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I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY 
W DNIU 2 WRZEÂNIA 2011 r.

W dniu 2 wrze śnia 2011 roku w War sza wie od by ło się
XXIII po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze -
wod ni czył Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. Kra jo wa
Ra da przy ję ła pro jek ty 8 sta no wisk, ape lu oraz prze sła nia
i po sta no wi ła przed ło żyć je do roz pa trze nia II Kon gre so -
wi PZD. Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da upo waż ni ła ze spo -
ły re dak cyj ne do dal szej pra cy nad do ku men ta mi kon-
gre so wy mi, a ze wzglę du na to, że ob ra do wa ła w okre sie
gdy od by wa ją się okrę go we zjaz dy de le ga tów, na któ rych
pa da ją róż ne po stu la ty pod ad re sem Kon gre su, upo waż -
ni ła Pre zy dium KR do przed sta wie nia na Kon gre sie in -
nych pro ble mów w for mie sta no wisk lub re zo lu cji, któ re
mo gą być zgło szo ne na zjaz dach okrę go wych lub zde fi -
nio wa ne w trak cie przy go to wań do Kon gre su. Kra jo wa

Ra da do ko na ła oce ny pla nów in we sty cji i re mon tów 
w okrę gach na 2011 r. W pod ję tej w tej spra wie uchwa le
stwier dzi ła, że ilość za dań in we sty cyj no – re mon to wych w
ROD oraz ich za kres jest nie wy star cza ją cy w sto sun ku do
po trzeb, gdyż są ROD, któ re bądź nie po sia da ją pod sta -
wo wej in fra struk tu ry, bądź w wy ni ku dłu go trwa łej eks -
plo ata cji ule gła ona znisz cze niu. Kra jo wa Ra da uzna ła
tak że za ko niecz ne zwięk sze nie za an ga żo wa nia in spek to -
rów ds. in we sty cji w or ga ni zo wa niu, pro wa dze niu i nad -
zo rze nad in we sty cja mi w ROD.

Kra jo wa Ra da nada ła sztan dar ROD im. Bog da na An -
drze jew skie go w Ny sie oraz za twier dzi ła uchwa ły Pre zy -
dium KR PZD, któ re te go wy ma ga ły zgod nie z po sta no -
wie nia mi sta tu tu PZD.

MP

1. In for ma cja

Ob ra do wa ła Kra jo wa Ra da PZD

Po rzą dek ob rad
1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Za twier dze nie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Za twier dze nie ma te ria łów na II Kon gres PZD (pro -

jek ty do ku men tów, któ re ma przy jąć Kon gres).
5. In for ma cja na te mat pla nów in we sty cji i re mon tów 

w ROD przy ję tych przez OZ na 2011 r.

6. Nada nie sztan da ru.
7. Za twier dze nie uchwał Pre zy dium KR PZD.
8. Dys ku sja.
9. Pod ję cie uchwał.
10. Za koń cze nie po sie dze nia.

1. Win cen ty Ku lik – Su dec ki 
Prze wod ni czą cy
2. An to ni Ko strze wa – Ma zo wiec ki
3. Agniesz ka Sycz – Pod kar pac ki
4. Ma rian Pa siń ski – Zie lo na Gó ra

5. Jó zef No ski – Ślą ski
6. Jó zef Ro ma now ski – Szcze cin
7. Zdzi sław Śli wa – Po znań
8. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
9. An drzej Boj ko – Pod la ski

Skład Ko mi sji uchwał i wnio sków wy bra nej na po sie dze niu
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Kra jo wa Ra da PZD zwo ła ła II Kon gres Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, aby re pre zen ta cja dział kow ców 
z ca łej Pol ski, zgod nie z kom pe ten cja mi okre ślo ny mi sta -
tu tem PZD, do ko na ła oce ny sy tu acji wy wo ła nej za skar -
że niem 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 i Kon gres za jął sta no wi sko w tej spra wie oraz in -
nych, ma ją cych zna cze nie dla przy szło ści ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Kra jo wa Ra da PZD przyj mu je ni żej wy mie nio ne do ku -
men ty i po sta na wia przed ło żyć je II Kon gre so wi PZD:

1. Sta no wi sko w spra wie sy tu acji PZD i ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w związ ku z wnio skiem I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

2. Sta no wi sko w spra wie wy bo rów par la men tar nych.
3. Sta no wi sko w spra wie przy szło ści ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych.
4. Sta no wi sko w spra wie in te gra cji śro do wi ska pol skich

dział kow ców i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go.
5. Sta no wi sko w spra wie w spra wie 30 Le cia Pol skie go

Związ ku Dział kow ców.

