com we dług na stę pu ją cych
kry te riów uwzględ nia ją cych licz bę dzia łek w ogro dach:

1) do 100 dzia łek 2 eg zem pla rze,
2) od 100 do 200 dzia łek 3 eg zem pla rze
3) od 201 do 500 dzia łek 4 eg zem pla rze
4) od 500 do 1000 dzia łek 5 eg zem pla rzy
5) po wy żej 1000 dzia łek 6 eg zem pla rzy
Je śli w ogro dzie wy stę pu je więk sze za po trze bo wa nie na

In for ma tor dział kow ca, ze wzglę du na licz bę te re nów

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dn. 30 li sto pa da 2011 r. 

UCHWAŁA NR 7/XXVI/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 li sto pa da 2011 r.
w spra wie do star cza nia In for ma to ra dział kow ca do ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ro ku 2012

ROD, Okrę go we Za rzą dy PZD zo bo wią za ne są zgło sić
ten fakt do Kra jo wej Ra dy PZD. Więk sza in dy wi du al nie
przy zna na ilość In for ma to ra dział kow ca zo sta nie
uwzględ nio na przy wy sył ce.

§ 2
Za rzą dy ROD zo bo wią zu je się do wy wie sza nia otrzy -

ma nych In for ma to rów dział kow ca na ta bli cach we wnątrz
ogro du.

§ 3
Kosz ty wy da nia i dys try bu cji po kry wa Kra jo wa Ra da

PZD ze środ ków sta tu to wych.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

III. Z PRAC PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

a) przy ję ło in for ma cję OZ Ma zo wiec kie go w spra wie
ogro dów Na Pa lu chu w War sza wie, ROD „Ry nia” w Ry -
ni oraz ROD „Przy le sie” w Go sty ni nie,

b) przy ję ło in for ma cję OZ Łódz kie go w spra wie ROD
„De me ter” w Ło dzi,

c) pod ję ło uchwa łę w spra wie wy so ko ści opro cen to wa -
nia po ży czek udzie la nych z Fun du szu Sa mo po mo co we -
go w 2012 r. ,

d) po sta no wi ło za pro po no wać Kra jo wej Ra dzie PZD
wy so kość skład ki człon kow skiej na 2012 r. w kwo cie 
0,19 zł za 1 m2,

e) usta li ło wy kaz spraw do wy ko na nia przed IX Kra jo -
wym Zjaz dem De le ga tów PZD,

f) przy ję ło ter mi narz spraw do wy ko na nia przed IX Kra -

jo wym Zjaz dem De le ga tów PZD;
g) przy ję ło wy ni ki ba da nia „Kim są pol scy dział kow cy

w 2011 r.”,
h) przy zna ło 1 ROD do ta cję na in we sty cje i re mon ty 

w za kre sie skut ków po wo dzi,
i) udzie li ło po życz kę z Fun du szu Sa mo po mo co we go dla

1 ROD,
j) do ko na ło re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD im.

Ko nop nic kiej w Szcze brze szy nie, im. 22 lip ca we Wro -
cła wiu, ROD „Hia cynt” we Wro cła wiu, ROD „Pszczół -
ka” w Wer b ko wi cach,

k) nie uwzględ ni ło 1 od wo ła nia od uchwa ły pre zy dium
OZ oraz uchy li ło 1 uchwa łę pre zy dium OZ.

1. Pre zy dium KR PZD w dniu 27 paź dzier ni ka 2011 r.
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a) przy ję ło ma te ria ły na XXV po sie dze nie KR PZD,
b) omó wi ło stan przy go to wań do IX Kra jo we go Zjaz du

De le ga tów PZD,
c) za ję ło sta no wi sko w spra wie ROD „Pod Dę ba mi” 

w Ze grzu Po łu dnio wym, 
d) za ję ło sta no wi sko w spra wie usta le nia wa run ków li -

kwi da cji czę ści ROD „Sig ma -Bar tyc ka” w War sza wie,
e) przy ję ło in for ma cję o sta nie praw nym ROD „Ka -

mień czyk” w Ka mień czy ku i pod ję ło sta no wi sko w tej
spra wie,

f) za po zna ło się z sy tu acją praw ną ROD „Zło tow ska II”
w Po zna niu ROD „Mir ków” w Kon stan ci nie Je zior nej
oraz ogro dów po ło żo nych na te re nach na le żą cych do Ja -
strzęb skiej Spół ki Wę glo wej, w tym ROD „Ga jów ka” 
w Ja strzę biu Zdro ju;

g) pod ję ło uchwa ły w spra wach re gu la cji sta nu praw ne -
go grun tów zwią za nych z li kwi da cją czę ści ROD: „Vic to -
ria” w Wał brzy chu, ROD im. B. Chro bre go w Wał brzych,
ROD im. Wła dy sła wa Rey mon ta w Gdań sku, ROD „Mal -
wa” w Le gni cy, 

h) do ko na ło zmian w Re je strze ROD w związ ku z li -
kwi da cją czę ści ROD „Kor mo ran” w Olsz ty nie,

i) przy zna ło 1 ROD do ta cję na usu wa nie skut ków po -
wo dzi i udzie li ło 2 ROD po ży czek z Fun du szu Sa mo po -
mo co we go, 

j) nie uwzględ ni ło 4 od wo łań od uchwał pre zy dium OZ,
a tak że roz pa tru jąc spra wę w try bie nad zwy czaj nym od -
mó wi ło uchy le nia za skar żo nych uchwał w przy pad ku 
1 od wo ła nia.

2. Pre zy dium KR PZD w dniach 16 i 17 li sto pa da 2011 r. 

Uchwa ły Pre zy dium KR PZD

W spra wie do ta cji:

UCHWAŁA NR 218/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 paź dzier ni ka 2011 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 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz re ali -
zu jąc za pi sy uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom
dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r., w związ -

ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010”, a tak że uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr
26/2011 z dnia 23.02.2011 r. w spra wie roz sze rze nia za -
kre su obo wią zy wa nia prze pi sów PZD do ty czą cych po wo -
dzi  w 2010 ro ku, po sta na wia:

§ 1
Przy znać do ta cje w kwo cie 35 000 zł (słow nie zło tych:

trzy dzie ści pięć ty się cy) na in we sty cje 
i re mon ty w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi 

w 2010 ro ku, ze środ ków zgro ma dzo nych na kon cie ban -
ko wym „Po wódź 2010” dla na stę pu ją cych ROD:
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Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz
realizując zapisy uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie szczególnych
kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej
Rady PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych
dotkniętych powodzią w 2010 r. oraz uchwały Prezydium
Krajowej Rady PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. 
w sprawie dysponowania, wykorzystania, nadzoru i
rozliczania środków finansowych przekazywanych
rodzinnym ogrodom działkowym z konta „Powódź 2010”
w celu usuwania skutków wyrządzonych przez powódź w

2010 r., w związku z uchwałą Prezydium Krajowej Rady
PZD nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie konta
bankowego „Powódź 2010”, a także uchwały Prezydium
Krajowej Rady PZD nr 26/2011 z dnia 23.02.2011 r. 
w sprawie rozszerzenia zakresu obowiązywania prze-
pisów PZD dotyczących powodzi  w 2010 roku, postanawia:

§ 1
Przyznać dotacje w kwocie 5 000 zł (słownie złotych:

pięć tysięcy) na inwestycje 
i remonty w zakresie usuwania skutków powodzi 

w 2010 roku, ze środków zgromadzonych na koncie
bankowym „Powódź 2010” dla następujących ROD:

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie w ramach Dotacja 
usuwania skutków powodzi przyznana

PODKARPACKI

1 gen. Waltera Rzeszów wzmocnienie i odbudowa dna brzegów cieku
wodnego, odprowadzenie wody z zalanych
terenów 20 000

2 Nasz Ogródek Jasło wymiana bramy wjazdowej, naprawa 
ogrodzenia, naprawa nawierzchni parkingu,
naprawa nawierzchni alejek dojazdowych 15 000

RAZEM 35 000

War sza wa, dnia 27 października 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 228/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w zakresie

usuwania skutków powodzi w 2010 r.

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.10.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zgod nie z § 7 ust. 2 uchwa ły nr 4/XXIII/2002 Kra jo wej
Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 10 paź -
dzier ni ka 2002 ro ku w spra wie utwo rze nia w Pol skim
Związ ku Dział kow ców Fun du szu Sa mo po mo co we go
(Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr 9/120/2002) Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2
pkt. 17 sta tu tu PZD w związ ku z § 5 ust. 2 przy wo ła nej na
wstę pie uchwa ły, po sta na wia:

§ 1
1. Usta lić na rok 2012 opro cen to wa nie udzie la nych ro -

dzin nym ogro dom dział ko wym po ży czek z Fun du szu Sa -
mo po mo co we go PZD na in we sty cje i re mon ty w wy so -
ko ści 3 % w ska li rocz nej.

2. Wy so kość opro cen to wa nia po zo sta je na do tych cza -
so wym po zio mie, jak w la tach ubie głych, tj. w 2009, 2010
i 2011 ro ku.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2012 ro -

ku.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie w ramach Dotacja 
usuwania skutków powodzi przyznana

MAŁOPOLSKI

1 Witaminka Oświęcim oczyszczenie i udrożnienie podziemnych
odcinków odpływowego rowu Borowiec 5 000

RAZEM 5 000

War sza wa, dnia 16 listopada 2011 r.

War sza wa, dnia 27 listopada 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.10.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 213/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 paź dzier ni ka 2011 r.
w spra wie wy so ko ści opro cen to wa nia w ro ku 2012 po ży czek udzie la nych z Fun du szu Sa mo po mo co we go

PZD na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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Przy po mi na my, iż na mo cy art.12 ust. 2 pkt 6 usta wy 
z dnia 15.11.1984 r. o po dat ku rol nym, Pol ski Zwią zek
Dział kow ców jest zwol nio ny z po dat ku rol ne go z ty tu łu
użyt ko wa nia i użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów ROD.

Jed nak, aby to zwol nie nie obo wią zy wa ło od 1 stycz nia
2012 ro ku, za rząd ROD, wi nien zło żyć sto sow ny wnio -
sek do urzę du mia sta lub gmi ny wła ści we go ze wzglę du
na miej sce po ło że nia grun tu jesz cze w grud niu br. (w za -
łą cze niu – wzór wnio sku). Nie któ re urzę dy po sia da ją wła -
sne wzo ry wnio sków, któ re udo stęp nia ne są na stro nach
in ter ne to wych miast i gmin. Zwol nie nie z po dat ku rol ne -
go sto su je się od pierw sze go dnia mie sią ca na stę pu ją ce go
po mie sią cu, w któ rym zło żo no wnio sek.

W przy pad ku wy da nia przez urząd de cy zji o od mo wie
udzie le nia PZD zwol nie nia z po dat ku rol ne go, na le ży w
ter mi nie 14 dni zło żyć od wo ła nie do Sa mo rzą do we go Ko -
le gium Od wo ław cze go, za po śred nic twem urzę du, któ ry
wy dał de cy zję od mow ną. 

Nie za leż nie od wnio sku o zwol nie nie z po dat ku rol ne -
go, ko niecz ne jest, aby do 15 stycz nia 2012 ro ku, za rząd
ROD zło żył rów nież de kla ra cję na po da tek rol ny wraz za -
łącz ni ka mi. Po wyż szą de kla ra cję spo rzą dza się na for mu -

la rzu, któ ry udo stęp nio ny jest za rów no na stro nach in ter -
ne to wych urzę dów miast i gmin, jak i na stro nie Mi ni ster -
stwa Fi nan sów.  

Na pod sta wie art. 7 ust. 2 pkt 6 usta wy z dnia
12.01.1991 r. o po dat kach i opła tach lo kal nych, Pol ski
Zwią zek Dział kow ców pod le ga tak że zwol nie niu z po dat -
ku od nie ru cho mo ści. W tym przy pad ku, nie ma jed nak
obo wiąz ku skła da nia wnio sku o zwol nie nie, jak przy po -
dat ku rol nym. Wy star czy je dy nie, aby za rząd ROD zło żył
– rów nież do 15 stycz nia – de kla ra cję na po da tek od nie -
ru cho mo ści wraz z za łącz ni ka mi.

Zgod nie z art. 7 ust. 1 pkt 12 usta wy o po dat kach i opła -
tach lo kal nych, zwol nie niu od po dat ku od nie ru cho mo ści
pod le ga ją rów nież al ta ny w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych 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 ści do 5 m
przy da chach stro mych i do 4 m przy da chach pła skich.
Zwol nie nie od po dat ku od nie ru cho mo ści nie do ty czy jed -
nak al tan po nadnor ma tyw nych. W ta kich sy tu acjach obo -
wią zek po dat ko wy cią ży bez po śred nio na użyt kow ni ku
dział ki.

AR

IV. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE

1. Przy po mnie nia po dat ko we

……………………..,dnia…………………

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Za rząd ROD…………………………............................
……………………………………................................
ad res do ko re spon den cji
……………………………………………....................
……………………………………………....................

…………………………………..
w…………………………………
…………………………………..

WNIO SEK
o zwol nie nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców z po dat ku rol ne go od grun tów zaj mo wa nych przez

ROD ……………………………………….......................................

Na pod sta wie art. 13d ust. 1 usta wy z dnia 15 li sto pa da 1984 r. o po dat ku rol nym
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(Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), w związ -
ku z art. 12 ust. 2 pkt 6 tej usta wy oraz art. 16 usta wy z
dnia 8 lip ca 2005r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (
Dz.U.05.169.1419; z późn.zm.), wno si my o zwol nie nie z

dniem 1 stycz nia 2012r. Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z po dat ku rol ne go od grun tów Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........………………............. w………………………......

UZA SAD NIE NIE

Sto sow nie do za pi sów art. 12 ust. 2 pkt 6 usta wy o po -
dat ku rol nym Pol ski Zwią zek Dział kow ców uzy skał zwol -
nie nie pod mio to we z ty tu łu użyt ko wa nia i użyt ko wa nia
wie czy ste go grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Zgod nie z art. 13 d ust.1 usta wy o po dat ku rol nym po wyż -
sze zwol nie nie usta wo we wy da wa ne jest na wnio sek po -
dat ni ka.

W związ ku z po wyż szym Za rząd ROD ............................
.................................... w .................................................

dzia ła jąc na pod sta wie art. 29 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 27
ust. 3 usta wy o ROD w związ ku z § 91 ust. 2 pkt 1 Sta tu -
tu PZD, w imie niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców
wno si o wy da nie de cy zji o zwol nie niu z po dat ku rol ne go
ze skut kiem na dzień 1 stycz nia 2011 r.

Bio rąc pod uwa gę fakt, że po wyż szy wnio sek ma peł ne
umo co wa nie usta wo we, pro si my o po zy tyw ne roz pa trze -
nie ni niej sze go wnio sku w za kre sie wska za nym przez
wnio sko daw cę.

......................................
Czło nek Za rzą du ROD

......................................
Prezes Za rzą du ROD

Jak wy ni ka z § 14 pkt 7 sta tu tu PZD, pod sta wo wym pra -
wem człon ka PZD jest uczest nic two w ze bra niu or ga nu
Związ ku, na któ rym po dej mo wa na jest uchwa ła do ty czą -
ca je go oso by, za bie ra nie gło su i skła da nie wy ja śnień. Do -
dat ko wym za bez pie cze niem praw dział kow ca jest za pis
sta no wią cy, że uchwa ły bez po śred nio do ty czą ce in dy wi -
du al ne go człon ka PZD spo rzą dza ne są ja ko od ręb ne do ku -
men ty dla każ dej spra wy; uchwa ły ta kie mu szą być
do rę czo ne za in te re so wa ne mu (§ 40 ust. 4 re gu la mi nu
ROD). Jest to ko niecz ne z te go wzglę du, że od uchwał or -
ga nów Związ ku bez po śred nio do ty czą cych in dy wi du al -

ne go człon ka PZD, pod ję tych w pierw szej in stan cji, za in -
te re so wa nym stro nom w spra wie przy słu gu je od wo ła nie
(§ 56 ust. 2 sta tu tu PZD). Dla te go też dział ko wiec nie tyl -
ko ma pra wo wglą du w ory gi nał uchwa ły do ty czą cej je go
oso by, ale ma pra wo ocze ki wać, że zo sta nie ona mu do rę -
czo na w for mie od ręb ne go do ku men tu. Ta ka uchwa ła po -
win na być pod pi sa na przez pre ze sa lub za stę pu ją ce go go
w peł nie niu obo wiąz ków wi ce pre ze sa oraz se kre ta rza lub
in ne go człon ka za rzą du (§ 40 ust. 3 re gu la mi nu ROD).
Pod pi sy te świad czą nie tyl ko o wia ry god no ści da nej
uchwa ły, ale rów nież o pra wi dło wo ści jej pod ję cia.

TT

V. PORADY PRAWNE

Ja kie obo wiąz ki for mal ne ob cią ża ją za rząd ogro du w przy pad ku roz strzy ga nia spra wy do ty czą cej in dy wi -
du al ne go dział kow ca?

Co ro zu mieć przez po ję cie „po rzu ce nie dział ki” i ja kie kon se kwen cje praw ne wy ni ka ją z ta kie go po rzu ce nia?

Dłu go trwa ła nie moż ność użyt ko wa nia dział ki ro dzin nej
nie ozna cza je dy nie za nie dba nia upraw ogrod ni czych, ale
wią że się rów nież z ne ga tyw ny mi skut ka mi praw ny mi.
Wy pa da bo wiem przy po mnieć, że w myśl § 80 re gu la mi -
nu ROD po zba wia się człon ko stwa oso bę, któ ra po rzu ci -
ła dział kę. Za sad nym jest więc spre cy zo wa nie po ję cia
„po rzu ce nie dział ki”.

Przede wszyst kim pod kre ślić na le ży, że po rzu ce nie jest
rów no znacz ne z nie użyt ko wa niem dział ki przez co naj -
mniej je den rok ka len da rzo wy. Ro dzi to cza sem wąt pli -
wo ści. Spro wa dza ją się one naj czę ściej do trud no ści w
roz po zna niu, czy da na dział ka jest rze czy wi ście nie użyt -
ko wa na. Ma jąc ten pro blem na uwa dze, re gu la min ROD
za wie ra do dat ko we wska zów ki, któ re uła twią okre śle nie
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po rzu co nych dzia łek w ogro dzie. W § 80 stwier dzo no
mia no wi cie, że „na po rzu ce nie wska zu je przede wszyst -
kim stan za go spo da ro wa nia urzą dzeń, al ta ny i na sa dzeń
na dział ce świad czą cy o jej trwa łym nie użyt ko wa niu”. Po -
rzu ce nie dział ki po win no za tem kla row nie wy ni kać z oko -
licz no ści bę dą cych bez po śred nim na stęp stwem dłu go-
trwa ł-e go nie użyt ko wa nia dział ki (np. nie este tycz ny wy -
gląd dział ki, brak uisz cza nia skład ki człon kow skiej i in -
nych opłat na rzecz ogro du). W re zul ta cie po rzu ce nie
moż na zde fi nio wać ja ko za cho wa nie użyt kow ni ka po le -
ga ją ce na opusz cze niu dział ki na co naj mniej rok, po łą -
czo ne z za prze sta niem trosz cze nia się o nią, bez za pew-
nie nia jej opie ki ze stro ny in nych osób. Trze ba po wtó rzyć,
że ta kie za cho wa nie po cią ga za so bą utra tę pra wa użyt ko -

wa nia dział ki wsku tek po zba wie nia człon ko stwa Związ -
ku. Jest to naj bar dziej do le gli wa sank cja, ja ką ma do swo -
jej dys po zy cji za rząd ROD, w związ ku z czym po wi nien
z niej ko rzy stać nie zwy kle roz waż nie. Aby za tem wła ści -
wie za bez pie czyć in te res dział kow ca w ta kich przy pad -
kach, re gu la min ROD pro po nu je od po wied ni tryb w oma-
wia nym za kre sie. Ist nie je mia no wi cie za pis, we dług któ -
re go „po rzu ce nie stwier dza za rząd ogro du na pod sta wie
pi sem ne go wnio sku wraz z uza sad nie niem wła ści wej ko -
mi sji pro ble mo wej”. Za kła da się za tem ko niecz ność prze -
pro wa dza nie wła ści we go po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go,
za nim za rząd ogro du stwier dzi po rzu ce nie dział ki przez
użyt kow ni ka i po zba wi go człon ko stwa i pra wa użyt ko wa -
nia dział ki.

TT

VI. INFORMACJE

Czy za rząd ROD mo że sa mo dziel nie wy stą pić na dro gę są do wą prze ciw ko swo im po przed ni kom o od szko -
do wa nie za szko dy wy rzą dzo ne ogro do wi? Czy w ta kim przy pad ku na le ży po zwać by łe go pre ze sa ROD, czy
też ca ły po przed ni za rząd, któ rym kie ro wał?

Sto sow nie do § 15 ust. 3 sta tu tu PZD, czło nek Związ ku
od po wia da za szko dy wy rzą dzo ne przez sie bie i jest zo bo -
wią za ny do po kry cia po nie sio nych z te go po wo du strat
przez PZD. A za tem je że li by li człon ko wie za rzą du ROD
wy rzą dzi li szko dę w ma jąt ku ogro du, to po no szą z te go
ty tu łu od po wie dzial ność cy wil ną. Spro wa dza się ona do
obo wiąz ku na pra wie nia tej szko dy po przez za pła tę od po -
wied nie go od szko do wa nia re kom pen su ją ce go po wsta łe
stra ty fi nan so we. W przy pad ku od mo wy wy pła ty ta kie go
od szko do wa nia przez zo bo wią za nych, ko niecz ne sta je się
wy to cze nie po wódz twa o za pła tę do wła ści we go są du po -
wszech ne go. 

W imie niu Związ ku od po wied ni po zew w tym za kre sie
mo że wnieść Okrę go wy Za rząd PZD al bo – za zgo dą te -
go or ga nu - za rząd wła ści we go ROD. Ta ka kon sta ta cja
wy ni ka z § 91 i § 92 sta tu tu PZD. Prze pi sy te nie da ją bo -
wiem pod sta wy do twier dze nia, że wy to cze nie po wódz -

twa w przed mio to wej spra wie na le ży do „spraw zwy kłe -
go za rzą du”. Dla te go też na le ży uznać, że za li cza ją się one
do „spraw prze kra cza ją cych zwy kły za rząd”, wo bec cze -
go za rząd ogro du nie mo że ich pro wa dzić bez od po wied -
niej au to ry za cji ze stro ny or ga nu wyż sze go stop nia, ja kim
jest wła ści wy okrę go wy za rząd PZD. W ra zie udzie le nia
zgo dy, or gan ten wi nien udzie lić po mo cy za rzą do wi ogro -
du w pro wa dze niu spra wy, w szcze gól no ści po przez
umoż li wie nie za rzą do wi sko rzy sta nie z fa cho wej ob słu gi
praw nej.

Je że li zaś cho dzi o kwe stię, ko go po zwać w ta kim pro -
ce sie są do wym, to na le ży ogra ni czyć się je dy nie do osób,
któ re swo im bez praw nym za cho wa niem przy czy ni ły się
do wy rzą dze nia szko dy w ma jąt ku ogro du. Tyl ko bo wiem
od nich moż na żą dać od szko do wa nia. Dla te go też krąg
tych osób jest nie za leż ny od człon ko stwa lub funk cji, ja -
kie spra wo wa li po przed nio w za rzą dzie ogro du.

TT

W so bo tę 15 paź dzier ni ka 2011 r. w War sza wie, w ro ku
wy jąt ko wym dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców ze
wzglę du na ob cho dzo ny ju bi le usz je go XXX-le cia ist nie -
nia, od by ła się uro czy stość pod su mo wa nia kon kur sów
prze pro wa dzo nych przez Pre zy dium KR PZD w 2011 r.  

Na uro czy stość zo sta li za pro sze ni lau re aci kon kur sów

„ROD ro ku 2011”, „Ja ka to by ła dro ga” i „Jak po wsta wa -
ły na sze ogro dy”, człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD, Kra -
jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej  i Roz jem czej PZD. 

Na wstę pie za brzmiał hymn PZD, po czym Pre zes PZD
Eu ge niusz Kon drac ki przy wi tał ser decz nie wszyst kich ze -
bra nych. W swo im wy stą pie niu mó wił o hi sto rii po wsta -

1. Lau re aci Kon kur sów PZD w War sza wie
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nia PZD, wspo mi nał lu dzi, z któ ry mi wów czas wal czył o
po wsta nie Związ ku. Pre zes PZD za ak cen to wał w swo im
wy stą pie niu zna cze nie II Kon gre su PZD. We zwał do po -
dej mowa nia dzia łań, któ re nie po zwo lą szyb ko za po mnieć
o tym do nio słym wy da rze niu, za rów no dział kow com jak
i po li ty kom. 

Po wy stą pie niu Pre ze sa roz po czę to wrę cza nie od zna -
czeń związ ko wych. Pre zes ude ko ro wał 25 osób od zna ką
„Za za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców” oraz
10 osób zło tą od zna ką „Za słu żo ne go Dział kow ca”. 

Dy plo my XXX-le cia PZD otrzy ma li pre ze si okrę gów,
człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD oraz człon ko wie Kra jo -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej. 

Na stęp nie przy szła ko lej na wrę cze nie na gród w kon -
kur sie „Ja ka to by ła dro ga”, któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny,
aby dać uczest ni kom moż li wość za pre zen to wa nia dro gi,
ja ką przez 30 lat ist nie nia Związ ku prze szły okrę gi, ogro -
dy i je go spo łecz ność. Przy zna no w nim dwa pierw sze
miej sca dla Pa na Hen ry ka Cie śli ka z ROD im. Pasz ko wia -
ka w Po zna niu oraz Pa na Jó ze fa Ma ku cha i Pa na Bog da -
na Mi cha la ka z ROD im. 1000-le cia Ogrod nic twa
Dział ko we go w Kro śnie Od rzań skim. Wszy scy lau re aci
kon kur su otrzy ma li dy plo my oraz na gro dy pie nięż ne. 

W kon kur sie „Jak po wsta wa ły na sze ogro dy” przy zna -
no dwa rów no rzęd ne dru gie miej sca: Pa ni Mag da le nie
Ma de jew skiej z ROD „Ką pie le Sło necz ne” w Gru dzią dzu
oraz Pa nu Eu ge niu szo wi No wa ko wi z ROD „Ol szyn ka”
w War sza wie.  Lau re atów kon kur su Pre zes Eu ge niusz
Kon drac ki uho no ro wał dy plo mem oraz na gro da mi książ -
ko wy mi.  Wszyst kie na gro dzo ne i wy róż nio ne w tym kon -
kur sie pra ce zo sta ły za miesz czo ne w książ ce pt. „Jak
po wsta wa ły ogro dy dział ko we”, któ rą otrzy ma li wszy scy
lau re aci or ga ni zo wa nych przez Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD kon kur sów, a w naj bliż szym cza sie otrzy ma ją ją
rów nież wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we w Pol sce. 

Kra jo wa Ra da PZD oraz pra cow ni cy biu ra Kra jo wej
Ra dy PZD zło ży li na rę ce Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac -
kie go gra tu la cje oraz bu kiet z 30-tu czer wo nych róż z oka -
zji Ju bi le uszu XXX-le cia Związ ku. Gra tu la cje zło ży ły
rów nież Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na i Kra jo wa Ko mi sja
Roz jem cza PZD. Przed sta wi cie le Okrę go we go Za rzą du

Opol skie go i Pod kar pac kie go zło ży li Pre ze so wi Związ ku
wy ra zy uzna nia i po dzię ko wa nia za 30 lat prze wo dze nia
Związ kiem, na to miast Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD
w Szcze ci nie Ta de usz Ja rzę bak ude ko ro wał Pre ze sa Kon -
drac kie go ju bi le uszo wym me da lem. Pre zes ROD „Ró ża”
w Słup cy wrę czył sym bo licz ny, a za ra zem sym pa tycz ny
pre zent wy ko na ny przez dział kow ców z te go ogro du – je -
ża i do dał, aby każ dy wróg ogrod nic twa dział ko we go na -
dział się na je go kol ce.

Ty tuł „Naj lep sze go ROD Ro ku 2011” zdo był ROD
„Mal wa” w Pi le. Lau re ata mi kon kur su zo sta ły ogro dy,
któ re rów nież zdo by ły ty tuł „ ROD Ro ku 2011”, a by ły
to: ROD im. M. Ko per ni ka w Śre mie, ROD „Zie le niak” w
De brz nie, ROD „Pod Dę ba mi” w Mi li czu, ROD „Ró ża”
w Słup cy, ROD „No wa lij ka” w Go rzo wie Wlkp., ROD
im. R. Trau gut ta w El blą gu, ROD „Si ła” w Gniew ko wie,
ROD im. prof. dr Ka ro la Ro up per ta w Ja worz nie, ROD
im. K. Świer czew skie go w No wym To my ślu. Lau re aci
kon kur su otrzy ma li pu cha ry, na gro dy pie nięż ne, dy plo my
i ta bli ce oko licz no ścio we. 

Lau re aci kon kur sów za bie ra li głos dzię ku jąc Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD za zor ga ni zo wa nie kon kur sów oraz
za umoż li wie nie im wzię cia w nich udzia łu. Ja ko pierw -
szy, w imie niu lau re atów kon kur su „Ja ka to by ła dro ga”,
za brał głos Pan Hen ryk Cie ślik z ROD im. Pasz ko wia ka
w Po zna niu, któ ry prze ka zał ze bra nym swo je wspo mnie -
nia zwią za ne z two rze niem się Je go ogro du i PZD.  Pa ni
Ja dwi ga Ku pi szew ska z ROD „Ma ło po la nin” w Rze szo -
wie uroz ma ici ła wy stą pie nie de kla mu jąc wier sze o te ma -
ty ce ogro do wej. Po dzię ko wa nia za na gro dze nie ich prac 
i udzia łu w kon kur sach zło ży li w swo ich wy stą pie niach
rów nież Pan Je rzy Kar piń ski z ROD „Ra dość” we Wro -
cła wiu, Pa ni Mi ro sła wa Kru piń ska -Cho dań z ROD im.
Ar mii Kra jo wej w Olsz ty nie, Pan Ry szard Grze lak z ROD
„Mal wa” w Pi le, Pa ni Aga ta Bit t ner -Ja siń ska z ROD „Ja -
śmin” w My sło wi cach, Pan Eu ge niusz No wak z ROD
„Ol szyn ka” w War sza wie oraz Pan Ste fan Ma ślan kie wicz
z ROD „Park Dol ny” w War sza wie, któ ry w bar dzo cie ka -
wy spo sób przed sta wił hi sto rię te go ogro du.

Uro czy stość prze bie ga ła w ka me ral nej at mos fe rze.
ZRS

2. In for ma cja na Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w dniu 16 li sto pa da 2011 r., w spra wie 
ROD „Pod Dę ba mi” w Ze grzu Po łu dnio wym

Zgod nie z Re je strem ROD Kra jo wej Ra dy Polskiego
Związku Działkowców, ogród „Pod Dę ba mi” w Ze grzu
Po łu dnio wym fi gu ru je ja ko ogród cza so wy pod nu me -
rem B -I -24-459. Je go po wierzch nia wy no si 5,7414 ha,
gdzie za go spo da ro wa nych jest 111 dzia łek. Brak jest
do ku men tów for mal no -praw nych. Zo stał za ło żo ny ja ko
ogród woj sko wy. 

W wy da niu „Ga ze ty Wy bor czej” z dnia 23 wrze śnia

2011 r. uka za ło się ogło sze nie Agen cji Mie nia Woj sko -
we go, Od dzia łu Te re no we go w War sza wie, za wie ra ją ce
in for ma cje o wy wie sze niu wy ka zu nie ru cho mo ści prze -
zna czo nej do sprze da ży. Nie ru cho mość grun to wa, któ rą
AMW za mie rza sprze dać ozna czo na jest ja ko dział ka nu -
mer 126/104 o łącz nej po wierzch ni 6,4750 ha, na któ rej to
za go spo da ro wa ny jest ROD „Pod Dę ba mi” w Ze grzu Po -
łu dnio wym.
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Pi smem z dnia 23 wrze śnia 2011 r., znak 6335/WGG-
2829/MK/11, KR PZD zwró ci ła się do OZ Ma zo wiec -
kie go PZD w War sza wie o pil ne zba da nie spra wy,
wy ja śnie nie ak tu al ne go sta nu praw ne go grun tu ROD, za -
ję cie sta no wi ska, a na stęp nie pod ję cie nie zwłocz nej in ter -
wen cji w AMW, ce lem obro ny in te re sów dział kow ców 
i Polskiego Związku Działkowców.