6. Sta no wi sko w spra wie współ pra cy Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi.

7. Sta no wi sko w spra wie współ pra cy pol skie go Związ -
ku Dział kow ców z Mi ni strem In fra struk tu ry.

8. Sta no wi sko w spra wie zna cze nia usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych dla dział kow ców ogro dów 
i Związ ku.

9. Apel do dział kow ców w spra wie wy bo rów par la men -
tar nych.

10. Prze sła nie do na ro do wych związ ków dział kow ców.

Kra jo wa Ra da upo waż nia ze spo ły re dak cyj ne do dal szej
pra cy nad do ku men ta mi kon gre so wy mi.

Po nie waż Kra jo wa Ra da ob ra du je w okre sie, w któ rym
od by wa ją się okrę go we zjaz dy de le ga tów, na któ rych pa -
da ją róż ne po stu la ty pod ad re sem Kon gre su, Kra jo wa Ra -
da upo waż nia Pre zy dium KR do przed sta wie nia na
Kon gre sie in nych pro ble mów w for mie sta no wisk lub re -
zo lu cji, któ re mo gą być zgło szo ne na zjaz dach okrę go -
wych lub zde fi nio wa ne w trak cie przy go to wań do
Kon gre su.

2. Uchwa ły

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

z dnia 2 wrze śnia 2011 r.
w spra wie do ku men tów przed kła da nych II Kon gre so wi PZD

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 2 wrze śnia 2011 r.

War sza wa, dnia 2 wrze śnia 2011 r.

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

z dnia 2 wrze śnia 2011 r.
w spra wie za twier dze nia uchwał Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

Kra jo wa Ra da, dzia ła jąc na pod sta wie § 151 ust. 3 sta -
tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Za twier dzić na stę pu ją ce uchwa ły Pre zy dium KR PZD:
1. Uchwa łę Nr 172/2011 z dnia 16 sierp nia 2011 r. w spra -

wie od wo ła nia Pa na Ja na Go rze la ka od uchwa ły nr 36/2011
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD.

2. Uchwa łę Nr 182 /2011 z dnia 1 wrze śnia 2011 roku 

w spra wie od wo ła nia Bo że ny Do ro dziń skiej od Uchwa ły
Nr 17/XVI/2011 Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku.

3. Uchwa łę Nr 183/2011 w spra wie od wo ła nia Wie sła -
wa Ko złow skie go od Uchwa ły Nr 4/10/2010 Okrę go we -
go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go PZD.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia, a uchwa ły

wy mie nio ne w § 1 od dnia ich pod ję cia.



3

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

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 2 wrze śnia 2011 r.

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

z dnia 2 wrze śnia 2011 r.
w spra wie nada nia sztan da ru

Ro dzin ne mu Ogro do wi Dział ko we mu im. B. An drze jew skie go w Ny sie

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Na da je

S Z T A N D A R

RODZINNEMU OGRODOWI DZIAŁKOWEMU
IM. BOGDANA ANDRZEJEWSKIEGO

W NYSIE

II. XXIV POSIEDZENIE KR W DNIU 
14 PAèDZIERNIKA 2011 r.

14 paź dzier ni ka 2011 r. w War sza wie od by ło się XXIV
po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod ni czył
Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. W po sie dze niu Kra jo -
wej Ra dy uczest ni czy ły w peł nych skła dach Kra jo wa Ko -
mi sja Re wi zyj na i Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza. Pod czas
wspól ne go po sie dze nia do ko na no oce ny prze bie gu i wy -
ni ków II Kon gre su PZD. Uczest ni cy po sie dze nia zgod nie
pod kre śli li spraw ną or ga ni za cję Kon gre su, ale przede
wszyst kim po sta wę i za an ga żo wa nie 4000 dział kow ców
re pre zen tu ją cych ogro dy dział ko we z te re nu ca łe go kra ju
wy ra ża ją cą się w jed no ści ce lów i zde cy do wa nej wo li
wal ki o nie na ru szal ność usta wy o ROD. Pod kre ślo no
szcze gól ny wy dźwięk du żej obec no ści po li ty ków i sa mo -

rzą dow ców na Kon gre sie, a tak że czyn ny udział de le ga cji
za gra nicz nych: Mię dzy na ro do we go Biu ra w Luk sem bur -
gu i re pre zen tu ją cych związ ki dział kow ców z An glii,
Czech, Nie miec i Sło wa cji.