OZ Ma zo wiec ki PZD w pi śmie z dnia 27 wrze śnia
2011 r., znak: 3099/TP-AP/2011, zwró cił się do Pre ze sa
AMW z ape lem o wstrzy ma nie dzia łań Od dzia łu Te re no -
we go Biu ra AMW w War sza wie w za kre sie sprze da ży
przed mio to wej nie ru cho mo ści grun to wej, na któ rej znaj -
du je się ROD „Pod Dę ba mi” oraz pry wat ny ma ją tek dział -
kow ców i Związ ku. Pi smo to zo sta ło rów nież prze ka za ne
do wia do mo ści Mi ni ster stwu Obro ny Na ro do wej, Wo -
je wo dzie Ma zo wiec kie mu oraz KR PZD.

Ko lej ne pi smo OZ Ma zo wiec kie go PZD z dnia 
30 wrze śnia 2011 r., znak: 3185/TP-AP/2011, zo sta ło wy -
sła ne do Dy rek to ra AMW, Od dzia łu Te re no we go 
w War sza wie, w któ rym to OZ Ma zo wiec ki PZD wy ra -
ził ocze ki wa nie na tych mia sto we go wstrzy ma nia sprze da -
ży nie ru cho mo ści w związ ku z bez praw no ścią po dej -
mo wa nych dzia łań i fak tem zor ga ni zo wa nia na tym że
grun cie ro dzin ne go ogro du dział ko we go. Pi smo to zo sta -
ło prze ka za ne do wia do mo ści Wo je wo dzie Ma zo wiec -
kie mu, KR PZD oraz za rzą do wi ROD „Pod Dę ba mi”.

KR PZD na stro nie in ter ne to wej PZD w dzia le Ak tu -
al no ści za mie ści ła in for ma cje o dzia ła niach Agen cji Mie -
nia Woj sko we go w sto sun ku do te re nów ROD „Pod
Dę ba mi” w Ze grzu Po łu dnio wym w dniu 30 wrze śnia i
12 paź dzier ni ka 2011 r.

W związ ku z prze ka za ny mi do wia do mo ści KR PZD
pi sma mi OZ Ma zo wiec kie go PZD, KR PZD w pi śmie
z dnia 10 paź dzier ni ka 2011 r., znak: 6580/WGG-
2956/AB/11 i 6624/WGG-2964/AB/11, zwró ci ła się z
proś bą o dal szą, ak tyw ną obro nę in te re sów PZD i dział -
kow ców zgod nie z uchwa łą nr 195/2010 z dnia 6 paź dzier -
ni ka 2010 r. w spra wie za dań dla okrę go wych za rzą dów
PZD w za kre sie rosz czeń do grun tów ROD. Pi smo to zo -
sta ło rów nież prze ka za ne do wia do mo ści za rzą do wi
ROD „Pod Dę ba mi” w Ze grzu Po łu dnio wym.

W pi śmie z dnia 12 paź dzier ni ka 2011 r., znak:
3294/TP-AP/2011, OZ Ma zo wiec ki PZD prze słał do KR
PZD in for ma cje do ty czą ce to czą cych się po stę po wań
rosz cze nio wych w sto sun ku do ROD z te re nu je go dzia -
ła nia, gdzie po in for mo wał, że o rosz cze niu do grun tów
ROD „Pod Dę ba mi” po in for mo wa ny zo stał za rząd ROD
oraz dział kow cy, a pi sma w spra wie wstrzy ma nia sprze da -
ży zo sta ły wy sła ne do Pre ze sa AMW, Dy rek to ra Od dzia -
łu Te re no we go AMW, Sta ro sty Le gio now skie go, Mi ni s-
ter stwa Obro ny Na ro do wej. W pi śmie tym po da no rów nież
in for ma cje o pró bie usta le nia spo tka nia OZ Ma zo wiec kie go
PZD z Pre ze sem AMW przy udzia le za rzą du ROD.

KR PZD w pi śmie z dnia 19 paź dzier ni ka 2011 r.,
znak: 6789/WGG-3050/AB/11, zwró ci ła się z proś bą 

o sys te ma tycz ne in for mo wa nie o prze bie gu spra wy KR
PZD, za rzą du ROD ob ję ty rosz cze niem, a za je go po śred -
nic twem użyt kow ni ków dzia łek.

Za rząd ROD „Pod Dę ba mi” w Ze grzu Po łu dnio wym
w pi śmie z dnia 21 paź dzier ni ka 2011 r., zwró cił się do
AMW z proś bą o udzie le nie in for ma cji na py ta nia przez
nie go po sta wio ne do ty czą ce mo ty wów dzia ła nia AMW,
bra ku uwzględ nie nia fak tycz ne go sta nu praw ne go te re nu,
ja kim jest funk cjo no wa nie na nim ROD „Pod Dę ba mi”
oraz bra ku po in for mo wa nia użyt kow ni ków przed mio to -
wej nie ru cho mo ści grun to wej o fak cie zło że nia do Stu -
dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go gmi ny Nie po ręt uwag do ty czą cych zmia -
ny prze zna cze nia dział ki nu mer 126/104 pod za bu do wę
miesz ka nio wą i zie leń urzą dzo ną. Pi smo to zo sta ło rów -
nież wy sła ne do wia do mo ści Pre ze so wi AMW, KR PZD
oraz OZ Ma zo wiec kie mu PZD.

W pi śmie z dnia 26 paź dzier ni ka 2011 r., znak:
3452/TP-AP/2011, (wpływ do KR PZD w dniu 4 li sto pa -
da 2011 r.), OZ Ma zo wiec ki PZD zwró cił się KR PZD
z wnio skiem o zmia nę sta tu su ROD „Pod Dę ba mi” z cza -
so we go na sta ły, prze sy ła jąc w za łą cze niu Kar tę re je stra -
cyj ną A oraz do ku men ty do ty czą ce ogro du. War to
za uwa żyć, że Kar ta re je stra cyj na A ogro du nie za wie ra
pie cząt ki Pre ze sa OZ PZD oraz wy ka za no w niej 101
dzia łek ro dzin nych, pod czas gdy w Re je strze ROD dla te -
go ogro du przy pi sa no 111 dzia łek.

We dług in for ma cji OZ Ma zo wiec kie go PZD wy ni ka ją -
cych z ww. pi sma, de cy zją Sze fa Okrę go wej Woj sko wej
In spek cji Ar chi tek to nicz no -Bu dow la nej w War sza wie
z dnia 10 czerw ca 1994 r. nr 56/152/F/94 prze ka za no w
tym cza so we użyt ko wa nie na rzecz Woj sko we go Re jo no -
we go Za rzą du Kwa te run ko wo -Bu dow la ne go w War sza -
wie z prze zna cze niem na pra cow ni cze ogro dy dział ko we,
nie ru cho mość o łącz nej po wierzch ni 5,7414 ha, po ło żo ną
w Ze grzu Po łu dnio wym na okres 5 lat, tj. do dnia 10
czerw ca 1999 r. W de cy zji tej, prze wi dzia no moż li wość
wy stą pie nia o prze dłu że nie cza so wej lo ka li za cji, w ter mi -
nie do dnia 10 czerw ca 1998 r.

Ze zwo le niem Re jo no we go Za rzą du In fra struk tu ry
w War sza wie z dnia 24 wrze śnia 1999 r. nr 1/152/99
prze dłu żo no cza so we użyt ko wa nie dla Za rzą du POD „Pod
Dę ba mi” przed mio to we go te re nu, z prze zna cze niem na
pra cow ni cze ogro dy dział ko we, na okres 3 lat, tj. do dnia
10 czerw ca 2002 r.

Za rząd POD „Pod Dę ba mi” w pi śmie z dnia 15 ma -
ja 2001 r. zwró cił się do Sze fa Re jo no we go Za rzą du In -
fra struk tu ry w War sza wie z proś bą o wy ra że nia zgo dy
na prze dłu że nie użyt ko wa nia te re nu o dal sze 5 (lub 10)
lat. Pi smo to po zo sta ło bez od po wie dzi.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD w pi śmie z dnia
12 grud nia 2005 r., skie ro wa nym do Urzę du Gmi ny Se -
rock, zgło sił funk cjo no wa nie ROD „Pod Dę ba mi” w Ze -
grzu Po łu dnio wym, ja ko ogro du cza so we go, po da jąc
wy ma ga ne w tym wzglę dzie da ne.
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OZ Ma zo wiec ki PZD wy ka zał ROD „Pod Dę ba mi”
w sta nie praw nym na dzień 30 grud nia 2009 r.

Pre zy dium OZ Ma zo wiec kie go PZD na swo im po sie -
dze niu w dniu 23 sierp nia 2011 r. pod ję ło uchwa łę nu -
mer 59/2011 w spra wie zmia ny sta tu su ROD „Pod
Dę ba mi” z cza so we go na sta ły. W uza sad nie niu do tej że
uchwa ły pod no si się kwe stię bra ku wy po wie dze nia użyt -
ko wa nia grun tu PZD przez Agen cję Mie nia Woj sko we go
do chwi li obec nej.

W za kre sie przed mio to we go wnio sku, KR PZD w pi -
śmie z dnia 10 li sto pa da 2011 r., znak: 7261/WGG-
3244/AB/11, zwró ci ła się do OZ Ma zo wiec kie go PZD
z proś bą o prze sła nie do ku men tu po twier dza ją ce go ty tuł
praw ny PZD do grun tu, gdyż z tych, któ re zo sta ły wy sła -
ne do KR PZD wraz z pi smem z dnia 12 paź dzier ni ka
2011 r., znak: 3294/TP-AP/2011, nie wy ni ka pra wo do
grun tu dla PZD. Przez „użyt ko wa nie tym cza so we”, o któ -
rym mo wa w de cy zji nr 56/152/F/94 z dnia 10.06.1994 r.,
na le ży ro zu mieć bo wiem ta kie, któ re od no si się do kwe -
stii tech nicz nych, a nie praw nych, co wy ni ka z pod sta -
wy praw nej de cy zji. Dla te go też KR PZD wy stą pi ła do
OZ Ma zo wiec kie go PZD o uzu peł nie nie do ku men ta cji.
Jed no cze śnie KR PZD po pro si ła OZ Ma zo wiec ki PZD 

o wy stą pie nie do są du z wnio skiem o uzgod nie nie tre ści
księ gi wie czy stej, pro wa dzo nej dla te re nów ogro du, z rze -
czy wi stym sta nem praw nym, ce lem ujaw nie nia praw
PZD, a tak że zwró ci ła uwa gę na bra ki i nie ści sło ści wy stę -
pu ją ce w Kar cie re je stra cyj nej A ROD „Pod Dę ba mi” 
w Ze grzu Po łu dnio wym.

AMW w pi śmie z dnia 26 paź dzier ni ka 2011 r. kie ro -
wa nym do Pre ze sa OZ Ma zo wiec kie go PZD i prze ka -
za nym do wia do mo ści Wo je wo dzie Ma zo wiec kie mu i
KR PZD in for mu je, iż przed mio tem sprze da ży jest dział -
ka nu mer 126/104 z wy łą cze niem na nie sień i na sa dzeń
sta no wią cych wła sność osób użyt ku ją cych ogród ki dział -
ko we oraz skład ni ków ma jąt ko wych sta no wią cych wła -
sność PZD, co po da no w pu blicz nej wia do mo ści. AMW w
swo im pi śmie wy ja śnia, że przy stą pi ła do sprze da ży
przed mio to wej nie ru cho mo ści, a nie do li kwi da cji znaj -
du ją ce go się na niej ROD „Pod Dę ba mi”, a przy szły na -
byw ca bę dzie zo bo wią za ny do prze strze ga nia prze pi sów
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych i w przy pad ku pod ję cia ewen tu al nej de cy zji o li -
kwi da cji ROD, bę dzie mo gła być prze pro wa dzo na
wy łącz nie na wa run kach okre ślo nych w art. 17-24 ww.
usta wy.

AB
WGG KR PZD

War sza wa, dnia 16 li sto pa da 2011 r.

Ogło sze nie AMW z dnia 23 wrze śnia 2011 r. w Ga ze cie Wy bor czej

In for mu je o wy wie sze niu wy ka zu nie ru cho mo ści prze -
zna czo nej do sprze da ży

Przed mio tem sprze da ży jest nie ru cho mość grun to -
wa, po ło żo na w miej sco wo ści Ze grze Po łu dnio we, po -
wiat le gio now ski, woj. ma zo wiec kie, sta no wią ca
dział kę ozna czo ną w ewi den cji grun tów nu me rem
126/104, ob ręb 17-Ze grze Płd. Ry ba ki, o pow. 6,4750
ha. Nie ru cho mość ob ję ta jest księ gą wie czy stą KW nr
WA 1L/00059493/3, pro wa dzo ną przez IV Wy dział
Ksiąg Wie czy stych w Le gio no wie. Część nie ru cho mo -
ści o pow. 5,74 ha za go spo da ro wa na jest na po trze by
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pod Dę ba mi”.

Przed mio tem sprze da ży jest nie ru cho mość z wy łą cze -
niem na nie sień i na sa dzeń bę dą cych wła sno ścią osób
użyt ku ją cych dział ki, ist nie ją ce w ra mach Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Pod Dę ba mi” oraz skład ni ków ma -
jąt ko wych sta no wią cych wła sność Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze nie ob ję tym
miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

W stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go przy ję tym Uchwa łą nr X/46/2011 Ra dy
Gmi ny Nie po ręt z dnia 9 czerw ca 2011 r., nie ru cho mość
znaj du je się na te re nie ozna czo nym sym bo la mi MN i ZU,
tj. od po wied nio: prze zna czo ny mi pod za bu do wę jed no ro -
dzin ną i okre ślo ny mi ja ko te ren zie le ni urzą dzo nej.

Ce na nie ru cho mo ści 
wy no si 2.000.000,00 zt net to

Do sprze da ży nie ru cho mo ści ma ją za sto so wa nie prze pi -
sy usta wy o po dat ku od to wa rów i usług VAT zgod nie z
obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi w dniu sprze da ży nie ru cho -
mo ści.

Wy kaz wy wie szo no na okres od dnia 23.09.2011 r. do
14.10.2011 r. na ta bli cach ogło szeń Od dzia łu Te re no we go
Biu ra Agen cji Mie nia Woj sko we go w War sza wie, Urzę du
Gmi ny Nie po ręt, Sta ro stwa Po wia to we go w Le gio no wie,
Urzę du m. st. War sza wy pl. Sta ryn kie wi cza 7/9 oraz za -
miesz czo no na stro nie in ter na to wej www.amw.com.pl.

Do dat ko we in for ma cje: tel. 22 326 19 26 
www.amw.com.pl
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
W na wią za niu do pi sma w spra wie pod ję cia przez Agen -

cję Mie nia Woj sko we go dzia łań ma ją cych na ce lu sprze -
daż nie ru cho mo ści po ło żo nej w Ze grzu Po łu dnio wym, na
któ rej funk cjo nu je Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Pod Dę -
ba mi”, uprzej mie wy ja śniam co na stę pu je:

Agen cja Mie nia Woj sko we go, wy ko nu jąc w imie niu
Skar bu Pań stwa pra wa wła ści ciel skie w sto sun ku do nie -
ru cho mo ści po łoż nej w Ze grzu Po łu dnio wym, ozna czo -
nej w ewi den cji grun tów ja ko dział ka 126/104 o pow.
6,4750 ha, w dniu 20 wrze śnia 2011 r. po da ła do pu blicz -
nej wia do mo ści wy kaz in for mu ją cy o prze zna cze niu do
sprze da ży w/w nie ru cho mo ści. W wy ka zie po in for mo wa -
ła, o funk cjo no wa niu na czę ści nie ru cho mo ści, za re je stro -
wa ne go w Pol skim Związ ku Dział kow ców, Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Pod Dę ba mi” Po in for mo wa ła rów -
nież, że przed mio tem sprze da ży jest nie ru cho mość z wy -
łą cze niem na nie sień i na sa dzeń sta no wią cych wła sność

osób użyt ku ją cych ogród ki dział ko we oraz skład ni ków
ma jąt ko wych sta no wią cych wła sność Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze oraz fakt, że prze pi sy pra -
wa nie za wie ra ją nor my wy łą cza ją cej z ob ro tu nie ru cho -
mo ści za ję tych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we pra gnę
wy ja śnić, że Agen cja Mie nia Woj sko we go, wy ko nu jąc
swo je usta wo we obo wiąz ki, przy stą pi ła do sprze da ży nie -
ru cho mo ści, a nie do li kwi da cji znaj du ją ce go się na niej
ROD „Pod Dę ba mi”. Przy szły na byw ca opi sa nej nie ru -
cho mo ści bę dzie zo bo wią za ny do prze strze ga nia prze pi -
sów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (Dz. U. nr 169 póz. 1419 z późn. zm.) i w
przy pad ku pod ję cia ewen tu al nej de cy zji o li kwi da cji ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go, bę dzie ona mo gła być
prze pro wa dzo na wy łącz nie na wa run kach okre ślo nych art.
17-24 w/w usta wy.

Prze ka zu jąc po wyż sze wy ja śnie nia mam na dzie ję, że
zo sta ną one przy ję te ze zro zu mie niem.

Z po wa ża niem,
Za stęp ca Pre ze sa ds. Za go spo da ro wa nia Mie nia

/-/ Ilo na Ko wal ska

Pi smo AMW z dnia 26 paź dzier ni ka 2011 r.

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

do ty czy: nie ru cho mo ści - Ze grze Po łu dnio we

War sza wa, 26 paź dzier ni ka 2011 r.

3. Na ra da in struk to rów eta to wych OZ PZD w War sza wie

W dniach 10-11 paź dzier ni ka br. Kra jo wa Ra da PZD
zor ga ni zo wa ła w War sza wie ko lej ną na ra dę in struk to rów
eta to wych Okrę go wych Za rzą dów, któ rych głów nym za -
da niem jest re ali za cja sta tu to wych za dań w za kre sie
ogrod nic twa, m.in. czu wa nie nad pra wi dło wym za go spo -
da ro wa niem i mo der ni za cją ogro dów i dzia łek oraz pro -
mo wa nie i upo wszech nia nie oświa ty ogrod ni czej. 

Głów nym ce lem na ra dy by ło przed sta wie nie i prze dys -
ku to wa nie z uczest ni ka mi wszyst kich ak tu al nych pro ble -
mów wy stę pu ją cych w Związ ku, bę dą cych w za kre sie
dzia ła nia spo łecz nych i eta to wych służb ogrod ni czych.

Na ra dę otwo rzył Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD Eu ge niusz
Kon drac ki, któ ry na wstę pie pod kre ślił zna cze nie II Kon -
gre su PZD, słusz ność je go zwo ła nia oraz fakt, że Kon gres
speł nił sta wia ne przed nim za da nia. 

W te ma ty ce związ ko wej na ra dy po ru szo ne zo sta ły spra -
wy do ty czą ce szko leń kan dy dac kich oraz prak ty ka w dzia -
łal no ści in struk to ra eta to we go i spo łecz nej służ by in struk-

tor skiej. W te ma tach tych wy po wia da li się wy bra ni in -
struk to rzy eta to wi OZ, w tym przed sta wi cie le nie któ rych
okrę gów, dzie ląc się wła snym do świad cze niem, w opar ciu
o po sia da ną wie dzę, prak ty kę i or ga ni za cję pra cy w okrę -
gu. Wy po wie dzi do ty czy ły głów nie re ali za cji szko leń i in -
struk ta żu na po trze by dział kow ców i no wych człon ków
Związ ku, przy ję tych w Okrę gu za sad or ga ni za cji pra cy
Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD, spo so bów utrzy -
my wa nia kon tak tów po mię dzy OZ, a in struk to ra mi i czę -
sto tli wo ści tych kon tak tów, sta wia nych za dań in struk -
to rom spo łecz nym i spo so bu przyj mo wa nia spra woz dań
z ich wy ko na nia, or ga ni zo wa nych na rad i szko leń dla in -
struk to rów Spo łecz nej Służ by w bie żą cym ro ku, za sad
utrzy my wa nia współ pra cy in struk to ra eta to we go z in -
struk to ra mi ogro do wy mi po wo ły wa ny mi przez za rzą dy
ROD, spra wo wa nia nad zo ru nad pra wi dło wym za go spo -
da ro wa niem i mo der ni za cją ROD i dzia łek oraz roz po -
wszech nia nia li te ra tu ry związ ko wej. 
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W dal szej czę ści na ra dy przed sta wio ny zo stał te mat za -
go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek ro dzin nych na
przy kła dzie go to wych pro jek tów dzia łek, któ re zo sta ną
opu bli ko wa ne w dwóch po zy cjach książ ko wych wy da -
nych w naj bliż szym cza sie przez Kra jo wą Ra dę PZD. 
W su mie za pre zen to wa nych zo sta ło 10 róż nych ty pów
dzia łek przez 4 au to rów: mgr arch. kra jo bra zu Ewę Ta cza -
now ską, mgr inż. arch. kra jo bra zu Agniesz kę Wa szak, 
mgr inż. arch. kra jo bra zu Ewe li nę Bo niew ską – in struk to -
ra ds. ogrod ni czych w KR PZD, mgr inż. arch. kra jo bra -
zu Do mi ni ka Ta ra skę. Te mat spo tkał się z ogól nym
za in te re so wa niem uczest ni ków na ra dy. 

Na stęp nie przed sta wi cie le „dział kow ca” przed sta wi li

no wo ści wy daw ni cze, dys try bu cję oraz zna cze nie wy daw -
nic twa w upo wszech nia niu wie dzy ogrod ni czej. 

Od dziel ny blok te ma tycz ny sta no wi ły te ma ty ty po wo
ogrod ni cze, tj. ro śli ny igla ste na dział ce, któ re omó wił dr
Adam Ma rosz z In sty tu tu Sa dow nic twa i Kwia ciar stwa w
Skier nie wi cach oraz te mat po świę co ny ochro nie ro ślin na
dział kach dr Han ny Le gu tow skej z SGGW. 

Na ra da by ła bar dzo pra co wi ta dla wszyst kich jej uczest -
ni ków, po bu dzi ła do ak tyw ne go udzia łu umoż li wia jąc wy -
mia nę do świad czeń, omó wie nia naj lep szych me tod
szko leń kan dy dac kich oraz oce nę do tych cza so wej dzia -
łal no ści SSI oraz pro po zy cji co do uspraw nie nia pra cy tej
służ by w przy szło ści.

EB

4. Ob cho dy 30-le cia PZD w Chełm ży

1. Sa la Miesz czań ska Chełm żyń skie go Ra tu sza. Punk -
tu al nie o godz. 13 do sa li po sie dzeń Ra dy Miej skiej
Chełm ży przy by li za pro sze ni go ście:

Ry szard Cho dy nic ki Pre zes Okrę gu To ruń sko-Wło cław -
skie go PZD,

Cze sław Ko zi kow ski Wi ce pre zes Za rzą du Okrę gu To -
ruń sko -Wło cław skie go PZD,

Mi ro sław Gra czyk Sta ro sta Po wia tu To ruń skie go Ziem -
skie go,

Da riusz Mel ler Wi ce sta ro sta Po wia tu To ruń skie go
Ziem skie go,

Je rzy Czer wiń ski Bur mistrz Mia sta Chełm ży,
Ja nusz Ka li now ski Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej

Chełm ży,
Dział kow cy chełm żyń skich ogro dów.
2. Uro czy stość roz po czę ła się od wpro wa dze nia pocz -

tów sztan da ro wych i wy słu cha nia hym nu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców Zie lo na Rzecz po spo li ta

3. Z ro lą PZD w hi sto rii chełm żyń skich ogro dów dział -
ko wych za po znał Fran ci szek Kucz ka. Oto jej frag ment.

„Dla więk szo ści dział kow ców uchwa le nie przez Sejm
6 ma ja 1981 r. usta wy „O Pra cow ni czych Ogro dach Dział -
ko wych” zo sta ła pra wie nie zau wa żo ne. Po wsta nie Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców prze szło bez echa. Do pie ro
pierw sze in we sty cje na ogro dach po ka za ły wa gę te go wy -
da rze nia. Na ogro dzie nr 3 wy bu do wa no sieć wo do cią go -
wą i ener ge tycz ną. Ogród nr 1, 2 i 4 tak że wzbo ga ci ły się
o sieć ener ge tycz ną, wod ną oraz o sta cje hy dro fo ro we. Na
ogro dzie nr 5 wy bu do wa no li nię ener ge tycz ną. Te wszyst -
kie in we sty cje zo sta ły sfi nan so wa ne przez Urząd Miej ski
w Chełm ży zgod nie z ko rzyst ną dla dział kow ców usta wą
o Pra cow ni czych Ogro dach Dział ko wych. Po ro ku 1981
zo stał wy two rzo ny ko rzyst ny kli mat dla za kła da nia no -
wych ogro dów. Po wsta ły wte dy ogro dy nr: 8, 9, 10, 11 da -
ją ce moż li wość cie sze nia się dział ką aż 97 dział ko wi czom.
Dzię ki ko rzyst nej usta wie ogro dy te przed od da niem użyt -

kow ni kom zo sta ły w peł ni uzbro jo ne. Po sia da ły ogro dze -
nie, sieć wo do cią go wą i ener ge tycz ną oraz dro gi do jaz do -
we. Dział ko wi cze nie mu sie li roz wią zy wać pro ble mów
in fra struk tu ral nych. Na stęp stwem te go dzi siaj są one przy -
kła dem pięk na i ła du, za co za li cza się je do naj pięk niej -
szych w okrę gu. Po nad to w struk tu ry PZD we szły ogro dy:
CZSP, Urzę du Mia sta Chełm ży, Cu krow ni Chełm ża, któ -
re otrzy ma ły ko lej ne nu me ry: nr: 6, 7 i 12. Sta ło się to 
w na stęp stwie du żych ko rzy ści edu ka cyj nych, ochron nych
i in we sty cyj nych oraz kul tu ro wych wy ni ka ją cych z przy -
na leż no ści do or ga ni za cji pod na zwą Polski Związek
Działkowców. W ten spo sób w po ło wie lat 80-tych licz ba
ogro dów w POD „Po stęp' wzro sła do 12, a ich po wierzch -
nia osią gnę ła bli sko 44 ha”.

4. Po za ry sie hi sto rii ROD „Po stęp” w 30-le ciu PZD
głos za brał Ry szard Cho dy nic ki Pre zes Za rzą du Okrę gu
To ruń sko-Wło cław skie go Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w To ru niu.

W swo im krót kim wy stą pie niu Ry szard Cho dy nic ki
zwró cił uwa gę na ogrom ne za le ty wy ni ka ją ce z przy na -
leż no ści dział kow ców do PZD. Pod kre ślił funk cję obron -
ną związ ku i je go edu ka cyj ny cha rak ter. Nie omiesz kał
wspo mnieć o wspar ciu fi nan so wym, ja kie go udzie la okręg
w re ali za cji in we sty cji na ogro dach. Szcze gól nie moc no
ak cen to wał po trze bę wal ki o usta wę o ROD.

Przy po mniał tak że osią gnię cia chełm żyń skich ogro dów
dział ko wych w dzie jach ru chu dział ko we go Okrę gu To -
ruń sko -Wło cław skie go PZD. 

5. Wrę cze nie Od znak „Za słu żo ny Dział ko wiec”.
Wrę cze nia Od znak „Za słu żo ny Dział ko wiec” do ko nał

Pre zes Za rzą du Okrę gu T -W PZD w To ru niu Ry szard
Cho dy nic ki w asy ście Cze sła wa Ko zi kow skie go Wi ce pre -
ze sa Za rzą du Okrę gu T -W PZD w To ru niu.

Na zdję ciu Ry szard Cho dy nic ki wrę cza Zło tą Od zna kę
„Za słu żo ny Dział ko wiec” pre ze so wi ROD „ODNOWA”
H. Szcze pań skie mu.
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6. Po dzię ko wa nia dla Je rze go Czer wiń skie go Bur mi -
strza Mia sta Chełm ży od Eu ge niu sza Kon drac kie go Pre -
ze sa Kra jo wej Ra dy PZD.

Eu ge niusz Kon drac ki zo stał za pro szo ny na uro czy ste
ob cho dy 30 - le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
Chełm ży. Ze wzglę du na pra cę za wo do wą nie mógł w
nich uczest ni czyć. Dla te go za po śred nic twem Ry szar da
Cho dy nic kie go prze słał list z po dzię ko wa nia mi za wzo -
ro wą współ pra cę z chełm żyń ski mi ogro da mi dla bur mi -
strza Chełm ży. Uro czy ste go wrę cze nia do ko nał Ry szard
Cho dy nic ki.

7. Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes Kra jo wej Ra dy przy znał
chełm ża nom dy plo my za wy bit ne za słu gi dla PZD.

Ry szard Cho dy nic ki wrę czył dy plo my 14 dział kow com.
8. Po dzię ko wa nia od Pre ze sa Za rzą du Okrę gu Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców dla chełm żan.
Pre zes Ry szard Cho dy nic ki wrę czył po dzię ko wa nia 17

dział kow com Chełm ży za za an ga żo wa nie w pra cy na
rzecz ogro du. 

9. Je rzy Czer wiń ski Bur mistrz Mia sta Chełm ży za tro -
skę o wy gląd mia sta 5 pre ze som wrę czył pa miąt ko we sta -
tu et ki, a 26 dział ko wi czom pa miąt ko we dy plo my –
wy ra zy uzna nia.

10. Po dzię ko wa nia od Sta ro stów

Sta ro sto wie Po wia tu To ruń skie go Ziem skie go wrę czy -
li wszyst kim dział kow com w do wód wdzięcz no ści pa -
miąt ko we kub ki z lo giem lo kal nych ob cho dów 30 - le cia
PZD w Chełm ży.

11. Wrę cze nie pa miąt ko wych me da li.
Na za koń cze nie uro czy sto ści Ry szard Cho dy nic ki Pre -

zes Za rzą du Okrę gu To ruń sko -Wło cław skie go wrę czył
dział kow com i go ściom pa miąt ko we me da le wy bi te z
oka zji 30 - le cia PZD i nada nia sztan da ru ROD Okrę gu
To ruń sko -Wło cław skie go PZD.

12. Za koń cze nie ofi cjal nej czę ści uro czy sto ści.
Po wy stą pie niach za pro szo nych go ści na stą pi ło zgod -

nie z ce re mo nia łem wy pro wa dze nie pocz tów sztan da ro -
wych.

13. Spo tka nie przy ka wie. W trak cie je go trwa nia dział -
kow cy dzie li li się swo imi wra że nia mi. Na ich twa rzach
wi dać by ło wzru sze nie. W spon ta nicz nych wy po wie -
dziach pod kre śla li pod nio słość uro czy sto ści, jej ro dzin ny
cha rak ter i wy so ki po ziom or ga ni za cyj ny. Su ge ro wa li po -
trze bę or ga ni za cji po dob nych uro czy sto ści przy naj mniej
raz w ro ku.

Szcze gól nie bar dzo do brze oce nia li po ziom wy ko na nia
sztan da rów. Za cho wa li wy so ki po ziom po wa gi pod czas
uro czy sto ści.

Spra woz da nie przy go to wa li:
Fran ci szek Kucz ka, Jó zef Strzał kow ski

Chełm ża, dnia 30 wrze śnia 2011 r. 

5. Okrę go we Dni Dział kow ca w Dar ło wie

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
Ko sza li nie in for mu je, że w dniu 23 lip ca 2011 ro ku w Dar -
ło wie w ra mach II Wy sta wy Rol no - Ry bac kiej od by ły się
okrę go we Dni Dział kow ca. Or ga ni za to rem im pre zy by li:
Bur mistrz Mia sta Dar ło wa, Sta ro stwo Po wia to we w Sław -
nie, Za chod nio po mor ski Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go
w Barz ko wi cach Od dział Ko sza lin, Okrę go wy Za rząd
PZD w Ko sza li nie i Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Zjed no -
cze nie” w Dar ło wie.

Mi mo nie sprzy ja ją cej au ry w im pre zie wzię ły udział
licz ne de le ga cje ogro dów na sze go okrę gu. Ob cho dy Okrę -
go wych Dni Dział kow ca za szczy ci li s woj ą obec no ścią
Se na tor RP Piotr Zien tar ski (PO), Po seł RP Jan Ku ria ta
(PO), Mar sza łek Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go
Jan Kraw czuk, Bur mistrz Dar ło wa Ar ka diusz Kli mo wicz,
Sta ro sta Sła wień ski Woj ciech Wi śniow ski, Wójt Gmi ny
Dar ło wo oraz rad ni mia sta i po wia tu.

W trak cie uro czy sto ści pod su mo wa no kon kurs na naj -
lep szy ogród w okrę gu ko sza liń skim:

I miej sce i Pu char Mar szał ka Wo je wódz twa Za chod nio -
po mor skie go zdo był ROD „Zjed no cze nie” w Ko ło brze -
gu;

Dwa II miej sca zdo by ły ROD „Pod La sem” w Nie kło -
ni cach i ROD „Re laks” Draw sko Po mor skie;

III miej sce zdo był ROD „Sło necz nik” w Bia ło gar dzie.
Zwy cię skie ogro dy zo sta ły wy róż nio ne na gro da mi pie -

nięż ny mi i dy plo ma mi Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD
w Ko sza li nie.

Roz strzy gnię ty zo stał rów nież kon kurs na naj lep szy
ogród w mie ście Dar ło wo i po wie cie sła wień skim. W obu
ka te go riach zwy cię żył ROD „Cho pi na”, II miej sce ROD
„Przy mo rze” i III miej sce ROD „WOP” Dar ło wo. Ogro -
dy zo sta ły uho no ro wa ne pu cha ra mi i dy plo ma mi Bur mi -
strza Dar ło wa i Sta ro sty Sła wień skie go.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
Ra da Kra jo wa 
War sza wa
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Mar sza łek Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go w po -
dzię ko wa niu za współ pra cę z Urzę dem Mar szał kow skim
wrę czył Pre ze so wi OZ PZD Sta ni sła wo wi Susz ko wi spe -
cjal ne pi sem ne po dzię ko wa nia.

W swo ich wy stą pie niach za pro sze ni go ście pod kre śla li
po zy tyw ną ro lę ja ką speł nia ją ogro dy dział ko we na rzecz
spo łecz no ści lo kal nych, ich wio dą cą ro lę w za kre sie edu -
ka cji eko lo gicz nej i ochro ny śro do wi ska oraz wa lo ry re -
kre acyj no -wy po czyn ko we. W swo ich wy stą pie niach
pod kre śla li fakt, że ogro dy dział ko we win ny da lej peł nić
swo ją ro lę i słu żyć dział kow com oraz spo łecz no ściom lo -
kal nym.

Uczest ni cy spo tka nia przy ję li przez akla ma cję Sta no wi -
sko człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców, uczest ni -
ków Okrę go wych Dni Dział kow ca Okrę gu Ko sza lin 
w Dar ło wie w dniu 23 lip ca 2011 ro ku w obro nie usta wy
o ROD z dnia 08 lip ca 2005 ro ku.

Uro czy sto ściom to wa rzy szył po kaz do rob ku ogro dów 
z Dar ło wa. Moż na by ło de gu sto wać po tra wy z ryb, zu pę
ryb ną i żu rek oraz tra dy cyj ną kieł ba sę z gril la. Czas uro -
czy sto ści uprzy jem niał ze spól jaz zo wy z Ko sza li na oraz
wy stęp chó ru Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Cen tral -
ny” z Ko sza li na.

Pre zes PZD OZ w Ko sza li nie
/-/ Sta ni sław Su szek

6. Pierw sze po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du w ka den cji 2011–2015

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu ob ra do wał w ostat -
nią so bo tę tj. 19 li sto pa da 2011 r. w skła dzie oso bo wym
wy bra nym na Zjeź dzie De le ga tów 10 wrze śnia 2011 r. Po -
sie dze nie otwo rzył i pro wa dził wi ce pre zes OZ Syl we ster
Chę ciń ski, któ ry przy po mniał o usta le niach II Kon gre su
PZD i ko niecz no ści wdra ża nia przez dział kow ców w ży -
cie pod ję tych tam ape li i sta no wisk. II Kon gres PZD był
gło sem dział kow ców sprze ci wia ją cych się pró bom zmia -
ny obo wią zu ją cej od 2005 ro ku usta wy o rod, któ ra po -
zwa la na ist nie nie i roz wój ogro dów dział ko wych 
w Pol sce, ale rów nież bro ni praw sa mych dział kow ców.
Istot na ro lę w obro nie obo wią zu ją ce go pra wa ma ją dział -
kow cy, któ rzy mo gą swój sprze ciw wy ra żać w bez po śred -
nich sta no wi skach skie ro wa nych do władz pań stwo wych
de cy du ją cych o kształ cie re gu la cji praw nych. Obro na obo -
wią zu ją cej usta wy o rod wy ni ka z za skar że nia przez I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Do te go
wąt ku oraz kwe stii ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych od nie śli się rów nież za pro sze ni go ście, wśród któ -
rych obec ni by li Pre zy dent Mia sta Po zna nia Ry szard
Gro bel ny, rad ny sej mi ku Wo je wódz kie go Wal de mar Wit -
kow ski, rad ny mia sta Po zna nia An drzej Bie le rzew ski oraz
Dy rek tor Wy dzia łu Rol nic twa i Go spo dar ki Żyw no ścio -
wej Urzę du Mia sta Po zna nia Ma rek Sta cho wiak. Kra jo wą
Ra dę PZD re pre zen to wa ła Ma rio la Ko by liń ska – kie row -
nik Wy dzia łu Go spo dar ki Grun ta mi. Pre zy dent Ry szard
Gro bel ny w swo im wy stą pie niu po raz ko lej ny pod kre ślił
istot ną ro lę ro dzin nych ogro dów dział ko wych ja ko miejsc
zie le ni w prze strze ni Po zna nia słu żą cym je go miesz kań -

com. Pod kre ślił do brą współ pra cę z OZ PZD w Po zna niu
w spra wach re gu la cji praw nych grun tów zaj mo wa nych
przez ROD na te re nie mia sta. Po twier dze niem po zy tyw -
nych dzia łań władz mia sta jest plan two rze nia no we go
ogro du dział ko we go w re jo nie Na ra mo wic. Obec nie na
Mi ni ko wie od twa rza ny jest ogród dział ko wy za zli kwi do -
wa ny na po trze by in fra struk tu ry sta dio nu ROD „Ustro -
nie”. Pre zy dent Ry szard Gro bel ny za pew nił dział kow ców
o swo im wspar ciu w spra wy ogro dów dział ko wych i za -
de kla ro wał swój udział we wszyst kich waż nych dla ogro -
dów wy da rze niach. Od ra zu ze stro ny człon ka Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD pa dło za pro sze nie na zbli ża ją cy się
Kra jo wy Zjazd De le ga tów w War sza wie.

W dru giej czę ści po sie dze nia OZ przy jął uchwa łę za -
twier dza ją cą na ka den cję 2011-2015 pra cę dzie wię ciu ko -
mi sji i jed ne go ze spo łu. Na le żą do nich ko mi sja: oświa ty
i szko le nia, po li ty ki spo łecz nej, in we sty cyj no -tech nicz na,
eko lo gicz na, kon kur so wa, od zna czeń, skar gi za ża leń, ds.
bez pie czeń stwa, ds. ko le giów pre ze sów oraz ze spół ds.
me diów. Okrę go wy Za rząd za twier dził rów nież wy ma ga -
ne sta tu tem Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa ły
pod ję te przez Pre zy dium OZ PZD w Po zna niu. Ze bra ni
na po sie dze niu wy sto so wa li tak że sta no wi sko w spra wie
zna cze nia II Kon gre su PZD dla przy szło ści pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go.

W dys ku sji pod nie sio no przede wszyst kim spra wę po -
trze by prze strze ga nia i eg ze kwo wa nia pra wa związ ko we -
go na wszyst kich szcze blach or ga nów PZD co jest
nie zbęd nym czyn ni kiem do eg ze kwo wa nia pra wa PZD
przez Za rzą dy ROD w ogro dach. 

Mag da le na Kles sa
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W ostat nim cza sie na pły wa ją nie ko rzyst ne in for ma cje,
opi su ją ce na gan ną prak ty kę w nie któ rych ogro dach, po -
le ga ją cą na na gmin nym spa la niu od pa dów (głów nie ro -
ślin nych) przez dział kow ców. W ten spo sób oko licz ni
miesz kań cy ma ją usta wicz nie do czy nie nia z kłę ba mi dy -
mu, któ re za tru wa ją ich śro do wi sko, a czę sto na wet za -
gra ża ją ru cho wi dro go we mu. Ta kie przy pad ki nie na le żą
nie ste ty do in cy den tal nych. Z te go wzglę du me dia czę sto
przed sta wia ją śro do wi sko dział ko we ja ko gru pę, któ ra nie
ba czy na in te re sy są sia dów. Jest to za sad ni czo ob raz fał -
szy wy, ale opi sa ne wy żej przy pad ki rzu ca ją ne ga tyw ne
świa tła na wszyst kich dział kow ców. Dla te go wła dze
Związ ku po tę pia ją dzia ła nia tych osób, któ re na gmin nie
pa lą od pa dy ze swo ich dzia łek. Ta kie za cho wa nie stwa -
rza licz ne nie do god no ści dla są sia du ją cych z ogro dem
miesz kań ców i nie przy spa rza dział kow com życz li wo ści
ze stro ny spo łe czeń stwa. Dla te go też po raz ko lej ny przy -

po mi na my, że w myśl re gu la mi nu ROD obo wią zu je za -
kaz wy pa la nia traw na te re nie ogro du oraz spa la nia wszel -
kich od pa dów (np. pa pie ru, pla sti ków, li ści). Wy jąt ko wo
spa lać moż na tyl ko po cho dzą ce z dział ki czę ści ro ślin po -
ra żo ne przez cho ro by i szkod ni ki. Ta kie go spa la nia nie
moż na jed nak wy ko ny wać w cią gu dnia w okre sie od 
1 ma ja do 30 wrze śnia. Na le ży też wie dzieć, że gmi ny mo -
gą wpro wa dzać cał ko wi ty za kaz spa la nia na swo im te re -
nie, co rów nież obo wią zu je dział kow ców i wy łą cza
obo wią zy wa nie po wyż szych za sad wy ni ka ją cych z re gu -
la mi nu ROD. W ta kiej sy tu acji dział kow cy po pro stu nie
mo gą ni cze go spa lać. Na ru sze nie ta kie go za ka zu jest wy -
kro cze niem i pod le ga ka rze grzyw ny. Na le ży więc bez -
względ nie po wstrzy mać się przed ja kim kol wiek spa-
la niem, je że li jest ono nie zgod ne z obo wią zu ją cym pra -
wem. 

TT

7. Spa la nie na dział kach w ROD

8. Już w sprze da ży – Ka len darz bio dy na micz ny na 2012 rok

Sil ne od dzia ły wa nie Księ ży ca na Zie mię wpły wa rów -
nież na ak tyw ność ży cio wą ro ślin, co jest wy ko rzy sty wa -
ne w ogrod nic twie eko lo gicz nym. I wła śnie Ka len darz
bio dy na micz ny po ma ga w prak ty ce wy ko rzy stać wpływ
księ ży ca w upra wie ro ślin na dział kach i w ogro dach.

Dzię ki za miesz czo ne mu w ka len da rzu ka len da rium na
każ dy dzień ro ku każ dy mo że za pla no wać pra ce ogrod ni -
cze, do sto so wu jąc je do cza su, któ ry naj bar dziej sprzy ja
tym ro śli nom, któ re upra wia my. Szcze gó ło wo wska zu je
kie dy jest ko rzyst ny czas sie wu, sa dze nia, pie lę gna cji 
i zbio ru owo ców, wa rzyw i kwia tów. W każ dym mie sią -
cu do dat ko wo za miesz czo no in for ma cje na te mat eko lo -
gicz nej ochro ny ro ślin przed cho ro ba mi i szkod ni ka mi.

Na sze ka len darz bio dy na micz ny opra co wa li pol scy na -
ukow cy z wie lu dzie dzin na uki: astro no mii, rol nic twa eko -

lo gicz ne go i ochro ny ro ślin. Wła ści wie wy ko rzy stu jąc in -
for ma cje za war te w ka len da rzu bio dy na micz nym, sto su jąc
na wo że nie or ga nicz ne i pre pa ra ty bio dy na micz ne moż na
uzy skać ob fi te i zdro we plo ny z dział ki.

Wy daw nic two pro wa dzi sprze daż wy sył ko wą:
– te le fo nicz nie: (0 22) 101 34 34
– fax: (0 22) 101 34 20
– www.dzial ko wiec.com.pl

Ce na de ta licz na Ka len da rza dla od bior ców in dy wi du al -
nych wy no si 7,90 zł. Okrę go we Za rzą dy PZD mo gą za -
ma wiać ka len darz po ce nach pro mo cyj nych, a Za rzą dy
Ogro dów otrzy mu ję upust w za leż no ści od ilo ści za mó -
wio nych eg zem pla rzy.

9. Puł tu ska Ga ze ta Po wia to wa „Na Ma zow szu” z dnia 27 wrze śnia 2011 r.

35 lat puł tu skie go ogro du „Ja rzyn ka”

„35 lat te mu po wstał w Puł tu sku Ro dzin ny Ogród Dział -
ko wy Ja rzyn ka". Zlo ka li zo wa ny nad ka nał kiem, na Ry bi -
twi jest oa zą zie le ni i miej scem pra cy ! od po czyn ku wie lu

Puł tusz czan. Z oka zji rocz ni cy po wsta nia od by ła się w mi -
nio ną so bo tę sym pa tycz na uro czy stość ju bi le uszo wa, po -
łą czo na ze „Świę tem Dział kow ca”.



34

Za rząd ogro du „Ja rzyn ka” z Pre ze sem Zbi gnie wem Ma -
li szew skim na cze le za pro sił wszyst kich dział kow ców
oraz przed sta wi cie le władz mia sta i po wia tu. Na uro czy -
stość przy je cha li tak że Gra ży na Fran kę - Pre zes Okrę go -
we go Za rzą du Ma zo wiec kie go i Sta ni sław Za wad ka -
Wi ce pre zes. Go ście przy wieź li dy plom uzna nia dla puł -
tu skie go ogro du od Pre zy dium Kra jo we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców oraz dy plom gra tu la cyj ny dla Pre -
ze sa Zbi gnie wa Ma li szew skie go. Dla kil ku na stu puł tu -
skich dział kow ców, z oka zji 35 le cia ich ogro du, przy-
zna no od zna ki „Za słu żo ne go dział kow ca”. Brą zo we
otrzy ma li: Edy ta No wa liń ska, Ja dwi ga Za lew ska, Ze non
Smo leń ski i Ry szard Sa kow ski, srebr ne: Ja dwi ga Pło choc -
ka, Jó zef Jasz czak, Mie czy sław Smo liń ski, Zdzi sław Ja -
błoń ski i Ja nusz Kar kow ski a zło te: Zo fia Kar na bal, Ste fan
Za wadz ki, Zyg munt Wi śniew ski, Pa weł Sie jak, Ta de usz
Kacz mar czyk i Ka zi mierz Król. W 1975 ro ku roz po czę to
pra ce nad utwo rze niem pra cow ni czych ogro dów dział ko -
wych w Puł tu sku. Po zy ska nie od po wied nie go te re nu by -
ło moż li we dzię ki za an ga żo wa niu ów cze sne go Na czel ni ka
Mia sta Da nie la Cio ka. 

Po mie sią cach prac przy go to waw czych, w 1975 utwo -
rzo no Ogród „Ja rzyn ka” wy dzie la jąc 52 dział ki. Zaj mo -
wał się tym Ko mi tet Or ga ni za cyj ny z Cze sła wem
Ja błoń skim ja ko Prze wod ni czą cym. W sierp niu 1975 ro -
ku ukon sty tu ował się pierw szy za rząd ogro du z Ta de -
uszem Dą brow skim. Nie mal od sa me go po cząt ku ogród
sys te ma tycz nie po więk szał się. W 1976 ro ku po zy ska no
od spół ki pa stwi sko wej 0,33 ha dzię ki cze mu po wsta ło 
8 no wych dzia łek. Po dob nie rzecz się mia ła w 1984 ro ku
na stą pi ło ko lej ne po więk sze nie ogro du o grunt po zy ska ny
od spół ki pa stwi sko wej. Ko lej ne po więk sza nie ogro du
mia ło miej sce już w 2006 ro ku, kie dy przy łą czo no 18
dzia łek ogro du. „Pla te ry”. Dziś Ro dzin ny Ogród Dział ko -
wy „Ja rzyn ka” w Puł tu sku go spo da ru je na 4,5ha, z cze go
pod dział ki prze zna czo ne jest 3,3 ha.

W la tach 1975 - 1984 Pre ze sem za rzą du był Ta de usz

Dą brow ski. W la tach 1984 do 1995 funk cję tę peł nił An -
to ni Ta lan da, a w la tach 1995 -2000 Pa weł Sie jak. Od
2000 ro ku Pre ze sem jest Zbi gniew Ma li szew ski.

Od po wsta nia ogród „Ja rzyn ka” wy róż niał się ja ko je -
den z le piej za go spo da ro wa ny. Świad czą o tym licz ne na -
gro dy. W 1978 ro ku (jesz cze przed po wo dzią) ogród za jął
I miej sce w wo je wódz twie cie cha now skim, w 1983 ro ku
III miej sce w kon kur sie na naj pięk niej szy ogród i II w wy -
sta wie po lo nów. W la tach 2007 i 2008 puł tu ski Ogród był
lau re atem kon kur su na naj pięk niej szy ogród wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go, a dział ka Pań stwa Fa bi sie wi czów zo -
sta ła uzna na za wzo ro wą.

Ogród „Ja rzyn ka” ma się czym po chwa lić. W ostat nich
la tach wy mie nio no ogro dze nie ze wnętrz ne, do pro wa dzo -
no ener gię elek trycz ną do wszyst kich przy łą cze wo do cią -
go we, wy re mon to wa no dom dział kow ca, upo rząd ko wa no
alej ki i par kin gi.

Naj przy jem niej szą czę ścią uro czy sto ści by ło wrę cza nie
dy plo mów gra tu la cyj nych dla osób, któ rzy od sa me go po -
cząt ku użyt ku ją swo je dział ki. Od 35 lat go spo da ru ją: Ja -
dwi ga Dęb ska, Pań stwo Hen ry ka i Ste fan Za wadz cy, An na
Kar wac ka, Pań stwo Re gi na i Zdzi sław Ja błoń scy, An drzej
Rut kow ski, Pań stwo Te re sa i Edward Ekszte in, Pań stwo
Cze sła wa i Wła dy sław Ja ku biak, Pań stwo Ma rian na 
i Zyg munt Mi chal scy, Pań stwo Zo fia i Jan Ja giel scy, Kry -
sty na Oj rzeń ska, Teo do ra Tur kow ska, An na Za wadz ka,
Pa weł Sie jak, Pań stwo Bar ba ra i Zyg munt Wa śniew scy
oraz Pań stwo Ol ga i Zbi gniew Ma li szew scy.

Dy plo my by ty tak że dla osób, któ re po ro dzi cach kon -
ty nu ują tra dy cje. Dy plo my otrzy ma li: Pań stwo Te re sa 
i Sta ni sław Gu zik, Pa ni Da nu ta Na wroc ka, Pań stwo Edy -
ta i An drzej No wa liń scy, Pań stwo Agniesz ka i Je rzy Sier -
żan, Pań stwo Agniesz ka i Je rzy Bar bar scy, Pan Ja nusz
Ty bur ski, Pań stwo Ja dwi ga i An drzej Grze la ko wie oraz
Ja ni na i Wło dzi mierz Wa loch. Po czę ści ofi cjal nej wszyst -
kich za pro szo no na pik nik pod czas któ re go przy gry wa ła
puł tu ska or kie stra.

G. Ge rek

10. Ra da War sza wy jed no gło śną de cy zją wy stę pu je prze ciw ko dział kow com z ROD Park Dol ny

20 paź dzier ni ka Ra da War sza wy pod czas XXVI se sji
uchwa li ła jed no gło śnie plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go te re nu „Żo li bo rza Dzien ni kar skie go”, obej mu -
ją cy te re ny ROD Kę pa Po toc ka i Park Dol ny. Po stu la ty
obec nych na Sa li przed sta wi cie li za rów no Okrę go we go
Za rzą du Ma zo wiec kie go i ogro dów le żą cych na pla no wa -
nym ob sza rze nie zo sta ły uwzględ nio ne, rad ni po zo sta li
głu si na ape le i nie wraż li wi na hi sto rycz ne zna cze nie tych
ogro dów.  Mi mo obec no ści na sa li 30 dział kow ców 
z ROD Park Dol ny ob ra dy mia ły dość luź ny, w oce nie nie -

któ rych lek ce wa żą cy cha rak ter. Wy po wiedź wi ce pre ze sa
OZM Sta ni sła wa Za wad ki bro nią ca dział kow ców za gro -
żo nych przez no wy Plan Za go spo da ro wa nia, jak i za rys
hi sto rii ROD Park Dol ny przed sta wio ny przez Ste fa na
Ma ślan kie wi cza choć wy wo ła ły po ru sze nie wśród au dy -
to rium nie wpły nę ły na de cy zje rad nych. Po ję cie de mo -
kra cji uczest ni czą cej oka za ło się cał ko wi cie ob ce war -
szaw skim rad nym.

Co ozna cza dla dział kow ców z te re nu Żo li bo rza Dzien -
ni kar skie go ta de cy zja? Otwar ta zo sta ła dro ga do li kwi -
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da cji oko ło 50 dzia łek na za chod nim krań cu Par ku Dol ne -
go. Pra wo pol skie, nad rzęd ne wo bec lo kal nych uchwał,
chro ni ROD przed krzyw dzą cy mi dzia ła nia mi sa mo rzą -
dów i pa zer no ścią firm de ve lo per skich. Na le ży pa mię tać,
że wy ty czo ne jesz cze przed woj ną ROD Park Dol ny i Kę -
pa Po toc ka z mo cy usta wy o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych z 6 ma ja 1981 w myśl art. 33 są uzna ne za
ogro dy sta łe, pod le ga ją ce ochro nie zgod nie z usta wą 
o ROD z 8 lip ca 2005. Ar ty kuł 17 tej usta wy mó wi wy raź -
nie, że li kwi da cja ROD jest moż li wa WYŁACZNIE za
zgo dą PZD, lub na za sa dach wy własz cze nia na cel pu -
blicz ny. Bu do wa wil li dla pro mi nen tów nie jest ce lem pu -
blicz nym w ro zu mie niu usta wy o go spo dar ce nie ru -
cho mo ścia mi!

Co jesz cze wy ni ka z opi sy wa ne go gło so wa nia? Otóż
rad ni od pra wa do le wa, mi mo szum nych za po wie dzi 
i wiel kich fra ze sów po sta wi li in te res de we lo pe rów po nad
do brem miesz kań ców. Szcze gól nie ra zi to w przy pad ku
rad nych le wi cy, nio są cych na sztan da rach ochro nę słab -
szych, grup nie do re pre zen to wa nych. Czas przy po mnieć
rad nym, że tro ska o czło wie ka nie ozna cza hi po te tycz nych
roz wa żań o kształ cie spo łe czeń stwa, a kon kret ne de cy zje,
do ty ka ją ce kon kret nych lu dzi. 

Na sa li wy raź nie od czu wal ny był wro gi sto su nek urzęd -
ni ków miej skich wo bec sa mej idei ru chu dział ko we go,

wy raź nie po brzmie wa ją cy w wy po wie dziach ofi cje li („do -
ce lo wo w pla nie za go spo da ro wa nia War sza wy nie ma
miej sca dla ogro dów dział ko wych” Dy rek tor BAiPP M.
Mi kos). In ten cje władz War sza wy nie po zo sta wia ją złu -
dzeń – trwa nie ROD, prze strzeń spo ko ju, re lak su i ob co -
wa nia z przy ro dą dla na szych ro dzin wy ma ga sta łe go
pa trze nia wła dzy na rę ce i tro ski o wspól ne do bro.

De cy zja wy wo ła ła gwał tow ne re ak cje, jesz cze te go sa -
me go dnia do Ra dy War sza wy tra fi ło sta no wi sko pre ze sa
Za rzą du ROD Na Wi ra żu o na stę pu ją cej tre ści:

Za rząd ROD „Na Wi ra żu” pro te stu je prze ciw ko zmia -
nom w pla nie za go spo da ro wa nia mia sta do ty czą cym te -
re nu ROD Park Dol ny przy ul. Pro my ka na Żo li bo rzu.
Two rze nie wa run ków do li kwi da cji Ogro du, któ ry prze -
trwał oku pa cję hi tle row ską jest dla nas skan da licz ne.

W obec nej sy tu acji klu czo we jest, aby gło sów sprze ci -
wu po ja wi ło się jak naj wię cej. Dział kow cy je śli chcą za -
bez pie czyć swo ja przy szłość win ni oka zy wać so bie
so li dar ność i pod kre ślać przy każ dej oka zji wspól no tę ce -
lów wszyst kich dział kow ców, ogro dów i okrę gów. ROD
Park Dol ny ist nie je wy jąt ko wo dłu go i ma szcze gól ne zna -
cze nie hi sto rycz ne: pod oku pa cją był spi chle rzem War -
sza wy a pod czas Po wsta nia sce ną dra ma tycz nych zma gań.
Ochro na te go dzie dzic twa jest szcze gól na oka zją do po ka -
za nia na szej so li dar no ści.

TR

Uczest ni cy ple nar ne go po sie dze nia Okrę go we go Za rzą -
du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu ze bra ni 
w dniu 25 paź dzier ni ka 2011 ro ku wy ra ża ją go rą ce po -
dzię ko wa nie Pa nu Pre ze so wi oraz Kra jo wej Ra dzie 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców za zor ga ni zo wa nie 
i od by cie II Kon gre su PZD.

Uczest ni cy po sie dze nia pod kre śla ją bar dzo do bre przy -
go to wa nie or ga ni za cyj ne II Kon gre su i je go prze pro wa -
dze nie oraz uwa ża ją za nie zbęd ne i za sad ne zwo ła nie 
II Kon gre su w sy tu acji po waż ne go za gro że nia dla funk -
cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go i Związ ku spo wo -

do wa ne go wy stą pie niem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP do brze funk cjo nu ją cej
usta wy z 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

II Kon gres PZD był miej scem, gdzie spo łecz ność dział -
ko wa z ca łej Pol ski mo gła za pre zen to wać swo je sta no wi sko
wo bec za skar że nia usta wy. Na le ży pod kre ślić spon ta nicz -
ność i bo jo wość dział kow ców w obro nie ogro dów dział ko -
wych wy ra ża ną pod czas wy stą pień w dys ku sji.

Od by ty Kon gres miał bar dzo du że zna cze nie dla dal sze -
go ist nie nia ogro dów dział ko wych i Związ ku oraz od bił

VII. PO II KONGRESIE

Okrę go wy Za rząd PZD w Ka li szu

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

Po dzię ko wa nie
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się sze ro kim echem wśród po li ty ków i spo łe czeń stwa.
Zdo by cze i de cy zje II Kon gre su win ny być re ali zo wa ne

prze wszyst kie struk tu ry związ ko we dla do bra ogrod nic -
twa dział ko we go i Związ ku.

Z dział ko wym po zdro wie niem
w imie niu uczest ni ków po sie dze nia

Se kre tarz 
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Pre zes
/-/ Je rzy Wdow czyk

Ka lisz, 25 paź dzier ni ka 2011 r.

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD w Rze szo wie

Sza now ny Pan 
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes KR PZD
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Uczest ni cy II Kon gre su PZD z Okrę go we go Za rzą du

Pod kar pac kie go pra gną prze ka zać Pa nu oraz Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy, a tak że pra cow ni kom Kra jo wej Ra dy wy -
ra zy uzna nia i gra tu la cje za or ga ni za cję tak wiel kie go
przed się wzię cia ja kim był II Kon gres PZD.

Uwa ża my, że II Kon gres wy peł nił na ło żo ne na nie go za -
da nia, po ka zał po raz ko lej ny so li dar ność dział kow ców 
i de ter mi na cję w wal ce o za cho wa nie praw dział kow ców.

Wy stą pie nia go ści Kon gre su przed sta wi cie li władz pań -
stwo wych i sa mo rzą do wych, li de rów par tii po li tycz nych
i prze wod ni czą cych de le ga cji za gra nicz nych, utwier dzi ły

nas w prze ko na niu, że ruch ogrod nic twa dział ko we go w
na szym kra ju jest nie zbęd ny, a PZD jest or ga ni za cją naj -
le piej zor ga ni zo wa ną w kra ju. Ja ko naj więk sza w kra ju
or ga ni za cja spo łecz na po win na być trak to wa na po waż nie
i z na le ży tym sza cun kiem.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Kon gres po twier dził, że nie je ste śmy osa mot nie ni 

w wal ce o za cho wa nie na szych praw gwa ran to wa nych
usta wą. Uwa ża my, że wspól ny mi si ła mi po raz ko lej ny
obro ni my usta wę o ROD i ogrod nic two dział ko we w na -
szym kra ju.

W imie niu pod kar pac kich dział kow ców 
Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Agniesz ka Sycz

Rze szów, 20 paź dzier ni ka 2011 r.

A za czę ło się to 22 wrze śnia 2011 ro ku w ha li „Tor wa -
ru” w War sza wie pod czas zwo ła ne go przez Kra jo wą Ra -
dę II Kon gre su PZD. Kon gre su, miał za za da nie prze sła nie
gło su jak naj więk szej re pre zen ta cji dział kow ców z ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, skie ro wa ne go do ini cja to rów
dą żą cych do zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. 

Tam na ha li w ką ci ku sta ły do ni ce z Pla ta na mi. Wchła -
nia ły at mos fe rę i si łę ob ra du ją cych. Po ży wia ły się na dzie -

ją i wia rą uczest ni ków kon gre su – by móc ro snąć w drze -
wo sym bol świa dec two prze trwa nia.

Z po śród wie lu do nic z drzew ka mi jed na zo sta ła przy -
zna na przez Pre zy dium OZ PZD na sze mu Ro dzin ne mu
Ogro do wi Dział ko we mu im. 100-le cia Ogrod nic twa
Dział ko we go w Kro śnie Od rzań skim. Ogro do wi po ło żo -
ne mu na zie mi lu bu skiej w OZ PZD Zie lo na Gó ra. To wy -
róż nie nie jest wy jąt ko we i szcze gól ne.

Przy wie zio ne drzew ko zo sta ło uro czy ście po sa dzo ne 

Wy da rze nie je dy ne w swo im ro dza ju - Po sa dze nie pla ta nu klo no list ne go /Pla ta nus x hi spa ni ca/
„Al phen' s Glo be” z II Kon gre su PZD w okrę gu zie lo no gór skim
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w zie mi kro śnień skiej w dniu 6 paź dzier ni ka 2011 ro ku.
Dzień sło necz ny, cie pły, ra do sny. Wy ma rzo ny do tak waż -
ne go wy da rze nia ja kim by ło po sa dze nie te go szcze gól ne -
go drzew ka. Tak uro czy sty akt zo stał do ko na ny rę ko ma
Skarb ni ka PZD, Pre ze sa OZ pa na Ma ria na Pa siń skie go
przy współ udzia le Mar szał ka Sej mu pa na Jó ze fa Zy cha
oraz za stęp cy bur mi strza Kro sna Od rzań skie go pa na
Grze go rza Gar czyń skie go. Wśród sa dzą cych by li tak że
Pre zes ROD pan Da riusz Ha ik oraz Pre zes pan Ma rek Ja -
siów ka z ROD „Brze ziń skie go”. Nie za bra kło człon ków
Za rzą du i Ko mi sji Re wi zyj nej oraz Ko mi sji Roz jem czej 
a tak że dział kow ców z ROD oraz za przy jaź nio nych
uczest ni ków świę ta eme ry tów i ren ci stów kro śnień skich.
W uro czy sto ści uczest ni czy ło oko ło 140 osób.

Do uczest ni ków uro czy sto ści skie ro wał sło wa Skarb nik
PZD Ma rian Pa siń ski prze ka zu jąc i pod kre śla jąc oko licz -
no ści to wa rzy szą ce, zna cze nie i ran gę te go do nio słe go
wy da rze nia oraz sym bo li kę pla ta na klo no list ne go drzew -

ka II Kon gre su Polskiego Związku Działkowców. 
Mar sza łek Sej mu Jó zef Zych w swych sło wach skie ro wa -
nych do uczest ni ków po ło żył szcze gól ny na cisk na współ -
pra cę Pol skie go Stron nic twa Lu do we go z Pol skim
Związ kiem Dział kow ców przy le gi sla cji usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w 2005 ro ku a tak że za pew -
nił o po par ciu w obro nie za cho wa nia prze pi sów tej że
usta wy.

Na za koń cze nie sa dze nia sa ma na tu ra po ka za ła swe
przy ja zne ob li cze skra pia jąc kro pla mi desz czu no wo po -
sa dzo ne drzew ko na zie mi kro śnień skiej. W to wa rzy stwie
sze ściu do stoj nych dę bów na wprost Do mu Dział kow ca
pla tan klo no list ny bę dzie dział kow com i nie tyl ko dział -
kow com upa mięt niał ale tak że wska zy wał si łę i de ter mi -
na cję w dzia ła niach pod ję tych o za cho wa nie praw
człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców, bę dzie przy -
po mi nał o ro li ROD i zna cze niu PZD w obro nie praw
Dział kow ców, w obro nie ist nie nia PZD.