Kra jo wa Ra da, Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na i Kra jo wa
Ko mi sja Roz jem cza pod ję ły wspól ne sta no wi sko w spra -
wie oce ny II Kon gre su PZD, w któ rym stwier dzi ły, że
prze bieg II Kon gre su PZD, treść do ku men tów przy ję tych
w je go trak cie oraz sku tek, w po sta ci pro mo cji idei i po -
zy tyw ne go wi ze run ku ru chu ogrod nic twa dział ko we go
zor ga ni zo wa ne go w PZD, w peł ni uza sad nia ją, iż de cy zja
o je go zwo ła niu by ła słusz na, a sam Kon gres speł nił sta -
wia ne przed nim za da nia.

1. In for ma cja

Ob ra do wa ła Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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Kra jo wa Ra da przy ję ła na stęp nie uchwa łę w spra wie za -
dań dla struk tur Polskiego Związku Działkowców wy ni -
ka ją cych z do ku men tów przy ję tych na II Kon gre sie, 
w któ rej spre cy zo wa ła za da nia dla Pre zy dium KR PZD,
okrę go wych za rzą dów i za rzą dów Rodzinnych Ogrodów
Działkowych w ce lu pro pa go wa nia i wdra ża nia wśród
dział kow ców, struk tur Związ ku, a tak że spo łecz no ści lo -
kal nej do rob ku II Kon gre su.

Kra jo wa Ra da pod ję ła de cy zję o zwo ła niu IX Kra jo we -

go Zjaz du De le ga tów, a tak że po wo ła ła ko mi sję ds. sta tu -
tu Polskiego Związku Działkowców.

Kra jo wa Ra da pod ję ła uchwa łę w spra wie pro pa go wa -
nia idei i war to ści ogrod nic twa dział ko we go, w któ rej
stwier dzi ła, że nie zbęd ne jest uspraw nie nie dzia łań do ty -
czą cych roz po wszech nia nia wie dzy o po zy tyw nym zna -
cze niu dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych i spo -
łecz no ści lo kal nych. Kra jo wa Ra da okre śli ła za da nia w
tym za kre sie dla okrę go wych za rzą dów PZD.

MP

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. Oce na prze bie gu i wy ni ków II Kon gre su PZD – Pre -

zes PZD.
5. Dys ku sja.
6. Oce na prze bie gu i wy ni ków okrę go wych zjaz dów 

– Pre zes PZD.

7. Dys ku sja.
8. Zwo ła nie IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD.
9. Po wo ła nie Ko mi sji ds. sta tu tu PZD.
10. Pod ję cie uchwał.
11. Spra wy róż ne.
12. Za koń cze nie po sie dze nia.

1. Sta ni sław Cho dak – Lu blin
Prze wod ni czą cy
2. Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin

3. An to ni Ko strze wa – Ma zo wiec ki
4. Je rzy Le śniak – Ślą ski
5. Ha li na Kmie ciak – Ma ło pol ski

Skład Ko mi sji uchwał i wnio sków wy bra nej na po sie dze niu

2. Uchwa ły

STANOWISKO
Kra jo wej Ra dy, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.

w spra wie oce ny II Kon gre su PZD

Kra jo wa Ra da PZD, Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD
oraz Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD, ob ra du ją ce na
wspól nym po sie dze niu w dniu 14 paź dzier ni ka 2011r.,
stwier dza ją, iż prze bieg II Kon gre su PZD, treść do ku men -
tów przy ję tych w je go trak cie oraz sku tek, w po sta ci pro -

mo cji idei i po zy tyw ne go wi ze run ku ru chu ogrod nic twa
dział ko we go zor ga ni zo wa ne go w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców, w peł ni uza sad nia ją stwier dze nie, iż de cy zja o
je go zwo ła niu by ła słusz na, a sam Kon gres, speł nił sta -
wia ne przed nim za da nia.