Czło nek za rzą du ROD „100-le cia ogrod nic twa 
dział ko we go” w Kro śnie Od rzań skim

/-/ Elż bie ta Go mu ła

Drzew ko z II Kon gre su PZD zo sta ło po sa dzo ne w Gnieź nie

Na od by wa ją cym się 22 wrze śnia 2011 ro ku II Kon gre -
sie Pol skie go Związ ku Dział kow ców wszyst kie Okrę go -
we Za rzą dy PZD otrzy ma ły drzew ka kon gre so we.
Drzew ka ma ją upa mięt niać to waż ne wy da rze nie dla
dział kow ców oraz przy po mi nać pod ję te na Kon gre sie sta -
no wi ska istot ne dla funk cjo no wa nia Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych. Sym bo licz ne drzew ko II Kon gre su
PZD, za ja kie uzna no pla tan klo no list ny ̀ Al phen`s Glo be`,
otrzy mał rów nież OZ PZD w Po zna niu. De cy zją Pre zy -
dium Okrę go we go Za rzą du na miej sce po sa dze nia drzew -
ka kon gre so we go wy bra no naj star szy ogród w okrę gu -
ROD im. K. Mar cin kow skie go w Gnieź nie (rok za ło że nia
1902).

Uro czy ste po sa dze nie drzew ka od by ło się 20 paź dzier -
ni ka 2011 r. Za pro sze nie od dział kow ców na ten dzień
przy ję li przed sta wi cie le władz pań stwo wych i sa mo rzą -
do wych: Ja cek Ko wal ski – Pre zy dent Gnie zna, Da riusz
Pi lak – Sta ro sta Gnieź nień ski, po sło wie na Sejm RP Pa weł
Arndt i Ta de usz To ma szew ski, Piotr Grusz czyń ski – Se na -
tor RP (PO),. Obec ni by li rów nież: przed sta wi ciel Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD Syl we ster Chę ciń ski, Pre zes
OZ PZD w Po zna niu Zdzi sław Śli wa, pre ze si ROD okrę -
gu po znań skie go oraz dział kow cy z ogro dów gnieź nień -
skich i no wo to my skich.

Przy go to wa niem i pro wa dze niem uro czy sto ści za ję li się
go spo da rze z zie mi gnieź nień skiej – czło nek Pre zy dium
OZ PZD w Po zna niu Zdzi sław Stan ko wiak, Pre zes Ko le -

gium Pre ze sów ROD w Gnieź nie Ed mund Ry bar czyk,
Pre zes ROD im. K. Mar cin kow skie go w Gnieź nie Ur szu -
la Świ toń. W trak cie uro czy sto ści głos za brał Pre zes OZ
PZD w Po zna niu Zdzi sław Śli wa, któ ry pod kre ślił zna -
cze nie drzew ka ja ko sym bo lu upa mięt nia ją ce go jed ność
dział kow ców oraz ich wo li utrzy ma nia za pi sa nych praw w
usta wie o rod. Prze sła nie II Kon gre su PZD win no do trzeć
do wszyst kich dział kow ców i ogó łu spo łe czeń stwa, że w
spra wach przy szło ści ogro dów nie wol no po mi jać gło su
mi lio na ro dzin pol skich dział kow ców, ze ma ją oni peł ne
pra wo do ma gać się po sza no wa nia ich wo li i sta no wie nia
pra wa w kon sul ta cji spo łecz nej z sa my mi za in te re so wa ny -
mi. O po trze bie wdra ża nia usta leń II Kon gre su PZD to
Drzew ko Kon gre so we win no wszyst kim przy po mi nać. 

Po sa dze nie drzew ka kon gre so we go przy pa dło w udzia -
le za pro szo nym go ściom, bo to dzię ki nim dział kow cy
ma ją za pew nio ne praw ne pod sta wy spraw ne go funk cjo -
no wa nia ogro dów dział ko wych w Pol sce.

W dru giej czę ści uro czy sto ści, któ ra od by ła się w Miej -
skim Ośrod ku Kul tu ry przed sta wi ciel Pre zy dium KR PZD
Syl we ster Chę ciń ski wrę czył pre ze so wi ROD im. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich w Gnieź nie pu char i dy plom 
z oka zji 50-le cia za ło że nia ogro du. Dział kow ców, któ rzy
użyt ku ją dział ki w tym ogro dzie od 50 lat, uho no ro wał
Pre zy dent Gnie zna wrę cza jąc im krze wy róż. Do dział -
kow ców z tak wie lo let nią prak ty ką na le żą: Ma rian na
Kwiat kow ska, Ja ni na i Sta ni sław Ma li now scy, Ja dwi ga



38

Skla da now ska, Kry sty na Urbań ska, Ja ni na i Mie czy sław
War dę ga. 

W krót kim wy stą pie niu Pre zes Zdzi sław Śli wa przy wo -
łał nie daw no ob cho dzo ne Kra jo we Dni Dział kow ca, po łą -
czo ne z 30-le ciem PZD i wy mie nił wy róż nio nych wów -
czas dział kow ców z na sze go okrę gu – Hen ry ka Cie śli ka 
– lau re ata kon kur su „Ja ka to by łą dro ga” oraz Woj cie cha
Go lę – lau re ata kon kur su „Jak po wsta wa ły na sze ogro dy”,
któ ry książ kę wy da ną ze wspo mnie nia mi dział kow ców
wrę czył Pre zy den to wi Gnie zna. Dzię ku jąc za książ kę Pre -
zy dent Ja cek Ko wal ski pod kre ślił, że tak wiel ka or ga ni -
za cja, ja ką jest Zwią zek nie po win na bać się o los

ogro dów, bo z gło sem dział kow ców li czyć się mu szą
wszy scy, któ rzy pra wo sta no wią. Za pew nił, że w mie ście
Gnieź nie kli mat dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych jest
i bę dzie sprzy ja ją cy. Wy stę pu ją cy po nim po seł Ta de usz
To ma szew ski po dzię ko wał za wspar cie udzie lo ne pod czas
wy bo rów par la men tar nych oraz za pew nił że w przy pad ku
ko niecz no ści pod ję cia przez Sejm prac nad no we li za cją
usta wy bę dzie rzecz ni kiem pol skich dział kow ców. 

Na gro dy i dy plo my otrzy ma li rów nież wszy scy lau re -
aci kon kur su na naj pięk niej szą dział kę w Gnieź nie, 
a wszyst kim ze bra nym po byt w Sa li MOK uprzy jem nił
wy stęp ze spo łu wo kal no -ta necz ne go Ośrod ka. 

Mag da le na Kles sa

Pla tan klo no list ny z II Kon gre su PZD uro czy ście po sa dzo ny w Okrę gu Pod kar pac kim

Dla upa mięt nie nia II Kon gre su PZD, któ ry od był się 
22 wrze śnia 2011 ro ku w ha li „Tor wa ru” w War sza wie
wszyst kie okrę go we za rzą dy PZD otrzy ma ły pla ta ny klo -
no list ne. 

Do ni ce z pla ta na mi przez ca ły czas trwa nia Kon gre su
by ły świad ka mi wiel kie go zjed no cze nia dział kow ców w
ce lu obro ny ru chu ogrod nic twa dział ko we go przed ko lej -
ny mi pró ba mi li kwi da cji.

Spo śród wie lu do nic z drzew ka mi jed na zo sta ła przy -
zna na przez Pre zy dium OZP PZD Ro dzin ne mu Ogro do -
wi Dział ko we mu im. Gen. Wal te ra w Rze szo wie – lau-
re ato wi okrę go we go kon kur su „Ro dzin ny Ogród Dział -
ko wy Ro ku 2011”. Przy wie zio ne drzew ko zo sta ło uro czy -

ście po sa dzo ne w dniu 25 paź dzier ni ka 2011 ro ku. Wy -
bra ny dzień był sło necz ny i cie pły, wręcz ide al ny dla tak
waż ne go wy da rze nia. Tak uro czy sty akt zo stał do ko na ny
rę ko ma Pre ze sa OZP pa ni Agniesz ki Sycz oraz Pre ze sa
ROD pa na Krzysz to fa Tchó rzew skie go przy współ-
udzia le człon ków Pre zy dium OZP oraz człon ków or ga -
nów sta tu to wych ogro du.

Pla tan po sa dzo ny obok Do mu Dział kow ca bę dzie przy -
po mi nał o ro li ROD i zna cze niu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dla obro ny praw dział kow ców w obro nie
ist nie nia PZD Bę dzie tak że sym bo lem si ły i de ter mi na cji
w wal ce o za cho wa nie praw dział kow ców gwa ran to wa -
nych usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

OZP PZD w Rze szo wie
/-/ Wi told Maj chro wicz

Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu

UCHWA ŁA NR 1/III/2011
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu 

z dnia 22 paź dzier ni ka 2011r. 
w spra wie oce ny II KONGRESU Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu stwier dza, że II KONGRES PZD był ogrom -
nym wy da rze niem w ży ciu Związ ku i wiel kim prze ży ciem
dla je go uczest ni ków, w tym bli sko 230 oso bo wej de le ga -
cji okrę gu wro cław skie go.

Okrę go wy Za rząd pod kre śla, że udział w II KONGRE-
SIE 4.000 dział kow ców z ca łej Pol ski, naj więk szej jak do -
tąd gru py osób, wy war ło wiel kie wra że nie na uczest ni czą -
cych w KONGRESIE za pro szo nych go ści, w tym po słów

na Sejm RP, se na to rów RP, przed sta wi cie li Pre zy den ta 
i Rzą du oraz sa mo rzą dów te ry to rial nych. Do wo dzi to
wiel kiej spraw no ści or ga ni za cyj nej za rów no Kra jo wej Ra -
dy jak i Okrę go wych Za rzą dów Związ ku.

Nie zwy kle istot nym dla pod kre śle nia zna cze nia 
II KONGRESU i zna cze nia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dla ist nie nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych był
ak tyw ny udział w KONGRESIE przed sta wi cie li Mię dzy-
na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych
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oraz przed sta wi cie li na ro do wych związ ków dział kow ców
Au strii, An glii, Nie miec, Czech i Sło wa cji.

II KONGRES PZD w sze ro kiej dys ku sji je go uczest ni -
ków jed no myśl nie po twier dził nie zmien ną wo lę obro ny
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych da jąc na stęp -
nie te mu wy raz w przy ję tych Sta no wi skach w spra wie
zna cze nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
i w spra wie sy tu acji PZD i ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go wo bec wnio sku I Pre ze sa Sa du Naj wyż sze go zło żo ne -
go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

W Sta no wi sku w spra wie współ pra cy z Mi ni ster stwem
In fra struk tu ry, II KONGRES PZD zwró cił się do w/w Re -
sor tu o part ner skie trak to wa nie Związ ku w spra wach do -
ty czą cych ogro dów ja ko je dy nej, re pre zen ta tyw nej or ga -
ni za cji w Pol sce, któ rej ce lem jest za cho wa nie, mo der ni -
za cja i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

II KONGRES PZD po twier dził do brą, w zde cy do wa nej
więk szo ści współ pra cę z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi
uwa ża jąc, że jest ona po trzeb na i ko rzyst na dla miast 
i gmin oraz ca łej spo łecz no ści lo kal nej i po win na być kon -
ty nu owa na i roz sze rza na na za sa dzie part ner stwa.

II KONGRES PZD w Sta no wi sku w spra wie przy szło -
ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go przy po mi na naj waż -
niej sze funk cje, ce chy i za le ty ogro dów dział ko wych w
Pol sce i w Eu ro pie ich ko rzyst ny wpływ ja ko te re nów zie -
lo nych i na ży cie miesz kań ców miast. Uznał za tem, że
wszyst kie ugru po wa nia i śro do wi ska po li tycz ne oraz in -
sty tu cje pań stwo we po win ny wspie rać Zwią zek i ogro dy
dział ko we.

W Sta no wi sku w spra wie in te gra cji śro do wi ska pol skich
dział kow ców i jed no ści ru chu dział ko we go II KONGRES
PZD zwró cił uwa gę, że tyl ko dzię ki zwar to ści i jed no ści
or ga ni za cyj nej moż li we by ły suk ce sy za rów no w roz wo -
ju ogro dów dział ko wych zwłasz cza w la tach 80-tych jak
i osią gnię cia w mo der ni za cji i roz bu do wy in fra struk tu ry
ogro dów oraz w two rze niu pra wa i je go obro ny (usta wy 
o ROD) w na stęp nych okre sach dzia łal no ści Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Ta jed ność jak okre ślił II KON-
GRES jest gwa ran cją ist nie nia ogro dów i Związ ku, za cho -
wa nia praw i ko rzy sta nia z nich przez dział kow ców. 
II KONGRES PZD zwra ca jąc uwa gę na ob cho dzo ny 
w 2011r. Ju bi le usz 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców przy po mniał hi sto rycz ną dro gę je go po wsta nia, do ro -
bek, ini cja ty wy i dzia łal ność, któ re po zwo li ły na wszech-
stron ny roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych, na za -
cho wa nie ogro dów w struk tu rach miast przy in ten syw nym
roz wo ju aglo me ra cji miej skich oraz na wkład w two rze niu
do bre go pra wa ja kim obec nie jest usta wa o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych. KONGRES uznał, że tyl ko Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców jest gwa ran tem roz wo ju i ist -
nie nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go i funk cjo no wa nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

II KONGRES Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w oce -
nie Okrę go we go Za rzą du jak i w oce nie uczest ni czą cych
w po sie dze niu człon ków Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej
i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD we Wro cła wiu
speł nił za ło żo ne ce le i za da nia. Zwró cił uwa gę na bie żą -
ce pro ble my Pol skie go Związ ku Dział kow ców i ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych za gro żo nych do tych cza-
so wy mi ini cja ty wa mi władz pań stwo wych. Za in te re so wa -
nie ty mi pro ble ma mi by ło wi docz ne nie tyl ko w wy po -
wie dziach przy by łych po li ty ków i przed sta wi cie li władz
ale tak że ze stro ny licz nych me diów, szcze gól nie sta cji te -
le wi zyj nych.

Za szcze gól nie cen nym efek tem II KONGRESU by ło
skie ro wa nie po KONGRESIE przez Biu ro Mię dzy na ro -
do we Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych, Li stu Otwar -
te go do naj wyż szych władz Rze czy po spo li tej Pol skiej,
Pre zy den ta RP, Pre mie ra Rzą du, Mar szał ków Sej mu i Se -
na tu RP, I Pre ze sa Sa du Naj wyż sze go i Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go w spra wie obro ny i za cho wa nia pra wa za war -
te go w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przy
pod kre śle niu za sług Pol skie go Związ ku Dział kow ców dla
roz wo ju ogro dów dział ko wych w Pol sce i w Eu ro pie.

Or ga ny Okrę go we Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu wy ra ża ją wiel kie uzna nie Kra jo wej Ra dzie
Związ ku a szcze gól no ści Pre ze so wi Eu ge niu szo wi Kon -
drac kie mu za trud i wy si łek w przy go to wa nie i spraw ne
prze pro wa dze nie II KONGRESU.

Wy ra ża ją rów nież po dzię ko wa nie wszyst kim człon kom
de le ga cji okrę gu wro cław skie go, uczest ni kom II KON-
GRESU PZD za za an ga żo wa nie, wy so ką dys cy pli nę or ga -
ni za cyj ną a człon kom Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
za spraw ne zor ga ni zo wa nie wy jaz du, opie kę i za gwa ran -
to wa nie po by tu tak du żej gru py przed sta wi cie li ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

Okrę go wy Za rząd pod kre śla zna czą cy udział w ofi cjal -
nych gre miach i w wy stą pie niach pod czas II KONGRESU
przed sta wi cie li okrę gu wro cław skie go.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu uwa ża za nie zbęd ne pil ne wdra ża nie po sta no -
wień II KONGRESU przez wszyst kie or ga ny Związ ku
okrę gu wro cław skie go zgod nie z za le ce nia mi za war ty mi
w Uchwa le Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 14 paź dzier ni ka
2011 r.

Se kre tarz Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu
/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski
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Uczest ni cy ple nar ne go po sie dze nia Okrę go we go Za rzą -
du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu ze bra ni w
dniu 25 paź dzier ni ka 2011 ro ku uwa ża ją, że w wy ni ku ist -
nie nia bar dzo po waż nych za gro żeń dla ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce i Związ ku oraz za gro żeń dla dal sze go
funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych nie zbęd ne by ło
zwo ła nie II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Zgod nie ze Sta tu tem PZD w dniu 22 wrze śnia br w War -
sza wie w Ha li Wi do wi sko wo-Spor to wej na Tor wa rze
zwo ła no II Kon gres PZD. II Kon gres PZD speł nił swo je
za da nie. W Kon gre sie wzię ło udział oko ło 4 000 dział -
kow ców z ogro dów dział ko wych z ca łe go kra ju.

Z na sze go te re nu dzia ła nia zgod nie z przy zna nym li mi -
tem wzię ło udział 100 osób z re jo nu Ka li sza, Ko ni na,
Ostro wa Wlkp., Kro to szy na, Ple sze wa, Ja ro ci na, Kęp na,
Ostrze szo wa, Tur ku, Ko ła, Koź mi na Wlkp. i Słup cy. W
imie niu dział kow ców z te re nu Okrę go we go Za rzą du PZD
w Ka li szu głos za brał Pre zes Za rzą du 187 let nie go Ro -
dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Po wstań ców Wlkp. w
Koź mi nie Wlkp. Pan Je rzy Mar ci niak. Na II Kon gre sie
PZD za pre zen to wa ne zo sta ły sta no wi ska i po glą dy dział -
kow ców z ca łe go kra ju w ob li czu za gro żeń spo wo do wa -
nych szcze gól nie wy stą pie niem I Pre ze sa Są du Naj wyż-
sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją RP do brze funk cjo nu ją cej usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych, a w kon se kwen cji opra co wa nie no wej usta wy o
ogro dach dział ko wych, któ ra na pew no nie bę dzie ko -
rzyst na dla dział kow ców i zli kwi du je więk szość zdo by -
tych przez la ta przy wi le jów dla dział kow ców.

Przy ję te przez II Kon gres PZD do ku men ty 8 Sta no wisk,
1 Prze sła nie i 1 Apel, są wy ni kiem spon ta nicz nych i me ry -

to rycz nych wy stą pień w dys ku sji uczest ni ków II Kon gre su.
II Kon gres PZD uznał, że pod wa ża nie usta wy o ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych to ude rze nie w mi lion pol skich
ro dzin dział ko wych. Uznał usta wę z 2005 ro ku za fun da -
men tal ne i szczy to we osią gnię cie ru chu dział ko we go.

Uczest ni cy ple nar ne go po sie dze nia Okrę go we go Za rzą -
du PZD w Ka li szu w dniu 25 paź dzier ni ka 2011 r. uwa ża -
ją, że te raz naj waż niej szym za da niem dla struk tur związ-
ko wych wszyst kich szcze bli jest wdro że nie zdo by czy 
II Kon gre su w dzia łal ność wszyst kich struk tur związ ko -
wych.

Na le ży za po znać z uchwa ła mi i do ko na nia mi II Kon -
gre su PZD wszyst kich dział kow ców w kra ju. Okrę go wy
Za rząd PZD w Ka li szu na te re nie swo je go dzia ła nia mu -
si wdro żyć nie zwłocz nie uchwa ły II Kon gre su w ży cie.

Na le ży pod jąć wszel kie dzia ła nia w ce lu obro ny wszyst -
kich za pi sów usta wy o ROD, dal sze go umac nia nia w spo -
łe czeń stwie po zy tyw ne go wi ze run ku ogro dów dział-
ko wych, dział kow ców i Związ ku, dal sze go pro mo wa nia
ogro dów dział ko wych w me diach związ ko wych, szcze -
gól nie na stro nie in ter ne to wej Okrę gu i Związ ku. 

Na le ży po dej mo wać dal szą współ pra cę z me dia mi i za -
cie śniać współ pra cę z sa mo rzą da mi lo kal ny mi w ce lu
obro ny ogro dów i Związ ku, a jed no cze śnie pre zen to wać
sta no wi sko na szych dział kow ców w spra wie usta wy 
o ROD. Do trzeć z do ku men ta mi i uchwa ła mi II Kon gre -
su do wszyst kich struk tur ogro do wych i dział kow ców 
w ce lu nie zbęd ne go wdro że nia zdo by czy II Kon gre su i
pod jąć ak tyw ne dzia ła nia w obro nie usta wy o ROD oraz
wdro że nia no wych kie run ków roz wo ju ogro dów dział ko -
wych wy ni ka ją cych z do ku men tów kon gre so wych.

Okrę go wy Za rząd PZD w Ka li szu

UCHWA ŁA NR 1/II/2011
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu

z dnia 25 paź dzier ni ka 2011 ro ku
w spra wie II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Se kre tarz 
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Pre zes
/-/ Je rzy Wdow czyk

Ka lisz, 25 paź dzier ni ka 2011 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

UCHWA ŁA NR 4/I/2011
Okrę go we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 15.11.2011 ro ku
w spra wie zna cze nia, or ga ni za cji i przy ję tych do ku men tów przez II Kon gres PZD

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
stwier dza, że zor ga ni zo wa ny II Kon gres PZD w War sza -

wie był do nio słym ak tem o zna cze niu ogól no związ ko -
wym, ale jed no cze śnie był wy ra zi stym sy gna łem do władz
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pań stwo wych, par la men tu oraz ca łe go pol skie go spo łe -
czeń stwa i mię dzy na ro do wej spo łecz no ści dział kow ców o
za gro że niach wy ni ka ją cych z za skar że nia usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych przez Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Wy stą pie nia dział kow ców oraz wszyst kich za pro szo nych
go ści II Kon gre su PZD do wo dzą, że za gro że nie dla ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych jest re al ne, ale jed no cze śnie po -
twier dza ją fakt, że ro dzin ne ogro dy dział ko we pro wa dzo ne
przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców wy peł nia ją swo je za -
da nia usta wo we na mia rę współ cze snych po trzeb.

Nie po we to wa ne stra ty mo że przy nieść pod ję cie prób
zre or ga ni zo wa nia ca łe go sy te mu ro dzin nych ogro dów
dział ko wych opar te go o do brą usta wę sej mo wą.

Je ste śmy prze ko na ni, że roz są dek weź mie gó rę nad ce -
la mi po li tycz ny mi, przy świe ca ją cy mi po dej mo wa nym de -
cy zjom zmie rza ją cym do zmia ny obec ne go pra wa.

Okrę go wy Za rząd PZD, re pre zen tu ją cy 50 ty się cy ro -
dzin dział kow ców apro bu je i po pie ra po li ty kę Związ ku 
w za kre sie ochro ny do bra, ja kim jest usta wa o ROD i pra -
wa nią za gwa ran to wa ne.

Ape lu je my do wszyst kich dział kow ców i ich ro dzin 
 o pod ję cie wszel kich do pusz cza nych pra wem dzia łań, aby
ogro dy za cho wać dla przy szłych po ko leń.

Ape lu je my o do sko na le nie sy te mu za rzą dza nia ogro da -
mi przez sa mo rzą dy ogro do we i struk tu ry związ ko we.

Zwra ca my się do Za rzą dów ROD okrę gu szcze ciń skie -
go o kon so li da cję wo kół te go naj waż niej sze go ce lu, ja kim
jest za cho wa nie Związ ku, ogro dów i praw na by tych.

Zwra ca my się do or ga nów Pań stwa Pol skie go, do struk -
tur sa mo rzą do wych o po par cie nas w tej wal ce, by nie
utra cić te go, co jest do bre.

Zwra ca my się do wszyst kich par tii po li tycz nych i or ga -
ni za cji spo łecz nych by wy wie ra ły od po wied ni wpływ na
de cy den tów, aby nie po peł nić nie od wra cal nych błę dów
do ty czą cych funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych.

Sta no wi sko wy ra żo ne w uchwa le kie ru je my do Pre zy -
den ta i Pre mie ra RP, klu bów po sel skich oraz wo je wódz -
kich in stan cji par tii i or ga ni za cji spo łecz nych, a tak że do
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go.

PREZES
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

SEKRETARZ
/-/ Ro man Kremp ski 

Je rzy Droz dow ski z Kra ko wa

Sza now ny Pan 
Wal de mar Paw lak
Wi ce pre mier, 
Mi ni ster Go spo dar ki

W imie niu dział kow ców Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go Pa no ra ma w Kra ko wie, ul. Ryb na ja ko je go pre zes,
chciał bym wy ra zić po dzię ko wa nie za wy ra zy po par cia,
któ rych udzie lił Pan w swo im wy stą pie niu na II Kon gre -
sie PZD, ja ki od był się w War sza wie.

Pań ski głos jest dla nas dział kow ców, czu ją cych wiel kie

za gro że nie dla na szych dzia łek, gło sem otu chy i na dziei,
że nie zo sta nie my zda ni na sa mot ną wal kę o obro nę na -
szych praw wy ni ka ją cych z obo wią zu ją cej usta wy o ROD,
lecz ma my po par cie u naj wyż szych władz w pań stwie.

Li cząc na dal sze Pań skie za an ga żo wa nie w obro nę na -
szej usta wy o ROD po zo sta ję z sza cun kiem

Je rzy Droz dow ski 

Sza now ny Pan 
Pre zy dent Rze czy po spo li tej 
Bro ni sław Ko mo row ski 

List ten pi szę w imie niu dział kow ców Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go Pa no ra ma w Kra ko wie przy ul Ryb -
nej, któ re go je stem pre ze sem. Z wiel ką sa tys fak cją wczy -

ty wa li śmy się w Pań skie prze sła nie skie ro wa ne do uczest -
ni ków II Kon gre su PZD, ja ki w mie sią cu wrze śniu od był
się w War sza wie.
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Sło wa po par cia i uzna nia dla dział kow ców przyj mu je -
my z sa tys fak cją i prze ko na niem, że w chwi li obec nej, kie -
dy nad ogrod nic twem dział ko wym zbie ra ją się czar ne
chmu ry i za gro żo na jest na sza usta wa o Ro dzin nych Ogro -

dach Dział ko wych, w oso bie Pa na Pre zy den ta znaj dzie -
my obroń cę na szych in te re sów, któ ry nie do pu ści, aby zo -
sta ła ona zmie nio na.

Łą czę wy ra zy naj wyż sze go sza cun ku

Je rzy Droz dow ski

Zna cze nie kon kur sów i ich wpływ na stan za go spo da ro -
wa nia ogro dów, w tym dzia łek jest nie za prze czal ny. Kon -
kur sy in dy wi du al ne or ga ni zo wa ne na wszyst kich
szcze blach Związ ku cie szą się ogrom nym po wo dze niem
wśród użyt kow ni ków dzia łek. Na szcze blach okrę go wych
i szcze blu kra jo wym ry wa li zu ją ze so bą naj pięk niej sze i
naj le piej za go spo da ro wa ne Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we.

Kon kur sy wy wo łu ją bar dzo po zy tyw ną ry wa li za cję,
któ ra wpły wa na po pra wę za go spo da ro wa nia, es te ty ki,
funk cjo nal no ści ogro dów i dzia łek oraz są oka zją do za -
pre zen to wa nia wie lo let nie go do rob ku za rzą dów po szcze -
gól nych ogro dów i in dy wi du al nych dział kow ców. We szły
one już na sta łe do tra dy cji Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Dla te go też na wnio sek Kra jo wej Ko mi sji Kon kur -

so wej Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po sta no wi ło ogło -
sić na rok 2012 dwa kon kur sy kra jo we: „Wzo ro wa Dział -
ka Ro ku 2012” oraz „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy
Ro ku 2012”. 

Pro si my o peł ne za an ga żo wa nie w dzia łal ność kon kur -
so wą za rzą dy ROD, OZ-ty oraz służ by in struk tor skie.
Przy po mi na my o ko niecz no ści zgro ma dze nia nie zbęd nej
do ku men ta cji, któ ra jest wa run kiem za kwa li fi ko wa nia się
do kon kur su. Du żą wa gę na le ży przy wią zać rów nież do
ja ko ści do ku men ta cji zdję cio wej. Fo to gra fie win ny być
wy ko na ne w for mie elek tro nicz nej i prze ka za ne na pły -
tach CD. Po zwo li to ko mi sjom kon kur so wym na obiek -
tyw ną oce nę oraz umoż li wi za pre zen to wa nie naj lep szych
ogro dów i dzie łek w pu bli ka cjach związ ko wych. 

EB 

VIII. KONKURSY W 2012 ROKU

In for ma cja 

UCHWAŁA NR 234/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 li sto pa da 2011 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2012”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie §150 ust. 2 pkt. 1 sta tu tu
PZD w związ ku z §7 sta tu tu, po sta na wia:

§ 1
l. Ogło sić na rok 2012 kon kurs kra jo wy pn: „Ro dzin ny

Ogród Dział ko wy Ro ku 2012”.
2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do ni -

niej szej uchwa ły.
3. An kie ta kon kur so wa sta no wi za łącz nik Nr 2 do ni -

niej szej uchwa ły.
§ 2

1. Do udzia łu w kon kur sie Pre zy dia okrę go wych za rzą -
dów PZD zgła sza ją ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ re by -
ły lau re ata mi w kon kur sach okrę go wych w ro ku 2011

2. Pre zy dium okrę go we go za rzą du Polskiego Związku
Działkowców, na te re nie któ re go znaj du je się wię cej niż
50.000 dzia łek, mo że zgło sić do kon kur su 2 ro dzin ne
ogro dy dział ko we.

3. Lau re aci kon kur sów kra jo wych mo gą być zgła sza ni
przez okrę go we za rzą dy po 3-let niej ka ren cji.

4. Ter min zgła sza nia ogro dów do kon kur su upły wa 
z dniem 25 ma ja 2012 r. 

§ 3
1.Do udzia łu w kon kur sie nie mo gą być zgła sza ne ro -

dzin ne ogro dy dział ko we:
a) w któ rych dział ki po sia da ją al ta ny po nadnor ma tyw -

ne, wy stę pu ją zja wi ska za miesz ki wa nia oraz przy pad ki
za mel do wa nia na te re nie dzia łek w ROD,
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b) miej skie, w któ rych na dział kach znaj du ją się zbior -
ni ki na nie czy sto ści cie kłe (szam ba) oraz in ne zja wi ska
ska ża nia śro do wi ska 

§ 4
Zgło sze nie do kon kur su win no za wie rać:
1) uchwa łę Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD 

(nr uchwa ły i da ta) z peł ną na zwą ro dzin ne go ogro du
dział ko we go, je go po ło że niem, licz bą te re nów, łącz ną po -
wierzch nią w ha i licz bą dzia łek, a tak że nu me rem pod
któ rym ogród jest za re je stro wa ny w Re je strze ROD Kra -
jo wej Ra dy PZD,

2) pi sem ną in for ma cję o ro dzin nym ogro dzie dział ko -
wym wraz z je go hi sto rią,

3) wy po sa że nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go w in -
fra struk tu rę oraz te re ny ogól ne, wy po czyn ko we (pla ce za -
baw dla dzie ci, pla ce do użyt ku ogól ne go, ale je spa ce ro we
z ich wy po sa że niem, np. ław ki ogro do we itp.),

4) ma te riał fo to gra ficz ny przed sta wia ją cy za go spo da ro -
wa nie ogro du i dzia łek, w tym bra my wjaz do we do ogro -
du, Dom Dział kow ca lub świe tli cę i bu dyn ki ad mi ni s-
tra cyj no -go spo dar cze, te re ny użyt ku ogól ne go i re kre acyj -
ne ogro du, dro gi, ale je ogro do we oraz par kin gi, naj le piej
za go spo da ro wa ne dział ki w ogro dzie z po da niem ich nu -
me rów oraz na zwisk użyt kow ni ków, ży cie w ogro dzie (w
tym im pre zy ogro do we, Dni Dział kow ca, Dzień Dziec ka,
in te gra cyj ne itp.). Ma te riał fo to gra ficz ny wi nien być do -
brej ja ko ści wy ko na ny w spo sób umoż li wia ją cy je go wy -
ko rzy sta nie do pu bli ka cji. Wska za ne jest, aby był
wy ko na ny przez do bre go fo to gra fa i prze ka za ny w for mie
elek tro nicz nej.

§ 5
Brak za łą cze nia do zgło sze nia do ku men tów wy mie nio -

nych w §4 uchwa ły skut ku je nie przy ję ciem zgło sze nia
ro dzin ne go ogro du dział ko we go do kon kur su.

§ 6
Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD, w skład któ -

rej wej dzie in struk tor SSI na pod sta wie ma te ria łów wy -
mie nio nych w §3 uchwa ły, a tak że lu stra cji prze pro -
wa dzo nych w okre sie od 15 czerw ca do 10 lip ca 2012 r.
do ko na oce ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych zgło szo -
nych do kon kur su.

2. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD spo rzą dzi

ze swo jej pra cy pro to kół wraz z wnio ska mi na po trze by
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

3. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta wie pro to -
ko łu z pra cy Ko mi sji i wnio sków:

1) do ko na roz strzy gnię cia kon kur su, usta li li stę lau re -
atów, w tym  ROD któ ry otrzy mał ty tuł „Naj lep szy Ro -
dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2012” oraz ogro dy wy róż-
nio ne w po szcze gól nych dzie dzi nach

2) przy zna ty tu ły:
a) ogro do wi, któ ry uzy skał naj wyż szą oce nę w kon kur -

sie ty tuł: „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku
2012”

b)po zo sta łym lau re atom ty tuł: „ROD Ro ku 2012” oraz
wy róż nie nia dla ogro dów w po szcze gól nych dzie dzi nach,
tj. 1) Dzia łal ność Sta tu to wa, 2) Ak tyw ność ROD w obro -
nie Związ ku, ogro dów i Usta wy o ROD, 3) Dzia łal ność
oświa to wa, 4) In we sty cje i re mon ty in fra struk tu ry ROD, 
5) Za go spo da ro wa nie ROD, 6) Za go spo da ro wa nie dzia -
łek, 7) Dzia łal ność na rzecz ochro ny śro do wi ska, 8) Bez -
pie czeń stwo w ROD, 9) Pro mo cja ROD.

§ 7
1. „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2012”

otrzy ma 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 zł.

2. Ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ re zdo by ły ty tu ły
„ROD Ro ku 2012” otrzy mu ją 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.

3. Ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ re otrzy ma ły wy róż -
nie nia w po szcze gól nych dzie dzi nach otrzy mu ją pu cha ry,
ta bli ce oko licz no ścio we oraz na gro dy pie nięż ne w wy so -
ko ści 2.000 zł.

§ 8 
Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we bio rą ce udział w

kon kur sie otrzy ma ją ze staw wy daw nictw związ ko wych
na wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych.

§ 9
Wy ni ki kon kur su ogło szo ne zo sta ną w trak cie uro czy -

sto ści Kra jo wych Dni Dział kow ca Ro ku 2012 oraz opu bli -
ko wa ne w mie sięcz ni ku „dział ko wiec” i Biu le ty nie
In for ma cyj nym PZD.

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 29 li sto pa da 2011 r.
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I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

l. Do ku men ta cja or ga ni za cyj na ogro du (wal nych ze brań i ze brań za rzą du ROD za rok 2011– pro to ko ły, uchwa ły, de -
cy zje, zgod ność do ku men ta cji i po dej mo wa nych uchwał z prze pi sa mi sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD,  ilość no wych użyt -
kow ni ków dzia łek, do ku men ta cja wpi so we go i je go po dział oraz za bez pie cze nie rocz nej pre nu me ra ty „dział ko wiec”                    

0-20 pkt. 

2. Zgod ność pla nu za go spo da ro wa nia ROD ze sta nem fak tycz nym 
(ze szcze gól nym uwzględ nie niem ilo ści bram i fur tek)                          0-20 pkt. 

3. Do ku men ta cja człon ków Związ ku (re jestr człon ków ROD, de kla ra cje człon kow skie, de cy zje przy dzia łu dzia łek, pra -
wi dło wo wy peł nio ne kar ty re je stra cyj ne C – za bez pie cze nie re je stru i prze strze ga nie usta wy o ochro nie da nych oso bo -
wych)                                                                                 0-20 pkt.

4. Ko mi sje pro ble mo we w ogro dzie (licz ba dzia ła ją cych ko mi sji -na le ży wziąć pod uwa gę co naj mniej trzy ta kie ko -
mi sje, do ku men ta cje pra cy ko mi sji oraz efek ty ich pra cy)                                                                                     0-15 pkt. 

5. Re ali za cja re gu la mi no we go wy mo gu pra cy człon ków Związ ku na rzecz ogro du w ro ku 2011 (ilość go dzin uchwa -
lo nych przez wal ne ze bra nie a ilość go dzin prze pra co wa nych łącz nie oraz ze bra ny ekwi wa lent za nie wy ko na ne pra ce
(w zł.)                                                                                              0-20 pkt.

6. Wy po sa że nie ogro du dział ko we go w sprzęt ogrod ni czy i me cha nicz ny do stęp ny  dla dział kow ców (wy mie nić ja ki).
0-5 pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                       100 pkt.

II. AKTYWNOŚĆ ROD W OBRONIE ZWIĄZKU, OGRODÓW I USTAWY O ROD 

1. Udo ku men to wa na ak tyw ność ROD w obro nie Związ ku, ogro dów 
i Usta wy o ROD: 
a) dzia łal ność Za rzą du ROD                                                         0-10 pkt.
b) dzia łal ność Ko mi sji Re wi zyj nej ROD                                      0-10 pkt.
c) dzia łal ność Ko mi sji Roz jem czej ROD                                      0-10 pkt.
d) sta no wi sko Wal nych Ze brań                                                     0-10 pkt.
e) ak tyw ność i po sta wa dział kow ców                                           0-10 pkt.
f) in ne for my dzia łal no ści spo łecz no ści ogro do wej 
w tej spra wie                                                                               0-10 pkt.
Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia    60  pkt.

III. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1.Or ga ni zo wa nie szko leń z za kre su wie dzy ogrod ni czej i or ga ni za cyj nej 
dla dział kow ców, w tym:
a) Szko le nia tj. wy kła dy, po ga dan ki, pre lek cje

Za łącz nik Nr 1

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2012”
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– ilość szko leń i uczest ni ków 0-15 pkt.
b) Po ka zy prak tycz ne – ilość po ka zów i uczest ni ków                       0-15 pkt.
2. Pro pa go wa nie i roz pro wa dza nie li te ra tu ry związ ko wej, w tym:
a) mie sięcz ni ka „dział ko wiec” w ro ku 2011 – pre nu me ra ta mie sięcz ni ka dla in struk to rów 
ogro do wych SSI PZD i człon ków or ga nów ROD              0-10 pkt.
b) roz pro wa dza nie przez za rząd ROD w ro ku 2011 li te ra tu ry związ ko wej

na po trze by dział kow ców                                                                     0-10 pkt.
c) pro wa dze nie bi blio te ki ogro do wej                                                    0-5 pkt.
3. Dzia łal ność in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD
– licz ba in struk to rów ogro do wych (okrę go wych, kra jo wych) 
przy pa da ją cych śred nio na 100 dzia łek w ROD 0-20 pkt.
4. Pro wa dze nie kro ni ki ogro do wej                                                 0-15 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                         90 pkt.

IV. INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD
(do ty czy za dań re ali zo wa nych w ro ku 2011)

1. Przy go to wa nie, pro wa dze nie i roz li cze nie in we sty cji i re mon tów pro wa dzo nych przez za rząd ROD 
zgod nie ze sta tu tem PZD i uchwa łą nr 69/99 Pre zy dium KR PZD z dnia 28 paź dzier ni ka 1999 r. 
w opar ciu o uchwa łę wal ne go ze bra nia                                                                                   0-25 pkt.
2. Przy go to wa nie, pro wa dze nie i re ali za cja in we sty cji i re mon tów       0-20 pkt.
3. Bie żą ca kon ser wa cja urzą dzeń i in fra struk tu ry ogro du                   0-15 pkt. 
4. Pro wa dze nie Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju
i Mo der ni za cji ROD oraz je go re ali za cja                                               0-30 pkt. 
Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                        90 pkt.

V. ZAGOSPODAROWANIE ROD

l. Za go spo da ro wa nie prze strzen ne ogro du (zgod ność za go spo da ro wa nia ogro du z pla nem 
za go spo da ro wa nia ogro du i ra cjo nal ność wy ko rzy sta nia te re nu) 0-20 pkt. 
2. In fra struk tu ra ROD (stan tech nicz ny),w tym:
a) ogro dze nie ze wnętrz ne                                                                      0-10 pkt.
b) bra my i furt ki                                                                                      0-10 pkt.
c) ta bli ca z na zwą ogro du i jej es te ty ka                                                 0-10 pkt. 
d) dro gi i alej ki ogro do we ich stan i funk cjo nal ność                            0-10 pkt. 
e) par kin gi i miej sca po sto jo we i ich od dzie le nie zie le nią izo la cyj ną od dzia łek 0-10 pkt. 
f) obiek ty ku ba tu ro we wy stę pu ją ce na te re nie ROD, 
tj. dom dział kow ca, świe tli ca, bu dyn ki go spo dar cze                                                             0-20 pkt. 
g)na wad nia nieogro du – spo sób na wad nia nia                                         0-10 pkt.
h) sieć ener ge tycz na i jej roz pro wa dze nie po ogro dzie  
(wy pro wa dze nie po za al ta ny pod licz ni ków)                                       0-10 pkt.
i) sa ni ta ria ty, ich stan i od izo lo wa nie od dzia łek są sied nich               0-10 pkt.
3. Za go spo da ro wa nie i wy po sa że nie te re nów ogól nych(na le ży po dać ro dzaj pla ców 
ogól nych i pla ców re kre acyj nych oraz ich wy po sa że nie)                                                                 0-30 pkt.
4. Stan i wy ko rzy sta nie ta blic in for ma cyj nych w ogro dzie – ak tu al ność za miesz cza nych 
w nich ma te ria łów i ogło szeń                                   0-10 pkt.
Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                      160 pkt.
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VI. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK
l. Wy po sa że nie dzia łek (stan tech nicz ny, zgod ność z re gu la mi nem ROD):
a) al ta ny (ich pra wi dło we usy tu owa nie, po wierzch nia i wy so kość oraz es te ty ka)  0-20 pkt.
b) za cho wa nie od le gło ści na sa dzeń trwa łych od gra nic dzia łek             0-15 pkt.
c) szklar nie i tu ne le fo lio we                                                                     0-5 pkt.
d) ele men ty ma łej ar chi tek tu ry na dział kach (mur ki, per go le, tre ja że, itp.) 0-10 pkt.
e) po wszech ność sto so wa nia kom po stow ni ków – ich usy tu owa nie oraz 
wy ko rzy sta nie na dział kach zgod nie z re gu la mi nem ROD                    0-10 pkt. 
2. Es te ty ka i funk cjo nal ność dzia łek                                                       0-15 pkt.
3. Pie lę gna cja drzew i krze wów (cię cie, prze świe tla nie, od na wia nie)    0-20 pkt.
Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                       95 pkt.

VII. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

l. Wy stę po wa nie na tu ral nych pa sów izo la cyj nych w są siedz twie dróg 
ko mu ni ka cyj nych lub in nych źró deł za nie czysz czeń                             0-20 pkt.
2. Udo ku men to wa ne przez za rząd ROD ba da nia gle by                           0-10 pkt.
3. Utrzy my wa nie czy sto ści w ogro dzie, na dział kach i na te re nach
przy le ga ją cych bez po śred nio do ogro du                                                  0-20 pkt.
4. Udo ku men to wa ne roz wią za nie skła do wa nia i usu wa nia śmie ci (umo wy)    0-20 pkt.
5. Eko lo gia w ogro dzie (bud ki lę go we, karm ni ki dla pta ków, eko lo gicz ne 
spo so by ochro ny ro ślin, sto so wa nie na wo zów na tu ral nych, 
kom po stow ni ki na dział kach)                                                                0-10 pkt. 
6. Ini cja ty wy w ROD pro wa dzą ce do zmniej sza nia ilo ści śmie ci po przez za go spo da ro wa nie 
od pa dów ro ślin nych (np.  sko szo nej tra wy itp.) oraz usu wa nych ga łę zi z drzew i krze wów                          0-10 pkt. 
Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                         90 pkt.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO W ROD
l. Udo ku men to wa na współ pra ca z po li cją, stra żą miej ską                      0-25 pkt.
2. Po li sy ubez pie cze nio we ma jąt ku Związ ku                                             0-5 pkt.
3. Za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we oraz prze strze ga nie prze pi sów ogól nych
i związ ko wych w tym za kre sie                                                                  0-5 pkt.
4. Układ ko mu ni ka cyj ny w ogro dzie umoż li wia ją cy swo bod ny do jazd do każ dej dział ki 
po jaz dów służb ra tow ni czych – jak roz wią za ny jest pro blem klu czy do bra my wjaz do wej 0-15 pkt.
5. In ne for my za pew nie nia bez pie czeń stwa w ogro dzie (wy mie nić ja kie)              10 pkt.  
Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                         60 pkt.

IX. PROMOCJA ROD 

1.„ROD otwar ty”– wy mie nić i opi sać (max. w 2 zda niach) me to dy re ali za cji ha sła 0-30 pkt.
2.Ogro do we Dni Dział kow ca i in ne im pre zy (wy mie nić ja kie) z udzia łem 
spo łecz no ści lo kal nej or ga ni zo wa ne na te re nie ogro du                           0-10 pkt. 
3. Współ pra ca ROD z pla ców ka mi edu ka cyj no -dy dak tycz ny mi, tj. szko ła mi, przed szko la mi 
oraz in ny mi pla ców ka mi opie kuń czo-wy cho waw czy mi                                                              0-15 pkt. 
4.Udział ROD w im pre zach miej skich, lo kal nych, śro do wi sko wych (wy sta wy, fe sty ny itp.)              0-15 pkt.
5.In te ny sw ność i udo ku men to wa na współ pra ca ROD z me dia mi 
lo kal ny mi (TV, ra dio, pra sa, In ter net)                                                    0-15 pkt.
Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                         85 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 830 pkt.
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Po nie waż ma te ria ły ilu stra cyj ne bę dą pu bli ko wa ne oraz wy ko rzy sty wa ne do pro mo wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Związ ku win ny być one do brej ja ko ści oraz spo rzą dzo ne wy łącz nie na no śni kach elek tro nicz nych

ANKIETA KONKURSOWA
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2011”

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy…………………………………………………..
(na zwa ogro du)
w……………………………….. Okręg………………………………………..
zgło szo ny do Kra jo we go Kon kur su „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2012” 
ROD zaj mu je po wierzch nię ogó łem………………ha. Po wierzch nia użyt ko wa pod dział ka mi wy no si
………………….ha.
Znaj du je się na niej .....................    dzia łek.
Lu stra cja ROD zo sta ła prze pro wa dzo na przez ze spół Ko mi sji Kon kur so wej Kra jo wej Ra dy PZD, w skła dzie.
1…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
/Imię i na zwi sko – funk cja/

2…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

/Imię i na zwi sko – funk cja/
3…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
/Imię i na zwi sko – funk cja/

w obec no ści przed sta wi cie li OZ PZD i za rzą du ROD 
1………………………………………………………………………………………...………………………………

……………………………………………
/Imię i na zwi sko -funk cja/
2………………………………………………………………………………………...………………………………

……………………………………………
/Imię i na zwi sko – funk cja/
3………………………………………………………………………………………...………………………………

……………………………………………
/Imię i na zwi sko -funk cja/
4………………………………………………………………………………………...………………………………

……………………………………………
/Imię i na zwi sko -funk cja

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
1. Do ku men ta cja or ga ni za cyj na ogro du (wal nych ze brań i ze brań za rzą du ROD za rok 2011 - pro to ko ły, uchwa ły, de -

cy zje, zgod ność do ku men ta cji i po dej mo wa nych uchwał z prze pi sa mi sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD, ter mi no we od -
pro wa dze nie skład ki człon kow skiej i in nych opłat do OZ w 2011 ro ku, ilość zmian użyt kow ni ków dzia łek, od pro -
wa dza nie wpi so we go z OZ i za bez pie cze nie rocz nej pre nu me ra ty „dział kow ca” (0-20 pkt.)

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…….pkt.

Za łącz nik 2
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2. Zgod ność pla nu za go spo da ro wa nia ogro du ze sta nem fak tycz nym (ze szcze gól nym uwzględ nie niem ilo ści bram i
fur tek)  (0-20 pkt.)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………..............

……….pkt.

3. Do ku men ta cja człon ków Związ ku (re jestr człon ków ROD, pra wi dło wo wy peł nio ne i pod pi sa ne de kla ra cje człon -
kow skie, de cy zje przy dzia łu dzia łek, pra wi dło wo wy peł nio ne kar ty re je stra cyj ne C – za bez pie cze nie re je stru i prze strze -
ga nie usta wy o ochro nie da nych oso bo wych.  (0-20 pkt.)

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….............................................

……….pkt.

4. Ko mi sje pro ble mo we w ogro dzie (licz ba dzia ła ją cych ko mi sji -na le ży wziąć pod uwa gę co naj mniej 3 ta kie ko mi -
sje, do ku men ta cje pra cy ko mi sji oraz efek ty ich pra cy) (0-10 pkt.)

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............................................. 

……….pkt.

5. Re ali za cja re gu la mi no we go wy mo gu pra cy człon ków Związ ku na rzecz ogro du w ro ku 2011
ilość go dzin uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie………………uchwa ła
nr……………….z dnia……………………
a ilość go dzin prze pra co wa nych łącz nie……………………………………
oraz ze bra ny ekwi wa lent za nie wy ko na ne pra ce……………………………zł.
(0-20 pkt.)     

……….pkt.

6. Wy po sa że nie ogro du dział ko we go w sprzęt ogrod ni czy i me cha nicz ny do stęp ny dla dział kow ców – wy mie nić ja -
ki: (0-10 pkt.)

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….................................                    

……….pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia –100 pkt. ……….pkt. 

II. AKTYWNOŚĆ ROD W OBRONIE ZWIĄZKU, OGRODÓW I USTAWY O ROD 
Udo ku men to wa na ak tyw ność ROD w obro nie Związ ku, ogro dów i Usta wy o ROD: 
g) dzia łal ność Za rzą du ROD 
(0-10 pkt.)
………………………………………………………………………….......... ……….pkt. 
h) dzia łal ność Ko mi sji Re wi zyj nej ROD 
(0-10 pkt.)
……………………………………………………………………………... .. ……….pkt. 
i) dzia łal ność Ko mi sji Roz jem czej ROD
(0-10 pkt.)
........................................................................................................................... .. ……….pkt. 
j) sta no wi sko Wal nych Ze brań                                                       
(0-10 pkt.)
……………………………………………………………………………... .. ……….pkt. 
k) ak tyw ność i po sta wa dział kow ców  
(0-10 pkt.)
……………………………………………………………………………….. ……….pkt. 
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l) in ne for my dzia łal no ści spo łecz no ści ogro do wej w tej spra wie 
(0-10 pkt.)
…………………………………………………………………………… ..... ……….pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 60 pkt.                

III. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
1. Or ga ni zo wa nie szko leń z za kre su wie dzy ogrod ni czej i or ga ni za cyj nej dla dział kow ców, w tym:
– szko le nia (wy kła dy, po ga dan ki, pre lek cje) ilość........., ilość uczest ni ków ...........  (0-15 pkt.) 

……….pkt. 
– po ka zy prak tycz ne ilość ,,,,,,,,,,,,,, ilość uczest ni ków ......................... (0-15pkt.) 

……….pkt. 
2. Pro pa go wa nie i roz pro wa dza nie li te ra tu ry związ ko wej, w tym:
a) mie sięcz ni ka „dział ko wiec” w ro ku 2011 – pre nu me ra ta mie sięcz ni ka dla in struk to rów SSIPZD i człon ków
or ga nów ROD
tak/nie, ilość sztuk w pre nu me ra cie (0-10 pkt.) ……….pkt. 
b) roz pro wa dza nie przez za rząd ROD w ro ku 2011 li te ra tu ry związ ko wej
na po trze by dział kow ców – czy jest roz pro wa dza na li te ra tu ra związ ko wa
tak/nie, ilość sztuk roz pro wa dza nych (0-10 pkt.) ……….pkt. 
c) pro wa dze nie bi blio te ki ogro do wej – po dać ilość ty tu łów ksią żek na
wy po sa że niu bi blio te ki (0-5 pkt.) ……….pkt. 

3. Dzia łal ność in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD –
licz ba in struk to rów ogro do wych (okrę go wych, kra jo wych) na 100 dzia łek……….
– licz ba in struk to rów ogro do wych ……..
– licz ba in struk to rów okrę go wych……….
– licz ba in struk to rów kra jo wych……….
(0-20 pkt.) ……….pkt. 

4. Pro wa dze nie kro ni ki ogro do wej. (0-15 pkt.) ……….pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 90 pkt. ……….pkt.

IV. INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD
(do ty czy za dań re ali zo wa nych w ro ku 2011)
1. Przy go to wa nie, pro wa dze nie i roz li cze nie in we sty cji i re mon tów
pro wa dzo nych przez za rząd ROD zgod nie ze sta tu tem PZD i uchwa łą nr 69/99
Pre zy dium KR PZD z dnia 28 paź dzier ni ka 1999 r. w opar ciu o uchwa łę
wal ne go ze bra nia nr…………….z dnia…………………….
wpro wa dze nie za da nia do pla nu in we sty cji re mon tów OZ PZD – da ta………………….
zgo da Pre zy dium OZ na re ali za cję za da nia – da ta……………………….. 
war tość za da nia ……………………….zł.
(0-20 pkt.)  ……….pkt. 
2. Przy go to wa nie, pro wa dze nie i re ali za cja in we sty cji i re mon tów 
(0-30 pkt.)  ……….pkt. 
3. Bie żą ca kon ser wa cja urzą dzeń i in fra struk tu ry ogro du (0-10 pkt.) ……….pkt. 
4. Pro wa dze nie Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD oraz je go re ali za cja – na le ży po -

dać da tę uchwa le nia Pro gra mu i co zo sta ło zre ali zo wa ne z te go pro gra mu (0-30 pkt.)
…………………………………………………………………………………… ……….pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 90 pkt.                  ………pkt.
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V. ZAGOSPODAROWANIE ROD
1. Za go spo da ro wa nie prze strzen ne ogro du (zgod ność za go spo da ro wa nia ogro du
z pla nem za go spo da ro wa nia ogro du i ra cjo nal ność wy ko rzy sta nia te re nu) 
(0-20 pkt.) ……….pkt. 
2. In fra struk tu ra ROD (stan tech nicz ny),w tym.
a) ogro dze nie ze wnętrz ne (0-10 pkt.) ……….pkt. 
b) bra my i furt ki (0-10 pkt.) ……….pkt. 
c) ta bli ca z na zwą ogro du i jej es te ty ka (0-10 pkt.)  ……….pkt. 
d) dro gi i alej ki ogro do we ich stan i funk cjo nal ność (0-10 pkt.)   ……….pkt. 
e) par kin gi i miej sca po sto jo we i ich od dzie le nie zie le nią izo la cyj ną od dzia łek
(0-10 pkt.)   ……….pkt. 
f) obiek ty ku ba tu ro we (dom dział kow ca, świe tli ca, bu dyn ki go spo dar cze
(0-20 pkt.)  ……….pkt. 
g) na wad nia nie ogro du (0-10 pkt.)  ……….pkt. 
h) sieć ener ge tycz na i jej roz pro wa dze nie po ogro dzie (0-10 pkt.) ……….pkt. 
i) sa ni ta ria ty, ich stan i od izo lo wa nie od dzia łek są sied nich (0-10 pkt.) ……….pkt. 
3. Za go spo da ro wa nie i wy po sa że nie te re nów ogól nych, na le ży po dać
ro dzaj pla ców ogól nych oraz ich wy po sa że nie
……………………………………………………………………………………
i pla ców re kre acyj nych oraz ich wy po sa że nie
……………………………………………………………………………………
(0-30 pkt.)   ……….pkt. 
3. Stan i wy ko rzy sta nie ta blic in for ma cyj nych w ogro dzie (0-10 pkt.) ……….pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia - 160 pkt.          ……….pkt. 

VI. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK
1. Wy po sa że nie dzia łek
(stan tech nicz ny, zgod ność z re gu la mi nem ROD):
a) al ta ny (ich pra wi dło we usy tu owa nie, po wierzch nia i wy so kość) 
(0- 20 pkt.)  ……….pkt. 
b) za cho wa nie od le gło ści na sa dzeń trwa łych od gra nic dział ki 
(0-15 pkt.) ……….pkt. 
c) szklar nie i tu ne le fo lio we 
(0-5 pkt.) ……….pkt. 
ma ła ar chi tek tu ra na dział kach (mur ki, per go le, tre ja że, itp.) 
(0-10 pkt.)  ……….pkt. 
d) po wszech ność sto so wa nia kom po stow ni ków (0-10 pkt.) 
– ich usy tu owa nie oraz wy ko rzy sta nie zgod nie z re gu la mi nem ROD ……….pkt. 
2. Es te ty ka i funk cjo nal ność dzie łek (0-15 pkt.) ……….pkt. 
3. Pie lę gna cja drzew i krze wów (cię cie, prze świe tla nie, od na wia nie) 
(0-20 pkt.) ……….pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 95 pkt.               ……….pkt.

VII. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Pa sy izo la cyj ne od dróg ko mu ni ka cyj nych lub in nych źró deł za nie czysz czeń
(0-20 pkt.) ……….pkt. 
2. Or ga ni zo wa nie przez za rząd ROD ba da nia gle by 
(0-10 pkt.)   ……….pkt. 
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3. Utrzy my wa nie czy sto ści w ogro dzie, na dział kach i na te re nach
przy le ga ją cych bez po śred nio do ogro du 
(0-20 pkt.) ……….pkt. 
4. Udo ku men to wa ne roz wią za nie skła do wa nia i usu wa nia śmie ci (umo wy) 
(0-20 pkt.)  ……….pkt. 
5. Eko lo gia w ogro dzie (bud ki lę go we, karm ni ki dla pta ków, eko lo gicz ne spo so by ochro ny ro ślin, sto so wa nie na wo -

zów na tu ral nych, kom po stow ni ki na dział kach) 
(0-10 pkt.)   ……….pkt. 
6. Ini cja ty wy w ROD pro wa dzą ce do zmniej sze nia ilo ści  śmie ci po przez za go spo da ro wa nie od pa dów ro ślin nych 
(np. sko szo nej tra wy itp..) oraz usu wa nych ga łę zi z drzew i krze wów (0-10pkt.)
……………………………………………………………………………………..... ……….pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 90 pkt.               ……….pkt.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO W ROD
l. Udo ku men to wa na współ pra ca z po li cją, stra żą miej ską (0-10 pkt.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………                 

……….pkt.
2. Po li sy ubez pie cze nio we ma jąt ku Związ ku (0-10 pkt.)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

……….pkt.
3. Za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we oraz prze strze ga nie prze pi sów ogól nych
i związ ko wych w tym za kre sie (0-10 pkt.)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

……….pkt.
4. Układ ko mu ni ka cyj ny w ogro dzie umoż li wia ją cy swo bod ny do jazd do każ dej dział ki po jaz dów służb ra tow ni czych

– jak roz wią za ny jest pro blem klu czy do bra my wjaz do wej (0-20 pkt.)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

……….pkt.
4. In ne for my za pew nie nia bez pie czeń stwa w ogro dzie (wy mie nić ja kie) (0-10 pkt.)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

……….pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 60 pkt.                  ……….pkt.

IX. PROMOCJA ROD 
1.„ROD otwar ty”– wy mie nić i opi sać (max. w 2 zda niach) me to dy re ali za cji ha sła (0-30 pkt.)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

……….pkt.
2. Ogro do we Dni Dział kow ca i in ne im pre zy (wy mie nić ja kie) z udzia łem spo łecz no ści lo kal nej or ga ni zo wa ne na te -

re nie ogro du (0-10 pkt.) 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

……….pkt.



Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt. 1 sta tu -
tu PZD w związ ku z § 7 sta tu tu, po sta na wia:

§ 1
1. Ogło sić na rok 2012 kon kurs kra jo wy pn. „Wzo ro wa

Dział ka Ro ku 2012”.
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3. Współ pra ca ROD z pla ców ka mi edu ka cyj no -dy dak tycz ny mi, tj. szko ły, przed szko la oraz in ne pla ców ki opie kuń -
czo-wy cho waw cze (0-15 pkt.) 

......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

……….pkt. 
3.Udział ROD w im pre zach miej skich ( wy sta wy, fe sty ny itp.) (0-15 pkt.)
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
……….pkt. 

4.In te ny sw ność i udo ku men to wa na współ pra ca ROD z me dia mi  lo kal ny mi (TV, ra dio, pra sa, In ter net) ( 0-15 pkt.)
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
……….pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 85 pkt.    ……….pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 830 pkt.    

– uzy ska nych ……….pkt.

An kie tę spo rzą dzo no w 3 eg zem pla rzach: je den dla Kra jo wej Ra dy, dru gi dla Okrę go we go Za rzą du, trze ci dla Za rzą -
du ROD.

Pod pi sy przed sta wi cie li Okrę go we go Za rzą du: 
1. …………………………………
2………………………………….

Pod pi sy człon ków ze spo łu lu stra cyj ne go:
1…………………………………
2…………………………………
3…………………………………

Pod pi sy człon ków Za rzą du ROD: 
1………………………………...
2…………………………………

Miej sco wość…………………………….., dnia ……………………….2012 r.

UCHWAŁA NR 235/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 li sto pa da 2011 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2012”

2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do
uchwa ły.

3. An kie ta kon kur so wa sta no wi za łącz nik Nr 2 do
uchwa ły.

§ 2
1. Do udzia łu w kon kur sie Pre zy dia okrę go wych za rzą -
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dów PZD zgła sza ją dział ki, któ re są lau re ata mi w kon kur -
sach okrę go wych w ro ku 2011 r. 

2. Dział ka bę dą ca lau re atem w kon kur sie kra jo wym mo -
że star to wać z za cho wa niem 3-let niej ka ren cji.

3. Ter min zgła sza nia dzia łek do kon kur su upły wa z
dniem 25 ma ja 2012 r. 

(de cy du je da ta stem pla pocz to we go).
§3

Zgło sze nie dział ki do kon kur su win no za wie rać:
1) uchwa łę pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD 

w spra wie wy ni ków kon kur su w 2011 ro ku: 
a) nu mer dział ki oraz na zwę i ad res ROD, na te re nie któ -

re go jest po ło żo na,
b) na zwi sko i imię jej użyt kow ni ka wraz z ad re sem ko -

re spon den cyj nym.
2) Ma te riał zdję cio wy obej mu ją cy:
a) za go spo da ro wa nie dział ki, w tym jej wi dok ogól ny,
b) al ta nę,
c) część pro duk cyj ną dział ki,
d) część wy po czyn ko wą dział ki,
e) ele men ty ma łej ar chi tek tu ry 
f) in ny ma te riał ilu stra cyj ny uzna ny przez dział kow ca

ja ko po moc ny przy oce nie dział ki.
Ma te riał fo to gra ficz ny wi nien być do brej ja ko ści wy ko -

na ny w spo sób umoż li wia ją cy je go wy ko rzy sta nie do pu -
bli ka cji. Wska za ne jest, aby był wy ko na ny przez do bre go
fo to gra fa i prze ka za ny w for mie elek tro nicz nej. Brak za -
łą cze nia do zgło sze nia do ku men tów, o któ rych mo wa w
§3, skut ku je nie przy ję ciem dział ki do kon kur su.

§ 4
Brak za łą cze nia do zgło sze nia do ku men tów, o któ rych

mo wa w §3 skut ku je nie przy ję ciem dział ki do kon kur su. 
§ 5

1. Człon ko wie Ko mi sji Kon kur so wej KR PZD wraz z
in struk to rem SSI na pod sta wie prze sła nych ma te ria łów, a
tak że lu stra cji prze pro wa dzo nej w okre sie od 15 czerw -
ca do 10 lip ca 2012 r. do ko na oce ny dzia łek zgło szo nych
do kon kur su

2. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD spo rzą dzi
pro to kół wraz z wnio ska mi na po trze by Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD. 

§6 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta wie pro to ko łu

Ko mi sji i wnio sków do ko na roz strzy gnię cia kon kur su i
usta li li stę je go lau re atów oraz wy róż nie nia w kon kur sie.

§ 7
Użyt kow ni cy:
1. lau re aci kon kur su otrzy ma ją na gro dy rze czo we o

war to ści 1.000 zł.,
2. wy róż nio nych dzia łek otrzy ma ją na gro dy rze czo we

o war to ści 500 zł.
3. wszyst kich dzia łek bio rą cych udział w kon kur sie

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

§8
Wy ni ki kon kur su ogło szo ne zo sta ną w trak cie Kra jo wych

Dni Dział kow ca Ro ku 2012 oraz opu bli ko wa ne w mie sięcz -
ni ku „dział ko wiec” i Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD.

PREZES 
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI 

WICEPREZES
/-/ An to ni KOSTRZEWA  

War sza wa, dnia 29 li sto pa da 2011 r.

Za łącz nik nr 1

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2012”

1. Roz pla no wa nie i urzą dze nie dział ki
(oce na ogól na, ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie te re nu)                                    0-20 pkt.
2. Es te ty ka dział ki (po rzą dek, stan ogro dze nia i urzą dzeń
na dział ce)                                                                                       0-10 pkt.
3. Traw nik i je go utrzy ma nie                                                            0-10 pkt.
4. Część ozdob no -wy po czyn ko wa, w tym:
a) bo ga ty do bór ro ślin ozdob nych                                                    0-10 pkt.
b) urzą dze nia wy po czyn ko we i re kre acyj ne 0-10 pkt.
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5. Część pro duk cyj na dział ki, w tym:
a) sa dow ni cza
(róż no rod ność drzew i krze wów owo co wych, prze strze ga nie
od le gło ści na sa dzeń od gra nic dział ki, pra wi dło we for mo wa nie
ko ron, cię cie i prze świe tla nie, zdro wot ność)        0-15 pkt.
b) wa rzyw ni cza
(bo ga ty do bór ga tun ków, w tym ziół) 0-15 pkt.
6. Ma ła ar chi tek tu ra na dział ce
a) płot ki, mur ki, tre ja że, per go le itp. 0-10 pkt.
b) oczka, zbior ni ki wod ne, in ne for my zbie ra nia wo dy i na wad nia nia 0-5 pkt.
c) in ne ele men ty ma łej ar chi tek tu ry (np. rzeź by)                                  0-5 pkt.
7. Es te ty ka i stan tech nicz ny al ta ny
a) wy mia ry al ta ny i jej stan tech nicz ny zgod ne
z re gu la mi nem ROD                                                                           0-10 pkt.
b) wy ko rzy sta nie al ta ny zgod nie z re gu la mi nem ROD                         0-5 pkt.
c) funk cjo nal ność al ta ny                                                                     0-5 pkt.
d) es te ty ka al ta ny                                                                              0-10 pkt.
8. Po sia da nie na dział ce kom po stow ni ka i je go wy ko rzy sta nie 0-10 pkt.
9. Eko lo gia na dział ce
(bud ki lę go we, karm ni ki dla pta ków, eko lo gicz ne spo so by ochro ny ro ślin,
sto so wa nie na wo zów na tu ral nych)                                                    0-15 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 165 pkt.

* Po nie waż ma te ria ły ilu stra cyj ne bę dą pu bli ko wa ne oraz wy ko rzy sty wa ne do pro mo wa nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych i Związ ku win ny być one do brej ja ko ści.

** Stwier dze nie nie prze strze ga nia po sta no wień re gu la mi nu ROD w za kre sie za go spo da ro wa nia dział ki oraz nie opła -
ce nie skład ki człon kow skiej i in nych opłat w 2011 ro ku na rzecz ogro du w usta lo nych ter mi nach skut ku je dys kwa li fi ka -
cją uczest nic twa w kon kur sie. 

Za łącz nik 2

ANKIETA KONKURSOWA
„WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2012”

Dział ka nr ................................. w ROD ………………………………….
w ................................................, Okręg .........................................
użyt ko wa na przez ................................................................................................................................
imię i na zwi sko – ad res do mo wy
zgło szo na do Kra jo we go Kon kur su „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2012”

Lu stra cja zo sta ła prze pro wa dzo na przez ze spół Ko mi sji Kon kur so wej Kra jo wej Ra dy PZD, 
w skła dzie:
1. ................................................................................................................................
Imię i na zwi sko – funk cja
2. .................................................................................................................................
Imię i na zwi sko – funk cja
3. .................................................................................................................................
Imię i na zwi sko – funk cja
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w obec no ści przed sta wi cie li OZ PZD i za rzą du ROD
1. .................................................................................................................................
Imię i na zwi sko – funk cja
2. .................................................................................................................................
Imię i na zwi sko – funk cja
3. .................................................................................................................................
Imię i na zwi sko – funk cja
4. .................................................................................................................................
Imię i na zwi sko – funk cja

oraz użyt kow ni ka dział ki
.................................................................................................................................
Imię i na zwi sko

l. Roz pla no wa nie i urzą dze nie dział ki (0–20 pkt.)…………pkt.
(oce na ogól na, ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie te re nu)
Uwa gi: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
2. Es te ty ka dział ki (po rzą dek, stan ogro dze nia 
i urzą dzeń na dział ce) (0–10 pkt.)…………pkt.
Uwa gi: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………….
3. Traw nik i je go utrzy ma nie (0–10 pkt.)…………pkt.
Uwa gi: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
4. Część ozdob no – wy po czyn ko wa, w tym:
a) bo ga ty do bór ro ślin ozdob nych (0–10 pkt.)…………pkt.
Uwa gi: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
b) urzą dze nia wy po czyn ko we i re kre acyj ne (0–10 pkt.)…………pkt.
Uwa gi: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

5. Część pro duk cyj na dział ki, w tym:
a) sa dow ni cza 
(róż no rod ność drzew i krze wów owo co wych, prze strze ga nie
od le gło ści na sa dzeń od gra nic dział ki, pra wi dło we for mo wa nie
ko ron, cię cie i prze świe tla nie, zdro wot ność) (0–15 pkt.)…………pkt.
Uwa gi: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………
b) wa rzyw ni cza 
(bo ga ty do bór ga tun ków, w tym ziół) (0–l5 pkt.)…………pkt.
Uwa gi: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
6. Ma ła ar chi tek tu ra na dział ce
a) płot ki, mur ki, tre ja że, per go le (0–10 pkt.)…………pkt.
b) oczka i zbior ni ki wod ne,
in ne for my zbie ra nia wo dy i na wad nia nia (0–5 pkt.)…………pkt.
c) in ne ele men ty ma łej ar chi tek tu ry 
np. rzeź by, itp..) (0–5 pkt.)…………pkt.
Uwa gi: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

7. Es te ty ka i stan tech nicz ny al ta ny
a) wy mia ry al ta ny i jej stan tech nicz ny 
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zgod ne z re gu la mi nem ROD (0–10 pkt.)…………pkt.
b) wy ko rzy sta nie al ta ny zgod nie 
z re gu la mi nem ROD (0–5 pkt.)…………pkt.
c) funk cjo nal ność al ta ny (0–5 pkt.)…………pkt.
d) es te ty ka al ta ny (0–10 pkt.)…………pkt.
Uwa gi: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

8. Po sia da nie na dział ce kom po stow ni ka 
i je go wy ko rzy sta nie (0–10 pkt.)…………pkt.
Uwa gi: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………….

9. Eko lo gia na dział ce 
(dom ki i karm ni ki dla pta ków, eko lo gicz ne spo so by ochro ny ro ślin,
sto so wa nie na wo zów na tu ral nych, itp..) (0–15 pkt.)…………pkt. 
Uwa gi: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………….

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 165 pkt. 

Łącz na ilość punk tów uzy ska nych …………pkt. 

An kie tę spo rzą dzo no w 3 eg zem pla rzach: je den dla Kra jo wej Ra dy, dru gi dla Okrę go we go Za rzą du, trze ci dla Za rzą -
du ROD.

Pod pi sy przed sta wi cie li:

Pod pi sy człon ków ze spo łu lu stru ją ce go:
1………………………………………….
2………………………………………….
3………………………………………….

Pod pi sy przed sta wi cie li Okrę go we go Za rzą du:
1………………………………………….
2………………………………………….
3………………………………………….

Pod pi sy człon ków Za rzą du ROD:
1………………………………………….
2………………………………………….
3………………………………………….

Miej sco wość ...................................., dnia .............................. 2012 r.
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W dniu 27 paź dzier ni ka 2011 r., Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD za po zna ło się z wy ni ka mi ba da nia prze pro wa -
dzo ne go przez PZD pt: „Kim są pol scy dział kow cy 
w 2011 ro ku”.

Z prze ka za nych przez okrę go we za rzą dy PZD da nych
wy ni ka, iż:

– na 4 948 ROD w ba da niu wzię ło udział 2 386 ROD,
co sta no wi 48,22% wszyst kich ROD w Pol sce;

– na 966 332 dzia łek ro dzin nych, w ba da niu wzię ło
udział 510 293 dzia łek ro dzin nych, co sta no wi 52,81%
wszyst kich dzia łek ro dzin nych w Pol sce; 

– na 924 170 wszyst kich dzia łek użyt ko wa nych, w ba -
da niu wzię ło udział 483 602 dzia łek użyt ko wa nych, 
co sta no wi 52,33% wszyst kich dzia łek użyt ko wa nych 
w Pol sce. 

Za tem, w ska li ca łe go kra ju, w ba da niu wzię ła udział
bli sko po ło wa ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz po -
nad po ło wa dzia łek ro dzin nych i użyt ko wa nych.

W ba da niu uczest ni czy ły wszyst kie ro dzin ne ogro dy
dział ko we, po ło żo ne na te re nie OZ PZD we Wro cła wiu,
Czę sto cho wie, Słup sku, Pi le i w El blą gu. Jed nak że pod
wzglę dem licz bo wym, naj wię cej ROD, któ re wzię ły
udział w ba da niu po cho dzi ła z OZ PZD we Wro cła wiu,
Ślą skie go, w Le gni cy i Ma zo wiec kie go. 

W ba da niu wzię ło udział:
– 25,32% ROD po ło żo nych w miej sco wo ściach do 

15 tys. miesz kań ców;
– 21,08% ROD po ło żo nych ma łych miej sco wo ściach tj.

od 15- 50 tys. Miesz kań ców;
– 13,20% ROD po ło żo nych w du żych miej sco wo ściach

tj. po wy żej 251 tys. Miesz kań ców;
– 6,62% ROD po ło żo nych w miej sco wo ściach po wy żej

500 tys. Miesz kań ców. W za kre sie miej sco wo ści po wy -
żej 500 tys. miesz kań ców, ten stan rze czy wy ja śnia fakt, że
ta kich miej sco wo ści w ca łym kra ju jest tyl ko pięć (War -
sza wa, Łódź, Kra ków, Wro cław i Po znań). 

W za kre sie po wsta wa nia ROD, wy ni ki ba da nia przed -
sta wia ją się na stę pu ją co:

– 45,31% ROD, któ re wzię ły udział w ba da niu, funk -
cjo nu je w Związ ku 31-50 lat; 

– 32,16% ROD, któ re wzię ły udział w ba da niu, funk -
cjo nu je 16-30 lat;

– 21,75% ROD, któ re wzię ły udział w ba da niu, funk -
cjo nu je po wy żej 50 lat;

– 0,25 % ROD, któ re wzię ły udział w ba da niu, funk cjo -
nu je 5 -15 lat;

– 0,08 % ROD, któ re wzię ły udział w ba da niu, funk cjo -
nu je po ni żej 5 lat 

Na 1 143 259 człon ków ROD, w ba da niu wzię ło udział
601 075 człon ków ROD, co sta no wi 52,58% człon ków
ROD ogó łem w Pol sce. W ba da niu, uczest ni czy li wszy scy
człon ko wie ROD z te re nu dzia ła nia OZ PZD we Wro cła -
wiu, Czę sto cho wie, Słup sku, Pi le i El blą gu, a pod wzglę -
dem licz bo wym – naj wię cej człon ków ROD z te re nu
dzia ła nia OZ PZD we Wro cła wiu, Ślą skie go, Ma zo wiec -
kie go i Le gni cy. Na to miast, naj mniej szy udział w ba da -
niu, za rów no pod wzglę dem pro cen to wym, jak i licz-
bo wym, sta no wi li człon ko wie ROD z te re nu dzia ła nia OZ
PZD Ma ło pol skie go, w Ko sza li nie i w Go rzo wie Wlkp.

Człon ko wie ROD to przede wszyst kim człon ko wie
zwy czaj ni, bę dą cy oso ba mi fi zycz ny mi, na by wa ją cy mi
człon ko stwo w PZD wraz z przy dzia łem dział ki w ROD.
Człon ko wie wspie ra ją cy, czy li oso by praw ne lub jed nost -
ki or ga ni za cyj ne nie po sia da ją ce oso bo wo ści praw nej, bez
przy dzia łu dział ki w ROD sta no wią mniej niż 1% człon -
ków ROD ogó łem i wy stę pu ją na te re nie tyl ko dwóch
okrę gów: gdań skie go i ma zo wiec kie go. 

Wśród człon ków zwy czaj nych ROD, któ rzy wzię li
udział w ba da niu do mi nu ją męż czyź ni (52,36%). Jest ich
nie wie le wię cej niż ko biet (47,50%). Za to męż czyź ni sta -
no wią więk szość aż w 3/4 okrę go wych za rzą dach PZD. 

W za kre sie wie ku człon ków ROD, któ rzy uczest ni czy -
li w ba da niu, wy ni ki są na stę pu ją ce:

– 37,66 % człon ków ROD mie ści się w wie ku przed -
eme ry tal nym tj. 51-65 lat;

– 24,44 % człon ków ROD znaj du je się w wie ku śred nim
tj. 36 -50 lat 

– 22,33% człon ków ROD znaj du je się w wie ku eme ry -
tal nym tj. 66-80 lat;

– 10,56% człon ków ROD znaj du je się w wie ku 25-35 lat;
– 2,79 % człon ków ROD znaj du je się w wie ku po wy żej

80 lat.
– 2,22 % człon ków ROD to lu dzie bar dzo mło dzi tj. do

25 lat;
Wy ni ki ba da nia do ty czą ce skła du so cjal ne go i wa run -

ków by to wych po ka zu ją ob raz tyl ko 1/3 dział kow ców,
któ rzy udzie li li od po wie dzi na py ta nia w tym za kre sie 
i przed sta wia ją się na stę pu ją co:

– 42,49 % człon ków ROD – oso by czyn ne za wo do wo;
– 42,07 % człon ków ROD – eme ry ci;
– 11,23% człon ków ROD – ren ci ści;
– 4,21 % człon ków ROD – bez ro bot ni. 
W za kre sie wy kształ ce nia człon ków ROD, któ rzy

uczest ni czy li w ba da niu:
– 40,93% człon ków ROD ma wy kształ ce nie śred nie;
– 31% człon ków ROD ma wy kształ ce nie za wo do we;

IX. KIM SÑ POLSCY DZIAŁKOWCY

Komunikat dotyczący wyników przeprowadzonego przez PZD badania 
pt. „Kim są polscy działkowcy w 2011 roku”
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– 14,15% człon ków ROD ma wy kształ ce nie wyż sze;
– 13,92% człon ków ROD ma wy kształ ce nie pod sta wo we.
W za kre sie za wo du człon ków ROD, któ rzy uczest ni czy -

li w ba da niu:
– 43,59% człon ków ROD, to pra cow ni cy fi zycz ni;
– 26,05% człon ków ROD, to pra cow ni cy biu ro wi;
– 15,65% człon ków ROD, to oso by za trud nio ne w han -

dlu i usłu gach;
– 10% człon ków ROD to spe cja li ści i pra cow ni cy wy -

ko nu ją cy wol ne za wo dy (praw ni ków, le ka rzy itd.); 
– 3,35% człon ków ROD, to oso by za trud nio ne ja ko wła -

ści cie le/dy rek to rzy/kie row ni cy; 
– 1,36% człon ków ROD sta no wią pra cow ni cy na uko wi;
Pod wzglę dem za trud nie nia człon ków ROD, któ rzy

uczest ni czy li w ba da niu:
– 53,01% sta no wią człon ko wie ROD za trud nie ni w pań -

stwo wych i sa mo rzą do wych za kła dach pra cy;
– 36,59% sta no wią człon ko wie ROD w pry wat nych za -

kła dach pra cy;
– 10,40% sta no wią człon ko wie ROD, któ rzy pro wa dzą

wła sną dzia łal ność go spo dar czą.
W ba da niu wzię ło udział 234 128 człon ków ROD,

wcho dzą cych w skład 117 064 mał żeństw, w któ rych obo -
je mał żon ko wie użyt ku ją dział kę w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych i po sia da ją człon ko stwo w PZD. Ozna cza to,
że pra wie co czwar ty czło nek ROD, któ ry wziął udział 
w ba da niu dzie li swo ją dział kę z mał żon kiem, bę dą cym
rów no cze śnie człon kiem Związ ku.

W za kre sie człon ków ROD, któ rzy wzię li udział w ba -
da niu:

– 43,15% człon ków ROD to oso by, któ re od po wsta nia
ogro du użyt ku ją w ogro dzie dział kę lub prze ję li dział kę
wcze śniej nie użyt ko wa ną al bo też nie są w sta nie po dać
wcze śniej sze go użyt kow ni ka dział ki;

– 25,64% człon ków ROD otrzy ma ło dział ki od oso by
ob cej;

– 21,21% człon ków ROD otrzy ma ło dział kę od oso by
bli skiej.

Od no śnie sta żu użyt ko wa nia dział ki w ROD:
– 28,84% człon ków ROD użyt ku je dział kę 21-30 lat;
– 26,44% człon ków ROD użyt ku je dział kę mniej niż 

10 lat;
- 25% człon ków ROD użyt ku je dział kę 10-20 lat;
– 19,72% człon ków ROD użyt ku je dział kę po wy żej 

30 lat.
W za kre sie wy ko rzy sty wa nia dzia łek przez człon ków

ROD, któ re wzię ły udział w ba da niu:
– 58,73% człon ków ROD wy ko rzy stu je dział kę na ce le

re kre acyj no -upra wo we;
– 21,21% człon ków ROD wy ko rzy stu je dział kę wy łącz -

nie re kre acyj nie;
– 20,07% człon ków ROD wy ko rzy stu je dział kę tyl ko

na ce le upra wo we, trak tu jąc ją ja ko moż li wość pro wa dze -
nia upraw ogrod ni czych i źró dło po ży wie nia.

Wy ni ki ba da nia „Kim są pol scy dział kow cy w 2011 ro -
ku” uka zu ją, że śro do wi sko dział kow ców jest bar dzo zróż -
ni co wa ne. Dział ki w pol skich ogro dach dział ko wych
użyt ku ją w prak ty ce wszyst kie gru py spo łecz ne i za wo -
do we, lu dzie w róż nym wie ku i o róż nym sta tu sie ma jąt -
ko wym. Pol scy dział kow cy to lu dzie w śred nim wie ku i o
śred nim wy kształ ce niu, cięż ko pra cu ją cy fi zycz nie, któ -
rzy nie za ra bia ją du żo pie nię dzy i któ rych czę sto nie stać
na wcza sy za gra ni cą. Pol scy dział kow cy to lu dzie, któ rzy
od wie lu lat spę dza ją ak tyw nie czas na dział kach w ROD,
wy ko rzy stu jąc ją za rów no w spo sób prak tycz ny, a więc
pod upra wę zdro wych i ta nich owo ców i wa rzyw, jak i w
ce lu atrak cyj ne go i al ter na tyw ne go miej sca dla spę dza nia
cza su w do mu.

AR

Ba da nie „Kim są Pol scy Dział kow cy w 2011 r.”

Przy czy ny i cel ba da nia „Kim są pol scy dział kow cy w 2011 ro ku”

W mi ja ją cej ka den cji Kra jo wa Ra da PZD w dniu
3.02.2011 r. pod ję ła uchwa łę nr 12/XX/2011 w spra wie
prze pro wa dza nia ba da nia w Związ ku pod na zwą „Kim są
pol scy dział kow cy w 2011 r.” W ni niej szym spra woz da -
niu za miesz cza my je dy nie skrót wy ni ków przed mio to we -
go ba da nia, gdyż ca łość opra co wa nia zo sta ła opu bli ko -
wa na w sa mo dziel nej bro szu rze.

Ko niecz ność prze pro wa dze nia przed mio to we go ba da -
nia zwią za na by ła z ak tu al ną sy tu acją Związ ku i za da nia -
mi dla wszyst kich struk tur PZD, ma ją cy mi na ce lu dal sze
umac nia nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych m.in. po -

przez bliż sze, bez po śred nie kon tak ty z człon ka mi ROD
oraz bu do wa nie po zy tyw ne go wi ze run ku PZD w re la cjach
z wła dzą pu blicz ną, spo łe czeń stwem oraz w środ kach ma -
so we go prze ka zu. 

Ce lem ba da nia „Kim są pol scy dział kow cy” jest po zna -
nie ak tu al nej struk tu ry spo łecz nej dział kow ców i ro li dział -
ki ro dzin nej w ży ciu człon ków PZD, a na stęp nie uka za nie
spo łecz no ści dział ko wej zgod nie z jej sta nem w 2011 r. 

Prze pro wa dzo ne ba da nie ma udo wod nić, że rze czy wi sty
ob raz dział kow ców jest in ny od ste reo ty pu kre owa ne go
przez prze ciw ni ków ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce. 
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Kra jo wa Ra da PZD w uchwa le nr 12/XX/2011 z dnia
3.02.2011 r. wska za ła za kres ba da nia i przy ję ła, że ko -
niecz ne jest zba da nie ta kich za gad nień jak: prze dzia ły
wie ko we dział kow ców, dział ko wy staż, ak tyw ność za wo -
do wa (czyn ny za wo do wo, bez ro bot ny, eme ryt), po ziom
wy kształ ce nia, za wód. 

Uzna ła, że prze pro wa dze nie ba da nia na le ży po wie rzyć
za rzą dom ROD, na to miast ich or ga ni za cję – wła ści wym
okrę go wym za rzą dom PZD. Na to miast wy ni ki ba dań po -
win ny zo stać in ter pre to wa ne i opra co wa ne  przez biu ro
Kra jo wej Ra dy PZD, a na stęp nie przy ję te przez Pre zy -
dium KR PZD i opu bli ko wa ne. 

Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią za ła rów nież Pre zy dium
KR PZD do opra co wa nia, za twier dze nia i wdro że nia za -
sad i me tod prze pro wa dze nia ba da nia. Wy ko nu jąc tą dys -
po zy cję, w dniu 14 mar ca 2011 r. Pre zy dium KR PZD
pod ję ło uchwa łę nr 40/2011 w spra wie za sad i me tod prze -
pro wa dza nia ba da nia w PZD pod na zwą „Kim są pol scy
dział kow cy w 2011 r.”. 

Pre zy dium KR PZD przy ję ło, że ba da nie „Kim są pol scy
dział kow cy w 2011 ro ku” zo sta nie prze pro wa dzo ne na pod -
sta wie an kie ty, obej mu ją cej na stę pu ją ce in for ma cje: 

1. da ne do ty czą ce ROD (na zwa, miej sco wość ROD,
licz ba miesz kań ców w miej sco wo ści po ło że nia ROD, OZ
PZD, licz ba dzia łek ro dzin nych, licz ba dzia łek użyt ko wa -
nych, licz ba człon ków ROD, okres funk cjo no wa nia ROD)

2. da ne do ty czą ce człon ków ROD (płeć, wiek, skład
so cjal ny człon ków ROD: ak tyw ność za wo do wa, wy -
kształ ce nie, za wód, za trud nie nie, wa run ki by to we: licz ba
osób w go spo dar stwie do mo wym, stan wa run ków by to -
wych), 

3. da ne do ty czą ce dzia łek użyt ko wa nych przez człon -
ków ROD (dział ki przy ję te od osób bli skich, licz ba mał -
żeństw, w któ rych obo je mał żon ko wie po sia da ją człon -
ko stwo w PZD, staż użyt ko wa nia dział ki, ro dzaj człon ko -
stwa, spo sób wy ko rzy sta nia dział ki),

4. in for ma cja o licz bie osób ocze ku ją cych na człon -
ko stwo w PZD i przy dział dział ki w ROD. 

W dniu 21.03.2011 r. an kie ta wraz z pi smem prze wod -
nim zo sta ła prze sła na do wszyst kich za rzą dów ROD, któ -
re mia ły za za da nie wy peł nie nie tych an kiet. Przy po da-
wa niu da nych mo gły po sił ko wać się in for ma cja mi z de -
kla ra cji człon kow skich bądź in for ma cja mi po zy ska ny mi
bez po śred nio od człon ków ROD. 

Da ne w an kie cie mia ły cha rak ter ob li ga to ryj ny. Wy łącz -
nie da nych do ty czą cych skła du so cjal ne go i wa run ków by -
to wych człon ków ROD, za rzą dy ROD nie mu sia ły
po da wać obo wiąz ko wo tzn. w od nie sie niu do wszyst kich
człon ków ROD. 

Na pod sta wie wy peł nio nych i prze sła nych an kiet, okrę -
go we za rzą dy PZD mia ły za za da nie opra co wa nie zbior -

cze go ze sta wie nia da nych wy ni ka ją cych z an kie ty, zgod -
nie z za łącz ni kiem nr 2 do uchwa ły nr 40/2011 Pre zy dium
KR PZD z dnia 14.03.2011 r. w spra wie za sad i me tod
prze pro wa dza nia ba da nia w PZD pod na zwą „Kim są pol -
scy dział kow cy w 2011 r.” i prze sła nia go do KR PZD do
dnia 30 czerw ca 2011 r. 

Bio rąc pod uwa gę trud no ści prak tycz ne i or ga ni za cyj -
ne, zwią za ne z prze pro wa dze niem ba da nia, Kra jo wa Ra -
da PZD na po sie dze niu w dniu 21 czerw ca 2011 r. pod ję ła
de cy zję o prze dłu że niu ter mi nu wy ko na nia ba da nia. Okrę -
go wym za rzą dom PZD udzie lo no zgo dy na prze sła nie
zbior cze go ze sta wie nia da nych do dnia 31 lip ca 2011 r. W
związ ku z tym, że wie le okrę go wych za rzą dów PZD uzu -
peł nia ło jesz cze da ne o ogro dy po ło żo ne w du żych mia -
stach i ko ry go wa ło prze sła ne in for ma cje, de fac to ba da nie
za koń czy ło się w OZ PZD z koń cem wrze śnia 2011 ro ku. 

Da ne do ty czą ce  ROD (re pre zen ta tyw ność ba da nia)-
(wy ni ki przed sta wia ta be la nr 1)

W ba da niu wzię ło udział:
• na 4 948 ROD – 2 386 ROD, co sta no wi 48,22%

wszyst kich ROD w Pol sce;
• na 966 332 dzia łek ro dzin nych – 510 293 dzia łek ro -

dzin nych, co sta no wi 52,81% wszyst kich dzia łek ro dzin -
nych w Pol sce; 
• na 924 170 wszyst kich dzia łek użyt ko wa nych 

– 483 602 dzia łek użyt ko wa nych, co sta no wi 52,33%
wszyst kich dzia łek użyt ko wa nych w Pol sce. 

Z cze go wy ni ka, że w ska li ca łe go kra ju, wzię ła udział
bli sko po ło wa ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz po -
nad po ło wa dzia łek ro dzin nych i dzia łek użyt ko wa nych.
W ba da niu uczest ni czy ły wszyst kie ro dzin ne ogro dy
dział ko we oraz dział ki ro dzin ne i użyt ko wa ne, po ło żo ne
na te re nie OZ PZD we Wro cła wiu, Czę sto cho wie, Słup -
sku, Pi le i w El blą gu. Jed nak że pod wzglę dem licz bo wym,
naj wię cej ROD, któ re wzię ły udział w ba da niu po cho dzi -
ła z OZ PZD we Wro cła wiu, Ślą skie go, w Le gni cy i Ma -
zo wiec kie go, a naj mniej z OZ PZD w Po zna niu i Ma ło-
pol skie go. Ta licz ba ROD ma prze ło że nie na licz bę dzia -
łek ro dzin nych i dzia łek użyt ko wa nych, uczest ni czą cych
w ba da niu w po szcze gól nych okrę go wych za rzą dach
Polskiego Związku Działkowców. 

Naj wię cej w ba da niu wzię ło udział ro dzin nych ogro dów
dział ko wych po ło żo nych w bar dzo ma łych tj. do 15 tys.
miesz kań ców (25,32% ROD) i ma łych miej sco wo ściach
tj. od 15- 50 tys. miesz kań ców(21,08% ROD). Nie wie le
mniej ROD od no to wa no w miej sco wo ściach 51-100 tys.
miesz kań ców (15,72%) i 101-250 tys. miesz kań ców
(18,05%). Go rzej by ło z ak tyw no ścią ROD po ło żo nych 
w du żych miej sco wo ściach tj. po wy żej 251 tys. miesz kań -

Za kres i spo sób prze pro wa dze nia ba da nia „Kim są pol scy dział kow cy w 2011 ro ku”
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ców (13,20% ROD) i 500 tys. miesz kań ców (6,62%
ROD). W za kre sie miej sco wo ści po wy żej 500 tys. miesz -
kań ców, ten stan rze czy wy ja śnia fakt, że ta kich miej sco -
wo ści w ca łym kra ju jest tyl ko pięć (War sza wa, Łódź,
Kra ków, Wro cław i Po znań). 

To sa mo do ty czy ak tyw no ści ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w za leż no ści od okre su ich funk cjo no wa nia.

Pra wie po ło wa ROD, któ ra wzię ła udział w ba da niu po -
wsta ła w la tach 1961-1980 czy li funk cjo nu je w Związ ku
31-50 lat (45,31% ROD). Jed no cze śnie, ta kich ro dzin nych
ogro dów dział ko wych jest naj wię cej w ska li kra ju. To sa -
mo od no si się do ROD o okre sie funk cjo no wa nia 16-30 lat
(32,16% ROD) i po wy żej 50 lat (21,75% ROD). Licz ba
tych ROD, uczest ni czą cych w ba da niu roz kła da się pro -

Tabela 1. Wyniki badań ankiety „Kim są polscy działkowcy w 2011 roku”
(dane dotyczące ROD, które wzieęy udział w badaniu)

1. Bydgoszcz 81 37,33% 32 39,51% 13 16,05% 11 13,58% 2 2,47% 23 28,40%

2. Cz´stochowa 61 100,00% 14 22,96% 12 19,67% 0 0,00% 35 57,38% 0 0,00%

3. Elblàg** 80 98,77% 17 21,25% 3 3,75% 0 0,00% 60 75,00% 0 0,0%

4. Gdaƒsk 120 47,81% 15 12,50% 46 38,33% 16 13,33% 0 0,00% 43 35,83%

5. Gorzów Wlkp. 43 60,56% 10 23,26% 9 20,93% 0 0,00% 24 55,81% 0 0,00%

6. Kalisz 57 41,30% 10 17,54% 28 49,12% 11 19,30% 8 14,04% 0 0,00%

7. Koszalin 27 29,67% 12 44,44% 10 37,04% 0 0,00% 5 18,52% 0 0,00%

8. Legnica 143 85,12% 40 29,97% 46 32,17% 37 25,87% 20 13,99% 0 0,00%

9. Lublin 93 51,38% 22 23,66% 22 23,66% 23 24,73% 0 0,00% 26 27,96%

10. Łódzki 126 40,00% 23 18,25% 21 16,67% 20 15,87% 0 0,00% 0 0,00%

11. Ma∏opolski 74 27,21% 15 20,27% 24 32,43% 5 6,76% 7 9,46% 0 0,00%

12. Mazowiecki 177 35,12% 54 30,51% 36 20,34% 12 6,78% 30 16,95% 0 0,00%

13. Opolski 47 41,96% 16 34,04% 14 29,79% 9 19,15% 8 17,02% 0 0,00%

14. Pi∏a** 83 98,81% 38 45,78% 23 27,71% 22 26,51% 0 0,00% 0 0,00%

15. Podkarpacki 86 41,95% 17 19,77% 22 25,58% 25 29,07% 22 25,58% 0 0,00%

16. Podlaski 71 68,93% 20 28,17% 19 26,76% 8 11,27% 2 2,82% 22 30,99%

17. Poznaƒ 92 29,39% 31 33,70% 23 25,00% 11 11,96% 0 0,00% 0 0,00%

18. S∏upsk 25 100,00% 12 48,00% 5 20,00% 8 32,00% 0 0,00% 0 0,00%

19. Sudecki 78 52,00% 31 39,74% 19 24,36% 14 17,95% 14 17,95% 0 0,00%

20. Szczecin 64 36,78% 13 20,31% 15 23,44% 6 9,38% 0 0,00% 30 46,88%

21. Âlàski 232 37,06% 9 3,88% 25 10,78% 56 24,14% 128 55,17% 14 6,03%

22. Âwi´tokrzyski 45 56,25% 11 24,44% 11 24,44% 12 26,67% 11 24,44% 0 0,00%

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 96 48,00% 9 9,38% 8 8,33% 62 64,58% 17 17,71% 0 0,00%

24. Warmiƒsko-Mazurski 73 41,48% 33 45,21% 16 21,92% 7 9,59% 17 23,29% 0 0,00%

25. Wroc∏aw 227 100,00% 67 29,52% 2 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

26. Zielona Góra 85 69,11% 33 38,82% 31 36,47% 0 0,00% 21 24,71% 0 0,00%

Ogó∏em 2 386 48,22% 604 25,31% 503 21,08% 375 15,72% 431 18,06% 158 6,62%

LP PZD IloÊç % w do % w 15- % w 51- % w 101- % w 251- % w
ROD stosunku 15 tys. stosunku 50 tys. stosunku 100 tys. stosunku 250 tys. stosunku 500 tys. stosunku
które do liczby do liczby do liczby do liczby do liczby do liczby
wzi´ły ROD ROD ROD ROD ROD ROD
udzia∏ ogó∏em na które które które które które

w terenie wzi´∏y wzi´∏y wzi´∏y wzi´∏y wzi´∏y
badaniu danego udzia∏ w udzia∏ w udzia∏ w udzia∏ w udzia∏ w

OZ PZD badaniu badaniu badaniu badaniu badaniu

Liczba ROD ze wzgl´du na liczb´ mieszkaƒców danej miejscowoÊci po∏o˝enia ROD

* w odniesieniu do danych w stanie organizacyjnym PZD na dzień 31.12.2010 r.
** w przypadku OZ Elbląg i OZ w Pile w ankiecie nie wzięły udziału ROD, wykazywane w stanie organizacyjnym za 2010 r. ale nie funkcjonujące
od wielu lat (ROD „Krokus” w Omecie i ROD „Szarotka” w Okonku)
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por cjo nal nie do licz by ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
uję tych w Re je strze ROD KR PZD, za wie ra ją cym ba zę
da nych wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych PZD. Za -
tem, zro zu mia łe jest, że w ba da niu uczest ni czy ła ma ła
licz ba ROD o okre sie funk cjo no wa nia po ni żej 5 lat
(0,08% ROD) i 5-15 lat (0,25% ROD). Bo wiem ta kich

ogro dów, utwo rzo nych w okre sie 1996 - 2011 w ca łym
Związ ku jest sto sun ko wo nie wie le. 

Na tej pod sta wie, moż na uznać, że ba da nie „Kim są pol -
scy dział kow cy w 2011 ro ku” jest jak naj bar dziej re pre -
zen ta tyw ne dla ca łe go Związ ku i od zwier cie dla stan
spo łecz no ści dział ko wej na rok 2011.

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31 38,27% 33 40,74% 17 20,99% 13 154 39,29% 12 736 38,20%

0 0,00% 1 1,64% 1 1,64 21 34,43% 18 29,51% 20 32,79% 8 933 100,00% 8 856 100,00%

0 0,00% 1 1,25% 0 0,00% 20 25,00% 42 52,50% 17 21,25% 10 581 100,00% 10 285 100,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 43 35,83% 54 45,00% 23 19,17% 28 541 53,00% 28 198 54,38%

0 0,00% 0 0,00% 2 4,65% 9 20,93% 29 67,44% 3 6,98% 8 588 52,08% 7 801 52,38%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 33,33% 12 21,05% 26 45,61% 10 104 47,42% 9 810 47,30%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 14,81% 20 74,07% 3 11,11% 9 072 38,33% 8 626 39,45%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 55 38,46% 72 50,35% 16 11,19% 33 593 85,96% 31283 84,58%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41 44,09% 52 55,91% 0 0,00% 17 992 53,97% 16 890 55,59%

62 49,21% 0 0,00% 0 0,00% 74 58,73% 33 26,19% 19 15,08% 17 235 37,19% 17 110 37,43%

23 31,08% 0 0,00% 0 0,00% 38 51,35% 26 35,14% 10 13,51% 9 357 28,74% 9 187 28,78%

45 25,42% 0 0,00% 0 0,00% 64 36,16% 88 49,72% 25 14,12% 3 075 34,84% 29 672 34,53%

0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 11 23,40% 25 53,19% 10 21,28% 21 070 52,12% 18 798 52,55%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 25,30% 41 49,40% 21 25,30% 16 294 100,00% 13 394 100,00%

0 0,00% 0 0,00% 1 1,16% 31 36,05% 42 48,84% 12 13,95% 18 928 54,19% 17 978 53,65%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 32 45,07% 35 49,30% 4 5,63% 14 717 66,48% 14 377 66,89%

27 29,35% 0 0,00% 0 0,00% 29 31,52% 27 29,35% 36 39,13% 16 821 29,79% 16 333 29,39%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 88,00% 3 12,00% 12 235 100,00% 11 430 100,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 17,95% 40 51,28% 24 30,77% 32243 56,87% 28 125 56,95%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 25,00% 27 42,19% 21 32,81% 23 584 44,88% 22424 44,90%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 63 27,16% 61 26,29% 108 46,55% 35 433 36,05% 35 269 35,91%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 28,89% 27 60,00% 5 11,11% 13 074 68,74% 12 139 70,76%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 17,71% 52 54,17% 27 28,13% 12 350 48,76% 11 733 46,43%

0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 25 34,25% 41 56,16% 6 8,22% 16 533 47,33% 15 856 41,68

158 69,60% 0 0,00% 0 0,00% 67 29,52% 102 44,93% 58 25,55% 58 604 100,00% 56 477 100,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 23,535 60 70,59% 5 5,88% 21 182 72,69% 18 815 73,74%

315 13,20% 2 0,08% 6 0,25% 778 32,61% 1 081 45,31% 519 21,75% 510 293 52,81% 483 602 52,33%

powy˝. % w do % w 5- % w 16- % w 31- % w powy˝. % w liczba % w liczba % w
500 tys. stosunku 5 lat stosunku 15 lat stosunku 30 lat stosunku 50 lat stosunku 50 lat stosunku dzia∏ek stosunku dzia∏ek stosunku

do liczby do liczby do liczby do liczby do liczby do liczby rodzinnych do liczby u˝yt. do dzia∏ek
ROD ROD ROD ROD ROD ROD w ROD dzia∏ek w ROD u˝yt.
które które które które które które które rodzinnych które ogó∏em na
wzi´∏y wzi´∏y wzi´∏y wzi´∏y wzi´∏y wzi´∏y wzi´∏y ogó∏em na wzi´∏y terenie

udzia∏ w udzia∏ w udzia∏ w udzia∏ w udzia∏ w udzia∏ w udzia∏ w ter. danego udzia∏ w danego
badaniu badaniu badaniu badaniu badaniu badaniu badaniu OZ PZD badaniu OZ PZD

Liczba ROD ze wzgl´du na liczb´ mieszkaƒców danej miejscowoÊci po∏o˝enia ROD
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Na 1 143 259 człon ków ROD, w ba da niu wzię ło udział
601 075 człon ków ROD czy li po nad po ło wa człon ków,
użyt ku ją cych dział ki w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
w kra ju. W ba da niu, uczest ni czy li wszy scy człon ko wie
ROD z te re nu dzia ła nia OZ PZD we Wro cła wiu, Czę sto -
cho wie, Słup sku, Pi le i El blą gu, a pod wzglę dem licz bo -
wym – naj wię cej człon ków ROD z te re nu dzia ła nia OZ
PZD we Wro cła wiu, Ślą skie go, Ma zo wiec kie go i Le gni -
cy. Na to miast, naj mniej szy udział w ba da niu, za rów no
pod wzglę dem pro cen to wym i licz bo wym, sta no wi li
człon ko wie ROD z te re nu dzia ła nia OZ PZD Ma ło pol -
skie go, Ko sza li nie i w Go rzo wie Wlkp. 

Zgod nie z ba da niem, człon ko wie ROD to przede
wszyst kim człon ko wie zwy czaj ni, bę dą cy oso ba mi fi zycz -
ny mi, na by wa ją cy mi człon ko stwo w PZD wraz z przy -
dzia łem dział ki w ROD. Człon ko wie wspie ra ją cy czy li
oso by praw ne lub jed nost ki or ga ni za cyj ne nie po sia da ją -
ce oso bo wo ści praw nej, bez przy dzia łu dział ki w ROD
sta no wią mniej niż 1% człon ków ROD ogó łem i wy stę pu -
ją na te re nie tyl ko dwóch okrę gów: gdań skie go i ma zo -
wiec kie go. 

Wśród człon ków zwy czaj nych ROD, któ rzy wzię li
udział w ba da niu do mi nu ją męż czyź ni (52,36%). Jest ich
nie wie le wię cej niż ko biet (47,50%). Za to męż czyź ni sta -
no wią więk szość aż w 3/4 okrę gach. 

Zde cy do wa nie wię cej męż czyzn niż ko biet wy stę pu je
w ROD na te re nie dzia ła nia OZ PZD w Słup sku i Gdań -
sku. Na to miast ko bie ty, do mi nu ją w ROD na te re nie OZ
PZD Ma zo wiec kie go i Łódz kie go. 

Pod wzglę dem wie ko wym, naj wię cej człon ków ROD,
któ rzy uczest ni czy li w ba da niu mie ści się w wie ku przed -
eme ry tal nym tj. 51-65 lat (37,66%). Du żą gru pę sta no wią
rów nież człon ko wie ROD w wie ku śred nim tj. 36 -50 lat
(24,44%) i w wie ku eme ry tal nym tj. 66-80 lat (22,33%).
Na to miast, naj mniej w ROD jest lu dzi bar dzo mło dych tj.
do 25 lat (2,22%), jak rów nież se nio rów - po wy żej 80 lat
(2,79%). Ma łą gru pę sta no wią też lu dzie mło dzi tj. w wie -
ku 25-35 lat (10,56%).

Naj wię cej bar dzo mło dych człon ków ROD wy stę pu je
na te re nie OZ PZD w Słup sku i Gdań sku (ok. 4%), mło -
dych - na te re nie OZ PZD Łódz kie go, Pod kar pac kie go i
To ruń sko -Wło cław skie go (ok. 14%), w wie ku śred nim –
na te re nie OZ PZD w Opo lu i Po zna niu (ok. 28%), w wie -
ku przed eme ry tal nym -  w Pi le i War miń sko -Ma zur skim
(ok. 41%), a eme ry tal nym – OZ PZD Świę to krzy skie go
(31%). Jed no cze śnie na te re nie OZ PZD w Słup sku, gdzie
wy stę pu je bar dzo du ży od se tek lu dzi bar dzo mło dych, wy -
stę pu je rów nież naj wię cej se nio rów (ok. 7%). 

Jak wy ni ki ba da nia w za kre sie płci i wie ku od no szą się
do wszyst kich człon ków prze ba da nych ROD, tak wy ni ki
ba da nia do ty czą ce skła du so cjal ne go i wa run ków by to -
wych po ka zu ją ob raz tyl ko 1/3 dział kow ców, któ rzy

udzie li li od po wie dzi na py ta nia w tym za kre sie. Na te py -
ta nia od po wie dzie li wszy scy człon ko wie z prze ba da nych
ROD z OZ PZD w Po zna niu i War miń sko -Ma zur skie go
oraz naj wię cej pod wzglę dem licz bo wym – człon ków
ROD z OZ PZD we Wro cła wiu, Ślą skie go, Le gni cy i w
Gdań sku. Moż na więc przy jąć, że wy ni ki ba da nia w tym
wzglę dzie bę dą naj bliż sze dział kow com po cho dzą cym z
tych wła śnie ogro dów, a naj mniej cha rak te ry zu ją ce dział -
kow ców z ROD z te re nu dzia ła nia OZ PZD w Byd gosz -
czy, To ruń sko -Wło cław skie go, Czę sto cho wie i El blą gu.

Zgod nie z ba da niem w za kre sie skła du so cjal ne go
człon ków ROD, w ogro dach do mi nu ją oso by czyn ne za -
wo do wo (42,49%) oraz eme ry ci (42,07%). Na to miast naj -
mniej jest bez ro bot nych (4,21%), a tak że ren ci stów
(11,23%). 

Bez ro bot nych jest naj wię cej w ROD na te re nie OZ PZD
War miń sko -Ma zur skie go (ok. 11%), ren ci stów – OZ PZD
w Ko sza li nie (ok. 23%), eme ry tów – OZ PZD w Czę sto -
cho wie i Ma zo wiec kim (ok. 51%), a czyn nych za wo do wo
– OZ PZD w Słup sku (60%). 

Od no śnie wy kształ ce nia, w prze ba da nych ROD wy stę -
pu je naj wię cej człon ków ROD z wy kształ ce niem śred nim
(40,93%), na stęp nie za wo do wym (31%) oraz wyż szym
(14,15%) i pod sta wo wym (13,92%). 

Oso by z wy kształ ce niem pod sta wo wym do mi nu ją w
ROD po ło żo nych na te re nie OZ PZD War miń sko -Ma zur -
skie go (ok. 21%), za wo do wym – OZ PZD Ślą skie go (ok.
44%), śred nim – OZ PZD Świę to krzy skie go (ok. 50%), a
wyż szym OZ PZD Ma zo wiec kie go (ok. 29%). 

Co się ty czy za wo du, w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, któ re wzię ły udział w ba da niu jest naj wię cej człon -
ków ROD o za wo dzie pra cow ni ka fi zycz ne go (43,59%),
pra cow ni ka biu ro we go (26,05%) oraz pra cow ni ka han dlu
i usług (15,65%). Na to miast, naj mniej szą gru pę sta no wią
pra cow ni cy na uko wi (1,36%) oraz wła ści cie le/dy rek to -
rzy/kie row ni cy (3,35%). Udział spe cja li stów i człon ków
ROD wol ne go za wo du (praw ni ków, le ka rzy itd.) wy no sił
w ba da niu 10 %.  

Pra cow ni ków fi zycz nych jest naj wię cej na te re nie OZ
PZD w Ka li szu (ok. 57 %), biu ro wych – OZ PZD Ma zo -
wiec kim (ok. 37%), han dlu i usług – OZ PZD To ruń sko -
-Wło cław skim (ok. 31%), na uko wych – OZ PZD w
Lu bli nie (ok. 7%), a wła ści cie li/dy rek to rów/kie row ni ków
– OZ PZD w Ko sza li nie (ok. 6%). Na te re nie OZ PZD
Ma zo wiec kie go, po za pra cow ni ka mi biu ro wy mi jest rów -
nież naj wię cej pra cow ni ków – spe cja li stów i wol ne go za -
wo du (ok. 21%). 

Pod wzglę dem za trud nie nia, naj więk szą gru pę sta no wią
człon ko wie ROD za trud nie ni w pań stwo wych i sa mo rzą -
do wych za kła dach pra cy (53,01%), na stęp nie w pry wat -
nych za kła dach pra cy (36,59%), a naj mniej jest tych, któ rzy
pro wa dzą wła sną dzia łal ność go spo dar czą (10,40%). 

Da ne do ty czą ce człon ków ROD ( wy ni ki przed sta wia ta be la nr 2)
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Wła sna dzia łal ność go spo dar cza pro wa dzo na jest w naj -
więk szym pro cen cie przez człon ków ROD z te re nu dzia -
ła nia OZ PZD w El blą gu (ok. 19%). Na to miast, naj wię cej
człon ków ROD, za trud nio nych w pry wat nych za kła dach
pra cy po cho dzi z ROD z te re nu dzia ła nia OZ PZD w Pi le
(ok. 61%), a za trud nio nych w pań stwo wych i sa mo rzą do -
wych za kła dach pra cy – z ROD z te re nu dzia ła nia OZ
PZD w Pod kar pac kie go (ok. 68%). 

Je że li cho dzi o wa run ki by to we człon ków ROD, któ rzy
wzię li udział w ba da niu, to w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych ma my naj wię cej człon ków ROD, któ rych go spo -
dar stwa do mo we li czą 2 oso by (36,24%), a naj mniej
człon ków ROD, któ rych go spo dar stwa do mo we skła da ją
się z 5 osób, a na wet wię cej (4,67%). W dal szej ko lej no -
ści, za go spo dar stwa mi do mo wy mi dwu oso bo wy mi ulo -
ko wa ły się go spo dar stwa do mo we człon ków ROD,
skła da ją ce się z 3 osób (31,64%), 4 osób (15,89%) i 1 oso -
by (11,56%). 

Naj wię cej jed no oso bo wych go spo darstw człon ków

ROD znaj du je się na te re nie OZ PZD w Gdań sku (ok.
28%), 2 oso bo wych – OZ PZD w Pi le (ok.50%), 3 oso bo -
wych – OZ PZD War miń sko -Ma zur skie go (ok.48%), 4
oso bo wych – OZ PZD w Ko sza li nie (ok.28%). Na to miast
5 i wię cej oso bo we go spo dar stwa do mo we człon ków
ROD do mi nu ją na te re nie OZ PZD Pod kar pac kie go (ok.
14%). Tym sa mym w tym okrę gu jest naj wię cej ro dzin
wie lo dziet nych. 

W pra wie po ło wie przy pad ków stan wa run ków by to -
wych człon ków ROD jest śred ni (48,76%). Naj mniej jest
człon ków ROD, któ rych stan ich wa run ków by to wych jest
bar dzo do bry (4,45%). Po za tym, 24,33% człon ków ROD
po strze ga swój stan wa run ków by to wych ja ko sła by, a
22,46% człon ków ROD - do bry. 

Sła by stan wa run ków by to wych prze wa ża wśród człon -
ków ROD z te re nu OZ PZD w Go rzo wie Wlkp. i Pod kar -
pac kie go (ok. 41%), śred ni – OZ PZD w Słup sku
(ok.78%), do bry – OZ PZD w Szcze ci nie (ok. 41%), a bar -
dzo do bry – OZ PZD w Lu bli nie (ok. 9%).

W ba da niu wzię ło udział 234 128 człon ków ROD,
wcho dzą cych w skład 117 064 mał żeństw, w któ rych obo -
je mał żon ko wie użyt ku ją dział kę w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych i po sia da ją człon ko stwo w PZD. Ozna cza to,
że pra wie co czwar ty czło nek ROD, któ ry wziął w ba da -
niu dzie li swo ją dział kę z mał żon kiem, bę dą cym rów no -
cze śnie człon kiem Związ ku. 

Zde cy do wa nie naj wię cej licz bo wo mał żon ków, któ rzy
użyt ku ją dział kę w ROD i po sia da ją człon ko stwo w PZD
po cho dzi z ROD z te re nu OZ PZD Ślą skie go, a naj mniej
z te re nu OZ PZD To ruń sko -Wło cław skie go. Na te re nie
OZ PZD To ruń sko -Wło cław skie go, mał żon ko wie sta no -
wią rów nież naj mniej szą pro cen to wo gru pę wśród in nych
człon ków ROD, któ rzy wzię li udział w ba da niu (ok. 10%).
Na to miast, naj więk szy udział pro cen to wy mał żon ków,
użyt ku ją cych dział kę i bę dą cych człon ka mi PZD od no to -
wa no w ROD na te re nie OZ PZD w Po zna niu (ok. 59%). 

Wśród człon ków ROD, któ rzy wzię li udział w ba da niu
do mi nu ją człon ko wie ROD, któ rzy nie prze ję li dział ki ani
od oso by bli skiej ani od oso by ob cej (43,15%). Z te go wy -
ni ka, że człon ka mi ROD w prze ba da nych ROD są przede
wszyst kim oso by, któ re od po wsta nia ogro du użyt ku ją w
ogro dzie dział kę lub prze ję li dział kę wcze śniej nie użyt ko -
wa ną al bo też nie są w sta nie po dać wcze śniej sze go użyt -
kow ni ka dział ki. Rza dziej, dział ka w ROD po zy ska na jest
przez dział kow ca od oso by ob cej (25,64%), a naj mniej
jest przy pad ków, gdy dział ka w ROD zo sta ła od da na przez
oso bę bli ską (21,21%), któ rą w ro zu mie niu § 5 ust. 1 pkt.
6 Sta tu tu PZD jest współ mał żo nek, dzie ci, ro dzi ce, wnu -
ki, ro dzeń stwo lub ich dzie ci. 

Naj wię cej przy pad ków, gdzie dział ka w ROD po zy ska -
na zo sta ła od oso by bli skiej mia ło miej sce na te re nie OZ
PZD War miń sko -Ma zur skie go (ok. 38%) i OZ PZD Opol -
skie go (ok. 37%), a od oso by ob cej - na te re nie OZ PZD
Łódz kie go (ok. 50%) i OZ PZD Pod kar pac kie go (ok.
49%). Na to miast, zde cy do wa nie naj wię cej użyt kow ni ków
dzia łek, któ rzy nie prze ję li dział ki od oso by bli skiej ani
od oso by ob cej znaj du je się w prze ba da nych ROD na te -
re nie OZ PZD w Byd gosz czy (ok. 82%). 

Od no śnie, sta żu użyt ko wa nia dział ki w ROD, w ba da -
niu do mi nu ją człon ko wie ROD, któ rzy użyt ku ją dział kę
21 - 30 lat (28,84%). Po dob ne wy ni ki ba da nia od no to wa -
no rów nież przy in nych okre sach użyt ko wa nia dział ki w
ROD, gdzie 26,44% człon ków ROD użyt ku je dział kę
mniej niż 10 lat, 25% człon ków ROD - 10-20 lat, a
19,72% człon ków ROD - po wy żej 30 lat. Staż użyt ko wa -
nia dział ki przez człon ków ROD, któ rzy wzię li udział w
ba da niu po nie kąd po twier dza się z da ny mi w za kre sie
okre su funk cjo no wa nia ROD (w ba da niu do mi nu ją ROD
ist nie ją ce 31-50 lat) i wie ku człon ków ROD, któ rzy wzię -
li udział w ba da niu (naj wię cej jest człon ków ROD w wie -
ku 51-65 lat).

Człon ko wie ROD, któ rzy użyt ku ją dział kę mniej niż 10
lat do mi nu ją w prze ba da nych ROD na te re nie OZ PZD To -
ruń sko -Wło cław skie go (ok. 36%), 10 -20 lat - na te re nie
OZ PZD Łódz kie go i OZ PZD w Czę sto cho wie (ok. 31%),
21-30 lat - na te re nie OZ PZD w Gdań sku (ok.40%), a po -
wy żej 30 lat - OZ PZD w Słup sku (ok.63%). 

W ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ re wzię ły
udział w ba da niu, w więk szo ści przy pad ków dział ka wy -

Da ne do ty czą ce dzia łek użyt ko wa nych przez człon ków ROD (Wy ni ki przed sta wia ta be la nr 3)
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Tabela 2. Wyniki badań ankiety „Kim są polscy działkowcy w 2011 roku”
(dane dotyczące ROD, które wzieęy udział w badaniu)

1. Bydgoszcz 17 324 42,18% 17 324 0 8 189 9 135 334 1 439 4 666 6 933 3 590 362 2 185 606 1 930 170 383

2. Cz´stochowa 11 904 100,00% 11 904 0 5 963 5 941 196 1 236 3 211 4 354 2 686 221 1 387 372 2 026 119 401

3. Elblàg 11 957 100,00% 11 957 0 5 705 6 252 325 1 598 2 862 3 985 2 675 512 1 489 816 1 402 344 754

4. Gdaƒsk 35 035 53,08% 34 986 49 13 988 20 998 1 370 4 372 9 703 12 320 6 513 708 6 865 2 141 3 466 803 1 723

5. Gorzów Wlkp. 11 017 55,23% 11 017 0 5 515 5 502 195 1 117 2 608 4 408 2 312 377 1 688 397 1 994 185 658

6. Kalisz 12 785 49,78% 12 785 0 5 982 6 803 397 1 381 3 489 4 852 2 457 209 2 294 779 2 573 194 775

7. Koszalin 9 930 34,67% 9 930 0 4 228 5 702 300 1 256 2 580 3 290 2 320 184 1 488 947 1 257 363 739

8. Legnica 38 074 86,94% 38 074 0 18 200 19 874 793 3 977 9 195 15 027 8 345 737 5 467 2 008 6 473 584 2 323

9. Lublin 19 808 65,20% 19 808 0 10 218 9 590 322 1 783 4 662 7 379 5 020 642 2 341 1 162 3 528 307 852

10. Łódzki 22 009 36,49% 22 009 0 11 632 10 377 313 3 172 4 923 7 527 5 441 633 2 496 450 2 674 174 686

11. Ma∏opolski** 11 379 29,63% 11 379 0 5 331 5 190 86 897 2 401 4 491 3 111 393 2 009 889 2 864 279 488

12. Mazowiecki 39 241 44,09% 39 234 7 20 750 18 484 537 3 318 8 717 15 104 10 065 1 493 4 164 1 140 5 944 284 420

13. Opolski 21 469 59,46% 21 469 0 9 488 11 981 486 2 185 6 160 8 183 3 975 480 4 390 1 344 6 166 592 1 629

14. Pi∏a** 17 784 100,00% 17 784 0 7 914 9 870 307 2 154 4 749 7 410 2 902 262 2 338 1 509 2 930 224 935

15. Podkarpacki 20 902 37,33% 20 902 0 9 794 11 108 767 3 001 5 327 6 943 4 365 499 2 933 1 322 4 014 319 1 052

16. Podlaski 18 214 67,80% 18 214 0 9 261 8 953 319 1 577 4 672 6 954 4 204 488 2 961 947 2 696 296 1 032

17. Poznaƒ 23 328 32,83% 23 328 0 10 969 12 359 540 2 513 6 549 8 581 4 774 371 10 212 2 366 10 028 722 2 405

18. S∏upsk 14 859 100,00% 14 859 0 5 200 9 659 624 1 628 2 948 5 584 2 897 1 178 8 915 931 4 435 578 1 635

19. Sudecki 32 533 56,94% 32 533 0 16 017 16 516 831 2 677 6 850 12 546 8 463 1 166 2 758 726 3 222 463 1 010

20. Szczecin 29 581 42,98% 29 581 0 14 145 15 436 545 2 652 7 200 10 906 7 458 820 6 280 1 569 7 338 553 2 067

21. Âlàski 48 734 37,49% 48 734 0 22 770 25 956 601 4 758 12 962 19 637 9 889 887 7 264 1 682 9 644 524 2 427

22. Âwi´tokrzyski 14 077 70,31% 14 077 0 6 906 7 171 258 1 164 2 858 4 930 4 478 389 3 508 915 3 846 482 629

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 15 052 42,55% 15 052 0 6 776 8 276 301 2 107 3 311 6 021 3 161 151 1 340 339 1 424 234 236

24. Warmiƒsko-Mazurski 19 175 37,46% 19 175 0 9 357 9 818 650 2 042 4 774 7 955 3 337 417 9 146 2 210 5 613 2 206 4 118

25. Wroc∏aw 59 763 100,00 59 763 0 28 600 31 163 1 352 6 657 13 874 21 067 14 119 2 694 27 003 4 843 24 610 1 135 3 507

26. Zielona Góra 25 141 77,87% 25 141 0 12 589 12 552 586 2 797 5 609 9 970 5 661 518 4 394 1 224 3 949 485 1 666

Ogó∏em 601 075 52,58% 601 019 56 285 495 314 666 13 335 63 458 146 860 226 357 134 218 16 791 127 315 33 634 126 046 12 619 34 550

LP OZ PZD

* – dane odnoszące się do członków ROD zwyczajnych
** – OZ Mazowiecki - 3 ROD nie przekazały danych w zakresie płci członków ROD
***  – dane fakultatywne, podane przez częśc członków ROD, które uczestniczyły w badaniu
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1 236 1 249 613 1 024 621 535 244 19 74 66 554 454 218 557 309 288 52 385 1 043 402 165

1 382 1 609 512 1 939 960 681 193 10 121 121 517 749 222 881 743 218 68 520 1 068 377 167

1 481 1 642 497 1 114 578 563 28 2 58 177 269 457 375 1 120 642 316 131 859 1 107 601 160

3 645 5 088 2 038 2 900 2 339 2 138 870 148 506 854 3 517 3 679 1 873 2 468 1 678 190 461 2 118 3 529 2 408 541

1 296 1 524 640 1 300 726 429 285 7 171 183 930 828 437 968 821 946 257 1 585 1 507 629 89

2 136 2 192 464 2 494 893 664 172 3 114 156 1 231 1 270 272 983 1 003 579 131 754 1 282 779 109

1 155 1 470 591 1 388 1 193 598 325 10 234 287 960 639 425 1 166 721 991 184 1 216 1 367 828 140

4 481 4 270 966 4 291 1 642 893 482 15 253 399 1 814 2 552 850 2 995 2 095 1 199 599 3 172 3 541 2 132 362

1 361 2 795 1 539 1 542 1 251 693 1 005 359 194 482 545 1 827 480 2 109 2 751 1 182 381 1 321 2 384 1 568 560

1 357 1 762 569 1 397 786 461 328 39 58 152 516 1 285 472 1 244 795 550 145 611 1 813 830 156

1 540 2 167 980 1 276 927 562 352 39 154 163 463 452 443 1 086 805 451 101 1 159 1 502 506 154

1 373 3863 2 400 1 069 2 242 933 1 297 174 207 315 1 026 1 789 736 1 405 1 034 908 248 1 096 2 253 1 376 379

4 477 4 918 964 2 089 809 634 261 8 76 440 1 456 1 646 1 005 2 893 3 686 1 927 491 1 794 5 175 2 543 532

2 421 2 942 703 3 605 1 712 954 566 43 121 205 1 433 700 723 3 528 1 912 583 255 1 038 3 982 1 805 176

2 214 4 168 1 100 1 929 1 701 722 474 56 179 258 1 061 2 848 475 1 308 1 322 1 376 755 2 115 2 012 743 217

1 640 3 213 1 126 1 207 1 097 643 272 55 101 260 827 1 149 418 1 345 1 087 740 166 631 2 261 1 058 265

7 115 9 822 3 986 7 395 6 907 3 315 3 829 632 1 250 2 915 8 141 12 272 2 614 10 033 6 204 3 307 1 170 3 269 14 182 5 293 584

3 742 5 767 3 715 0 0 0 0 0 0 594 1 843 1 249 743 6 121 5 125 2 407 463 2 288 11 590 981 0

2 192 3 041 851 2 809 1 836 966 515 65 163 367 1 398 1 985 555 2 298 1 616 1 250 395 1 103 2 926 1 612 427

4 748 4 954 1 571 4 393 2 261 1 414 536 108 406 409 1 144 1 929 948 3 715 1 913 1 309 174 1 123 3 758 3 853 644

7 872 6 198 1 344 7 252 2 711 1 625 852 44 264 478 2 824 4 481 1 909 4 826 6 338 1 712 444 2 497 5 845 3 251 416

2 254 4 082 1 051 1 531 1 155 914 376 45 81 234 1 077 1 696 978 1 888 1 117 1 370 288 2 032 2 848 1 486 134

1 228 1 380 421 1 177 612 896 120 12 70 135 598 554 269 827 617 357 81 389 1 412 651 136

4 391 8 595 2 071 10 419 4 510 2 116 1 532 10 258 1 634 5 777 11 764 1 556 5 500 9 210 2 473 436 7 316 8 374 2 627 858

7 574 9 170 3 436 6 782 4 252 2 608 1 720 340 439 838 2 959 3 454 1 900 4 621 4 015 2 127 642 5 311 6 212 3 654 954

2 616 3 701 965 2 836 1 200 1 028 601 103 227 417 1 246 2 225 541 1 326 1 117 703 159 1 213 1 028 1 311 254

76 927 101 582 35 113 75 158 44 921 26 985 17 235 2 346 5 779 12 539 44 126 63 933 21 437 67 211 56 676 29 459 8 666 49 915 94 001 43 304 8 579

Sk∏ad socjalny cz∏onków ROD* Warunki bytowe cz∏onków ROD*
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ko rzy sty wa na jest przez człon ków ROD na ce le re kre acyj -
no -upra wo we (58,73%). W mniej szym stop niu, słu ży ona
ce lom wy łącz nie re kre acyj nym, czy li trak to wa na jest
przez człon ków ROD ja ko miej sce wy po czyn ku
(21,21%). Na to miast, naj mniej człon ków ROD wy ko rzy -
stu je dział kę na ce le tyl ko upra wo we, trak tu jąc ją ja ko
moż li wość pro wa dze nia upraw ogrod ni czych i źró dło po -
ży wie nia (20,07%).

Re kre acyj ny spo sób wy ko rzy sta nia dział ki przez człon -
ków ROD do mi nu je na te re nie OZ PZD Ślą skie go (ok.
40%), upra wo wy - na te re nie OZ PZD Opol skie go
(ok.35%), a re kre acyj no -upra wo wy - na te re nie OZ PZD
w Pi le (ok. 77%). 

Ostat nim te ma tem, ja ki po ru szo no w ba da niu „Kim są
pol scy dział kow cy w 2011 ro ku” by ła licz ba osób ocze ku -

ją cych na człon ko stwo w PZD i przy dział dział ki w ROD.
Ba da nie w tym za kre sie mia ło na ce lu po zna nie, ilu jest
obec nie chęt nych na dział ki w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Ba da nie po ka za ło, że w więk szo ści OZ PZD jest
wię cej wol nych dzia łek niż za in te re so wa nych. Oko ło 20
% dzia łek ma szan se w naj bliż szym cza sie zna leźć użyt -
kow ni ka. Acz kol wiek w 5 OZ PZD tj. Ślą skim, Łódz kim,
Czę sto cho wie, Gdań sku i Ma ło pol skim bra ku je wol nych
dzia łek w ROD. W OZ PZD Ślą skim, na jed ną dział kę w
ROD przy pa da na wet 5 osób. Są rów nież OZ PZD, gdzie
wy stę pu je bar dzo ma łe za in te re so wa nie dział ka mi. W OZ
PZD w Zie lo nej Gó rze, Opol skim, Su dec kim, Ko sza li nie
i Pi le, nie ma na wet 5% osób ocze ku ją cych na człon ko -
stwo w PZD i przy dział dział ki w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym, któ ry wziął udział w ba da niu.

Wnio ski wy ni ka ją ce z ba da nia

Ba da nie w PZD pod na zwą „Kim są pol scy dział kow cy
w 2011 ro ku”, zle co ne do wy ko na nia za rzą dom ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych (na pod sta wie da nych za war -
tych w de kla ra cjach człon kow skich oraz in for ma cji
po zy ska nych bez po śred nio od człon ków ROD) mia ło za
za da nie uka za nie spo łecz no ści dział ko wej zgod nie z jej
sta nem w 2011 ro ku. 

Po za tym, że przed mio to we ba da nie słu ży ło po zna niu
ak tu al nej struk tu ry spo łecz nej dział kow ców i ro li dział ki
ro dzin nej w ży ciu człon ków PZD. Mia ło na ce lu rów nież
udo wod nie nie, że wi ze ru nek dział kow ców jest in ny od
ste reo ty pu kre owa ne go przez prze ciw ni ków ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce, wy ko rzy sty wa ne go na po -
trze by wal ki z PZD. 

Wy ni ki ba da nia „Kim są pol scy dział kow cy w 2011 ro -
ku” udo wad nia ją, że śro do wi sko dział kow ców jest bar dzo
zróż ni co wa ne. Dział ki w pol skich ogro dach dział ko wych
użyt ku ją w prak ty ce wszyst kie gru py spo łecz ne i za wo -
do we, lu dzie w róż nym wie ku, o róż nym sta tu sie ma jąt ko -
wym. Nie jest praw dą, że człon ko wie ROD to przede
wszyst kim lu dzie sta rzy, eme ry ci i ren ci ści. Nie po twier -
dzi ła się rów nież te za, że dział kow cy to lu dzie bez ro bot -
ni, któ rzy nie ma jąc za co opła cić miesz ka nia, wy ko rzy s-

tu ją dział kę ja ko miej sce sta łe go po by tu. Pol scy dział kow -
cy to lu dzie w śred nim wie ku i o śred nim wy kształ ce niu,
cięż ko pra cu ją cy fi zycz nie, któ rzy od wie lu lat spę dza ją
ak tyw nie czas na dział kach w ROD. To lu dzie, któ rzy nie
za ra bia ją du żo pie nię dzy. Nie stać na ich wcza sy za gra ni -
cą i za ku py w dro gich skle pach. Pol scy dział kow cy to lu -
dzie, któ rzy po tra fią po łą czyć pięk ne z po ży tecz nym,
umie ją cy ko rzy stać z uro ków na tu ry, ale i wy ko rzy stu ją -
cy dział kę w spo sób prak tycz ny – pod upra wę zdro wych
i ta nich owo ców i wa rzyw dla dzie ci i wnu ków. 

Ro sną ca licz ba lu dzi mło dych i za in te re so wa nych dział -
ka mi w ROD po twier dza, że ro dzin ne ogro dy dział ko we
to nie re likt prze szło ści. To w dal szym cią gu bar dzo atrak -
cyj ne miej sce i al ter na ty wa dla spę dza nia cza su w do mu.
Ro dzin ne ogro dy dział ko we ma ją swo ją dłu go let nią, pięk -
ną tra dy cję i wciąż ak tu al ne funk cje, po le ga ją ce na przy -
wra ca niu spo łecz no ści i przy ro dzie te re nów zde gra -
do wa nych, ochro nie śro do wi ska przy rod ni cze go, kształ -
to wa niu oto cze nia czło wie ka, po zy tyw nym wpły wie na
wa run ki eko lo gicz ne w mia stach, ochro nie skład ni ków
przy ro dy oraz po pra wie wa run ków by to wych spo łecz no -
ści miej skich. 

MAK
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Sygn. akt; KKR-………..

Dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust. l sta tu tu PZD od ma -
wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo -
wej Ko mi sji Roz jem czej na pra wo moc ne orze cze nie
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w ............................
z dnia ............. utrzy mu ją ce w mo cy orze cze nie Ko mi sji

Roz jem czej ROD „...........................................................”
w ................................................. z dnia ........... od da la ją ce
od wo ła nie ................... od uchwa ły za rzą du ROD nr
............ z dnia  .............. po zba wia ją cej skar żą ce go człon -
ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

X. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

War sza wa, dnia…………..

Pan

……………….

……………….

……………….

UZA SAD NIE NIE

Zgod ne z cyt. wy żej § 162 ust. l sta tu tu PZD, Pre zes
PZD lub Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD mo że zło żyć skar gę w try bie nad zwy czaj nym do
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na osta tecz ne orze cze nie
ko mi sji roz jem czej koń czą ce po stę po wa nie w spra wie je -
że li:

1) ra żą co na ru sza po sta no wie nia sta tu tu PZD lub prze -
pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez ich
błęd ną wy kład nię lub nie wła ści we za sto so wa nie,

2) na ru sza po sta no wie nia re gu la mi nu po stę po wa nia roz -
jem cze go PZD, je że li uchy bie nie to mo gło mieć istot ny
wpływ na wy nik spra wy. Z cy to wa nej nor my praw nej wy -
ni ka wprost, że pod sta wą za skar że nia w try bie nad zwy -
czaj nym osta tecz ne go orze cze nia ko mi sji roz jem czej jest
wy ka za nie, że przy wy da niu skar żo ne go orze cze nia zo -
sta ły na ru szo ne i to w spo sób ra żą cy, kon kret ne nor my
praw ne obo wią zu ją ce w PZD. Za tem, po da nie o zło że nie
skar gi w try bie nad zwy czaj nym po win no za wie rać ta kie
za rzu ty wo bec skar żo ne go orze cze nia, któ re stwier dza ją -
- w spo sób nie bu dzą cy wąt pli wo ści – ra żą ce na ru sze nie
kon kret nych prze pi sów pra wa we wnątrz związ ko we go,
bądź to przez ko mi sje w po stę po wa niu roz jem czym bądź
też przez Za rząd ROD przy po dej mo wa niu uchwa ły.

W po da niu o wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym
do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej skar żą cy żą dał uchy le -
nia skar żo ne go orze cze nia Okrę go wej Ko mi sji Roz jem -
czej, orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej ROD oraz uchwa ły
Za rzą du ROD i przy wró ce nia mu człon ko stwa Związ ku 

i pra wa użyt ko wa nia dział ki w ROD „..............................”
w ......................................... W uza sad nie niu po da nia skar -
żą cy za rzu cił I i II in stan cji roz jem czej oraz Za rzą do wi
ROD cyt.: „ra żą ce na ru sze nie pra wa usta lo ne go w usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, sta tu cie PZD,
re gu la mi nie ROD oraz re gu la mi nie po stę po wa nia ko mi sji
roz jem czych PZD”. Nie wska zał jed nak że, któ ry kon kret -
nie z obo wią zu ją cych prze pi sów we wnątrz związ ko wych
zo stał na ru szo ny i przez któ ry or gan po stę po wa nia. Twier -
dził przy tym, że pod ję ta przez Za rząd ROD  „.................”
skar żo na uchwa ła by ła wy ni kiem bez praw nej de cy zji
Kon fe ren cji De le ga tów ROD na ka zu ją cej Za rzą do wi
ROD uka ra nie Go za „rze ko me pu blicz ne wy stę po wa nie
prze ciw ko Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców". Wska -
zy wał, że po wo dem za sto so wa nia przez Za rząd ROD tak
szcze gól nie do tkli wej ka ry, jest chęć po zby cia się Go ja -
ko przed sta wi cie la „opo zy cji ogro do wej”, ujaw nia ją ce go
sze reg nie pra wi dło wo ści w dzia łal no ści Za rzą du ROD 
i wska zu ją ce go oso by z or ga nów nad zo ru PZD, któ re nie
re agu ją na je go do nie sie nia i pró bu ją tu szo wać wska zy -
wa ne nie pra wi dło wo ści. W oce nie skar żą ce go, ist nie ją ce
nie pra wi dło wo ści upraw nia ły Go do skła da nia do nie sień
do Pro ku ra tu ry oraz wszczy na nia po stę po wań są do wych,
a w kon se kwen cji do po wo ła nia Gru py Nie za leż nej ROD.
W kon klu zji po twier dził, że ce lem je go dzia łań jest, cyt.
„sa na cja ru chu dział ko we go w kie run ku po wsta nia sa mo -
rzą du ogrod ni cze go, gdzie ogro da mi bę dzie za rzą dzał pro -
fe sjo nal ny ad mi ni stra tor, zaś sa mo rząd ogrod ni czy i dział -
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kow cy bę dą sa mo dziel nie de cy do wać o swo im ogro dzie”.
Po wni kli wej ana li zie do ku men ta cji zgro ma dzo nej w

przed mio to wej spra wie, w świe tle sto sow nych prze pi sów
obo wią zu ją cych w PZD uzna ję, że za rzu ty skar żą ce go nie
za słu gu ją na uwzględ nie nie i nie sta no wią pod sta wy do
zło że nia skar gi nad zwy czaj nej do Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej w Szczaw nie Zdro ju z dnia 19 ma ja 2011 r.

W szcze gól no ści nie do pa tru ję się, w skar żo nym orze -
cze niu, na ru szeń prze pi sów usta wy o ROD, sta tu tu PZD,
ani też pro ce du ry okre ślo nej w re gu la mi nie po stę po wa nia
ko mi sji roz jem czych PZD. Skar żą cy w swo im po da niu
nie po tra fił sfor mu ło wać, wo bec te go orze cze nia, ta kich
za rzu tów, któ re moż na by by ło za kwa li fi ko wać do któ rej -
kol wiek z pod staw uza sad nia ją cych wnie sie nie skar gi. Na -
le ży za uwa żyć, że w przed mio to wej spra wie Okrę go wa
Ko mi sja Roz jem cza za skar żo nym orze cze niem od da li ła
od wo ła nie skar żą ce go od orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej
ROD utrzy mu ją ce go w mo cy uchwa łę Za rzą du ROD o
po zba wie niu skar żą ce go człon ko stwa Związ ku i pra wa
użyt ko wa nia dział ki w związ ku z dzia ła niem na szko dę
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Z do ku men ta cji z po -
stę po wa nia roz jem cze go, w tym z wy da nych orze czeń w
spra wie i ich uza sad nień wy ni ka, że ko mi sje roz jem cze
obu in stan cji roz pa trzy ły spra wę rze tel nie i bar dzo szcze -
gó ło wo. Orze cze nia wy da ne w to ku po stę po wa nia roz jem -
cze go po sia da ją wy czer pu ją ce uza sad nie nia opar te o
pra wo obo wią zu ją ce w Związ ku i do wo dy zgro ma dzo ne
w spra wie. Nie moż na za rzu cić ko mi sjom roz jem czym
obu in stan cji żad nych uchy bień for mal nych, a tym bar -
dziej ra żą ce go na ru sze nia obo wią zu ją cych prze pi sów, któ -
re sta no wi ły by pod sta wę do wnie sie nia skar gi w try bie
nad zwy czaj nym.

Szcze gó ło wa ana li za do ku men ta cji przed mio to wej spra -
wy da je na to miast pod sta wę do stwier dze nia, że skar żą cy
swo ją po sta wą oraz za cho wa niem dzia ła na szko dę PZD,
co zo sta ło wy ka za ne za rów no w uchwa le Za rzą du ROD
jak i orze cze niach ko mi sji roz jem czych obu in stan cji. Na -
le ży bo wiem za uwa żyć, że każ de, wy ka za ne za cho wa nie
człon ka Związ ku pro wa dzą ce do uszczerb ku in te re su PZD
za rów no w sfe rze ma jąt ko wej (np. wy rzą dze nie bez praw -
nej szko dy), jak też nie ma jąt ko wej (np. po gor sze nie spo -
łecz ne go wi ze run ku Związ ku) - jest dzia ła niem na szko dę
Związ ku. W tym miej scu za cho dzi ko niecz ność przy wo -
ła nia § 15 ust.l pkt 5 sta tu tu PZD, okre śla ją ce go w spo sób
czy tel ny pod sta wo we obo wiąz ki człon ka Związ ku, a za -
ra zem dział kow ca, do któ rych za li cza dzia ła nie w in te re -
sie PZD. Na uwa gę za słu gu je kwe stia uzy ska nia
człon ko stwa Związ ku, po wo du ją ca na wią za nie szcze gól -
ne go sto sun ku praw ne go po mię dzy dział kow cem a PZD,
któ ry ro dzi po obu stro nach okre ślo ne pra wa i obo wiąz ki.
Na pod sta wie te go sto sun ku praw ne go Zwią zek ma pra wo

ocze ki wać od swo ich człon ków od po wied niej po sta wy
cha rak te ry zu ją cej się pew ną lo jal no ścią i za cho wa niem
zbież nym z in te re sem PZD. Trud no bo wiem to le ro wać sy -
tu ację, w któ rej dział ko wiec - czło nek Związ ku, świa do -
mie dzia ła, wbrew pod sta wo wym in te re som PZD i swo im
po stę po wa niem wy rzą dza Związ ko wi szko dę. A czyż ta -
kim dzia ła niem, szko dzą cym PZD, nie jest prze ka zy wa nie
przez skar żą ce go do wia do mo ści, dro gą elek tro nicz ną, do
róż nych in sty tu cji, or ga ni za cji, wie lu re dak cji ga zet, par -
tii po li tycz nych, klu bów par la men tar nych i roz po wszech -
nia niu wśród dział kow ców i osób nie bę dą cych
dział kow ca mi, ko mu ni ka tu gru py nie za leż nej ROD
„...........” (umiesz cza nie rów nież na słu pie ogło sze nio -
wym) z wska za niem da nych per so nal nych osób do „roz -
li cze nia”. Czyż nie jest dzia ła niem na szko dę PZD
wy stę po wa nie skar żą ce go do Pro ku ra tu ry, Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich, Mi ni stra In fra struk tu ry z za wia do -
mie niem o po peł nie niu prze stęp stwa i wnio skiem o de le -
ga li za cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Skar żą cy
stwier dza wprost, że PZD, cyt: „.. ja ko je den z ostat nich
re lik tów PRL mu si wresz cie znik nąć z po wierzch ni zie mi
i ogro dy mu szą po zo stać, ale w in nej for mu le za rzą dza -
nia, zaś du że ogro dy ta kie jak ROD ............. mu szą być
za rzą dza ne przez wy spe cja li zo wa ne in sty tu cje, a nie przez
rze szę pseu do dzia ła czy i mu si być roz dział po mię dzy pra -
wem użyt ko wa nia a przy na leż no ścią do PZD.” (vi de: pi -
smo skar żą ce go z dnia 31.III.2010 r.). Czyż wresz cie nie
jest dzia ła niem na szko dę PZD wy sto so wa nie przez skar -
żą ce go wnio sku - mię dzy in ny mi - do I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go i Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie
nie waż no ści z Kon sty tu cją RP prze pi sów, cyt: „któ re okre -
śla ją PZD ja ko or ga ni za cję przy mu so wą...” oraz żą da nie
od tych or ga nów pań stwo wych uchwa le nia no wej usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Nie wąt pli wym za tem jest, że w kon kret nym przy pad ku
świa do me i nie bu dzą ce wąt pli wo ści dzia ła nia skar żą ce go
pro wa dzą ce do na ru sze nia in te gral no ści Związ ku i po gor -
sze nia spo łecz ne go wi ze run ku PZD - są dzia ła nia mi na
szko dę PZD i sta no wi ły do sta tecz ną i uza sad nio ną pod -
sta wę do za sto so wa nia przez Za rząd ROD „..........” w
................ wo bec skar żą ce go § 36 ust. 1 i § 37 ust.2 sta tu -
tu PZD i pod ję cia uchwa ły o na tych mia sto wym roz wią za -
niu sto sun ku człon ko stwa po przez po zba wie nie
skar żą ce go człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia
dział ki.

Z tych tez wzglę dów, w opar ciu o po wo ła ne wy żej nor -
my praw ne obo wią zu ją ce w Związ ku uzna ję, że w ni niej -
szej spra wie nie za cho dzą pod sta wy do zło że nia skar gi w
try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
na skar żo ne pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej PZD w ....................

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
mgr Ol ga Ochry miuk
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Zwra camy się z proś bą o prze sła nie li sty kon tak tów do
dzien ni ka rzy, z któ ry mi Pań stwo współ pra cu ją. 

Przy po mi na my, że w Kra jo wej Ra dzie PZD po wstał
dział me dial ny. Jed nym z je go za dań jest do cie ra nie do
me diów, na wią zy wa nie współ pra cy z dzien ni ka rza mi oraz
prze ka zy wa nie im in for ma cji o waż nych wy da rze niach,
któ re ma ją miej sce w PZD. Wy cho dzi my z ta ką ini cja ty -
wą po nie waż bar dzo czę sto środ ki ma so we go prze ka zu 
w kry tycz nym świe tle po ka zu ją na szą dzia łal ność, za po -

mi na jąc o po zy tyw nych wy da rze niach, któ re tak czę sto
ma ją miej sce w Związ ku. Nie mo że my po zo sta wać bier -
ni, dla te go po sta no wi li śmy wyjść z ini cja ty wą i zbu do wać
po zy tyw ną re la cję na li nii PZD – me dia. 

Zwra camy się więc z proś bą o prze sła nie li sty kon tak -
tów do dzien ni ka rzy, z któ ry mi Pań stwo współ pra cu ją.  In -
for ma cję na le ży wy słać na ad res me dia@pzd.pl Za -
chę ca my też do kon tak tu te le fo nicz ne go: 22 101 34 88

XI. W MEDIACH

XII. RÓ˚NE

Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd 
(wszystkie)

Wi tam ser decz nie,
Mi ło nam po in for mo wać, że do łą czy li śmy do ze spo łu

PZD, na sta no wi skach in spek to rów ds. me dial nych. Do
za kre su na szych obo wiąz ków na le ży pro mo wa nie na stro -
nie in ter ne to wej wy da rzeń, któ re już mia ły miej sce lub
do pie ro od bę dą się w Pań stwa okrę gach. Li czy my więc
na Pań stwa ak tyw ność i współ pra cę. Pro si my o prze sy ła -
nie wszyst kich waż nych in for ma cji, w tym ar ty ku łów 
pra so wych nas do ty czą cych, na ad res ma ilo wy me -
dia@pzd.pl 

Na sza bli ska współ pra ca jest szcze gól nie waż na te raz,
kie dy w Try bu na le Kon sty tu cyj nym wa żą się lo sy Usta wy
o ROD. Ci, któ rzy ma ją za ku sy na na sze dział ki, nie usta -
ją w wy sił kach, aby or ga ni za cję dział ko wą przed sta wiać
w złym świe tle. Na szym obo wiąz kiem jest od kła my wa -
nie wi ze run ku PZD w oczach spo łe czeń stwa. Aby sku -
tecz nie wy ko ny wać to za da nie i wspo ma gać Kra jo wą
Ra dę w ochro nie na szych wspól nych in te re sów, po trze -

bu je my sta łe go wspar cia z Pań stwa stro ny. Tyl ko re al ny
prze pływ in for ma cji mię dzy jed nost ka mi te re no wy mi a
cen tra lą po zwo li nam prze ka zać rze tel ny ob raz na szej
dzia łal no ści.

Jed no cze śnie in for mu je my, że roz po czę li śmy pra ce nad
no wą stro ną PZD.pl. Prio ry te tem po wsta ją cej stro ny jest
zwięk szo na przej rzy stość i funk cjo nal ność. Aby stro na by -
ła przy jem niej sza dla oka od wie dza ją ce go za le ży nam na
ubo ga ce niu sza ty gra ficz nej i umiesz cze niu więk szej ilo -
ści ele men tów mul ti me dial nych. W związ ku z tym szcze -
gól nie za le ży nam na prze sy ła nych z okrę gów i z ROD-ów
zdję ciach i za pi sach vi deo z od by wa ją cych się wy da rzeń,
kon kur sów, czy im prez. Prze sy ła ne ma te ria ły pro si my
opa trzyć ko men ta rzem opi su ją cym oko licz no ści ich po -
wsta nia. Pra gnie my pod kre ślić, że nie ocze ku je my pro fe -
sjo nal nych re por ta ży, na to miast za le ży nam na po ka za niu
ży cia dział kow ców i or ga ni za cji związ ko wej na wszyst -
kich szcze blach.

Z po zdro wie nia mi
Mag da le na Za liw ska i Ty mon Ra dwań ski

Sza now ny Pa nie Pre ze sie! Sza now ni Ko le żan ki i
Ko le dzy De le ga ci na II 

Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców! 
Mnie, po dob nie jak Pań stwa an ga żu ją roz ma ite go po -

cho dze nia, róż ne go au tor stwa praw ne i po za praw ne kło dy
rzu ca ne pod dział ko we no gi lub w na szą stro nę. Wy da je
się mnie, je stem o tym głę bo ko prze ko na nym, że za swój
spo kój, za nie ule ga nie emo cjom, za rze czo we, rze tel ne i

1. Grze gorz Oracz z ROD „Cze czot ka” w Ostro łę ce
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czy tel ne wo bec wszyst kich, zwłasz cza ide olo gicz nie nam
nie chęt nych, pre zen to wa nie ja sne go sta no wi ska w spra -
wach do ty czą cych mi lio na ro dzin dział ko wych w Pol sce
win ni śmy być wresz cie do ce nie ni.  Je stem też świa dom
te go, że do tych czas, a przy naj mniej od 6 lat, nic nie przy -
cho dzi dział kow com ła two. Te raz też nie mo że być ina -
czej niż 2 la ta te mu. To my sa mi, to nasz sil ny głos i sy gnał
wy sy ła ny z „Tor wa ru” mu si do trzeć do ama to rów i za wo -
dow ców po li tycz nych, obec nych i przy szłych de cy den -
tów i twór ców pra wa. Dział kow cy są ludź mi sko ry mi do
zgo dy i ro zu mie nia ra cji in nych, ale też po tra fią być sta -
now czy mi i kon se kwent ny mi w dzia ła niach, cze go nie da

się po wie dzieć o sfru stro wa nych, dba ją cych o słup ki pia -
row skie go po par cia po li ty kach. Alek san der Fre dro w „Za -
pi skach sta ru cha” (1880) na pi sał, cyt.: „Prę dzej zło dziej
przy zna się że ukradł, niż pro fe sor, że pal nął głup stwo”.

Cy tat ten na le ża ło by za adre so wać i za de dy ko wać tym,
któ rym, na wet pod pre sją spo łecz ną trud no jest ustą pić z
do gma tycz nych po zy cji i prze świad cze nia o pa ten tach na
je dy ną i nie pod wa żal ną ra cję. Ży czę wła dzom Związ ku,
je go Pre ze so wi, Kra jo wej Ra dzie, de le ga tom i wszyst kim
dział kow com speł nie nia ocze ki wań wią za nych z II Kon -
gre sem. 

dział ko wiec od 1979 ro ku
ROD „Cze czot ka” w Ostro łę ce

Grzegorz Oracz

2. Ogro dy dział ko we re ali zu ją wiel ką ideę 

Kanclerz Niemiec do niemieckich działkowców

„Wo bec fak tu po zy tyw ne go od dzia ły wa nia ogro dów,
nasz kraj mo że po czy tać so bie za szczę ście, że w wie lu
sto wa rzy sze niach zmia na po ko le nio wa do ko nu je się
wzor co wo za bez pie cza jąc w ten spo sób przy szłość”. (dr
An ge la Mer kel) 

Dro dzy dział kow cy,
Ogro dy dział ko we bro nią wiel kiej idei: zie lo ne wy spy

za pew nia ją mia stom swo bod ny do stęp do na tu ry. Stwa -
rza ją prze strzeń do ru chu, umoż li wia ją przy jem no ści wła -
sno ręcz nej upra wy owo ców i wa rzyw. Są ty mi miej sca mi,
w któ rych du zi i ma li mo gą na wła snej skó rze prze ko nać
się o za leż no ściach pa nu ją cych w przy ro dzie, po znać cy -
kle pór ro ku. Dzię ki te mu ogro dy dział ko we sprzy ja ją
zdro wiu i edu ka cji.

Po wszech nie przy ję ta na zwa „dział ka” (po nie miec ku
Schre ber gar ten) na wią zu je do oso by le ka rza i pe da go ga.
Przed oko ło 150 la ty, w epo ce in du stria li za cji i so cjal nej
bie dy, Da niel Got tlob Mo ritz Schre ber opo wia dał się za
tym, że by lu dzie – zwłasz cza dzie ci i mło dzież – mo gły i
prze by wać, i za ży wać ru chu na świe żym po wie trzu.

Za ini cjo wa ne przez nie go pla ce za baw zgod nie z je go
kon cep cją łą czy ły się z ogro da mi dla do ro słych. W uzna -
niu tej idei po wsta ła póź niej na zwa ogród ków Schre be ra
„Schre ber gar ten”, bę dą ca dziś po ję ciem utrwa lo nym.

Nie złom ne po wo dze nie
Zie lo ne oa zy miast cie szą się od mo men tu ich wy na le -

zie nia nie zmien nie wy so kim po wo dze niem. Świad czy o
tym tak że na dal wiel ka licz ba ogród ków dział ko wych i
mi lio ny użyt kow ni ków w Niem czech. Wie le mło dych ro -
dzin uwiel bia dziś te ma łe ka wał ki grun tu, któ re moż na
ukształ to wać cał ko wi cie we dług swo ich wła snych wy -

obra żeń. Ogro dy dział ko we two rzą wy spy wy po czyn ku i
we wnątrz, i na pe ry fe riach miast. Sprzy ja ją kon tak tom,
wy mia nie do świad czeń, spo tka niom i ak tyw ne mu ży ciu
w sto wa rzy sze niach.

Bę dąc zie lo ny mi płu ca mi tych miast speł nia ją rów nież
waż ne funk cje eko lo gicz ne i kli ma tycz ne. Ma jąc zna cze -
nie ar chi tek to nicz ne, eko lo gicz ne i so cjal ne ogro dy dział -
ko we po ma ga ją za zie le niać dziel ni ce miast, mia ste czek i
mniej szych miej sco wo ści, pod no sząc ich wa lo ry ja ko
miejsc do ży cia.

Ak tyw ne uczest ni cze nie w tym pro ce sie, je go kształ to -
wa nie, po zo sta nie rów nież w przy szło ści istot nym za da -
niem sto wa rzy sze nia BDG /Fe de ral ne go Sto wa rzy sze nia
Nie miec kich Dział kow ców/, związ ków dział kow ców na
szcze blu lan dów, a tak że wie lu ty się cy sto wa rzy szo nych w
nich lo kal nych związ ków dział kow ców. Du ża licz ba pro -
jek tów ta kich, jak ogród ki szkol ne i przed szkol ne, ścież -
ki dy dak tycz ne, ofer ty dla se nio rów i wie lo kul tu ro we
ogro dy spo tkań ak tyw nie po dej mu ją te ma ty spo łecz ne, re -
ali zu jąc kon cep cje in te gra cyj ne.

Wo bec fak tu po zy tyw ne go od dzia ły wa nia ogro dów,
nasz kraj mo że po czy tać so bie za szczę ście, że w wie lu
sto wa rzy sze niach zmia na po ko le nio wa do ko nu je się
wzor co wo za bez pie cza jąc w ten spo sób przy szłość.

Po dzię ko wa nia i wy ra zy uzna nia dla pra cu ją cych
spo łecz nie

Oko ło 100.000 spo łecz ni ków pra cu je dziś ak tyw nie na
rzecz ogro dów dział ko wych. Cie szy mnie, że ty le za an -
ga żo wa nych oby wa te lek i oby wa te li jest chęt nych do
wno sze nia swo jej wie dzy i do świad czeń w ży cie sto wa -
rzy sze nia, jest go to wych do bra nia na swo je bar ki od po -
wie dzial no ści.
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Pań stwa pra ca za słu gu je na po dzię ko wa nia i uzna nie,
po nie waż bez wa sze go bez przy kład ne go i ak tyw ne go za -
an ga żo wa nia na rzecz do bre go współ ist nie nia i zdro we go
śro do wi ska, miej skie ży cie w na szym kra ju by ło by o wie -
le mniej ko lo ro we. Rząd fe de ral ny wspie ra za an ga żo wa -
nie na rzecz ogro dów dział ko wych za pew nia jąc trwa łe i
pew ne wa run ki ra mo we, któ re po win ny m.in. za pew niać
przy stęp ne czyn sze dzier żaw ne, po nie waż na szym ce lem

jest i po zo sta nie to, że by rów nież lu dzie o ni skich do cho -
dach mo gli obej mo wać w po sia da nie i użyt ko wać swój
ka wa łek zie mi. W ten spo sób pi sze my dal szy ciąg hi sto rii
suk ce su ogród ków dział ko wych.

Wszyst kim dział kow com w Niem czech ży czę, że by ten
zie lo ny kciuk za wsze był zwró co ny w gó rę tak że w przy -
szło ści. Nie chże na dal słu żą Wam ra do ści z ru chu na świe -
żym po wie trzu i roz ko sze ob co wa nia z przy ro dą.

dr An ge la Mer kel,
Kanc lerz Fe de ral na 

DER FACHBERATER, LISTOPAD 2011

3. Pol ski ruch dział ko wy w nie bez pie czeń stwie

22 wrze śnia 2011 ro ku Pol ski Zwią zek Dział kow ców
(PZD) od był swój II Kon gres. 4000 de le ga tów ze wszyst -
kich re gio nów kra ju de mon stro wa ło za utrzy ma niem usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, czy niąc rów no -
cze śnie ten kon gres jed nym z więk szych wy da rzeń w hi -
sto rii or ga ni za cji. Ko niecz ność zwo ła nia kon gre su wy ni kła
z po waż nej sy tu acji, w ja kiej obec nie zna lazł się Zwią zek:

• I Pre zes Są du Naj wyż sze go za skar żył do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych.

• Mar sza łek Sej mu w swo im sta no wi sku dla Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go opu bli ko wał po stu lat zmia ny lub wręcz
uchy le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

• Po sło wie do par la men tu zaj mą w Try bu na le Kon sty tu -
cyj nym po zy cje prze ciw ne usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Pol scy dział kow cy, a jest ich tam oko ło mi lio na, oba -
wia ją się, że par la ment po ko lej nych wy bo rach przy pa da -
ją cych na paź dzier nik 2011 ro ku, mo że uchwa lić zmia nę
usta wy na nie ko rzyść dział kow ców. Te zmia ny, któ rych

się oba wia ją, mo gły by po zba wić ich wszyst kich praw
przy słu gu ją cych im do tych czas na mo cy usta wy z 2005
ro ku. Kon gres cie szył się w kra ju nie zwy kłym za in te re -
so wa niem. Obec ni by li przed sta wi cie le pre zy den ta, pre -
mie ra, mar szał ka i par tii. Me dia, TV i me dia dru ko wa ne
śle dzi ły kon gres z du żą uwa gą.

Prze wod ni czą cy PZD, Eu ge niusz Kon drac ki, we zwał
wszyst kich dział kow ców do uczest nic twa w paź dzier ni -
ko wych wy bo rach par la men tar nych i wy bo ru ta kich
przed sta wi cie li na ro du, któ rzy opo wie dzą się za utrzy ma -
niem obec nie obo wią zu ją cej usta wy.

W kon gre sie uczest ni czy li przed sta wi cie le związ ków
dział kow ców z Nie miec, An glii, Au strii, Szwe cji, Sło wa -
cji oraz cze skiej or ga ni za cji dział kow ców. Z Nie miec, z
upo waż nie nia Pre zy dium Fe de ral ne go Sto wa rzy sze nia
Nie miec kich Dział kow ców uczest ni czy li dr Achim Frie -
drich, by łe pre zes BDG, a tak że Wil helm Spieß, prze wod -
ni czą cy związ ku kra jo we go West fa lii oraz pan Lip pe
dział ko wiec. W swo im po wi ta niu prze ka za li oni wy ra zy
so li dar no ści od nie miec kich dział kow ców.

dr n. roln. Achim Frie drich

II Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 22.09.2011 r. w War sza wie