Zgod nie z § 145 Sta tut PZD, Kon gres PZD jest zwo ły -
wa ny dla oce ny sy tu acji i wy ra że nia sta no wi ska śro do wi -
ska dział kow ców w spra wach szcze gól nie istot nych dla
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Jak wska zał 
I Kon gres PZD z 2009 r., for mu ła ta do sko na le słu ży za -

pre zen to wa niu po glą dów i ocze ki wań dział kow ców oraz
prze ko na niu do nich sze ro kich grup spo łecz nych, w tym
śro do wisk par la men tar nych. 

Wy da rze nia, ja kie mia ły miej sce w ostat nim okre sie,
nie wąt pli wie uza sad nia ły stwier dze nie, iż – tak jak w 2009 r.

UZA SAD NIE NIE
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– za ist nia ła po trze ba pod ję cia wszel kich środ ków słu żą -
cych obro nie in te re sów dział kow ców i ogro dów. Wska -
zać tu na le ży zwłasz cza na: stop nio we ogra ni cza nie 
w ostat nich la tach usta wo wej ochro ny ogro dów przed li -
kwi da cją, zma ni pu lo wa ny ra port NIK bez pod staw nie
szka lu ją cy wi ze ru nek ca łe go ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce, czy wresz cie pró bę uchy le nia ca łej usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez za skar że nie
jej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i za po wiedź ra dy kal -
nych i nie ko rzyst nych dla dział kow ców i ogro dów zmian
w pra wie za war tą w sta no wi sku Mar szał ka Sej mu prze -
sła nym do Try bu na łu. Dla te go, w po wszech nym wśród
dział kow ców od czu ciu, oko licz no ści te jed no znacz nie
wska zy wa ły na ko niecz ność pod ję cia dzia łań ade kwat -
nych do wy zwań, przed ja ki mi sta nął ich ruch. 

Zma so wa ne pro te sty pły ną ce z ogro dów spra wi ły, iż
spra wa po sza no wa nia praw za gwa ran to wa nych usta wą 
o ROD sta ła się zna na dla więk szo ści par la men ta rzy stów
w Pol sce. Jed nak po mi mo ol brzy miej ska li tej for my wy -
ra ża nia po glą dów przez dział kow ców, w któ rej udział
wzię ło kil ka set ty się cy człon ków PZD, wy si łek ten nie
przy niósł sa tys fak cjo nu ją ce go re zul ta tu. Naj lep szym do -
wo dem na to był fakt, iż kwe stia ochro ny ist nie nia ogro -
dów i za bez pie cze nia praw dział kow ców nie zna la zła się
pier wot nie w pro gra mie wy bor czym żad nej z par tii star tu -
ją cych w wy bo rach par la men tar nych. Z te go też wzglę du
KR PZD, ma jąc w pa mię ci suk ces, ja kim był I Kon gres
PZD, uzna ła za ko niecz ne się gnię cie po raz ko lej ny po ten
śro dek pro mo cji po glą dów pol skich dział kow ców. Pod -
sta wo wym ce lem Kon gre su by ło za pre zen to wa nie sta no -
wi ska pol skich dział kow ców na pró bę pod wa że nia usta wy
o ROD. Po słu żyć on miał tak że za ist nie niu te ma tu ogro -
dów dział ko wych w wy bo rach par la men tar nych i do pro -
wa dze niu do przed sta wie nia dział kow com przez ugru po-
wa nia po li tycz ne ich po glą dów na te mat ist nie nia ogro -
dów, po zy cji praw nej dział kow ców oraz ich sa mo rzą du, 
a w szcze gól no ści za cho wa nia usta wy o ROD w nie zmie -
nio nym kształ cie. 

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, na le ży stwier dzić, iż 
II Kon gres PZD speł nił sta wia ne przed nim za da nia. Ska -
la za in te re so wa nia tym wy da rze niem oraz na gło śnie nie
ocze ki wań dział kow ców przez ogól no pol skie me dia elek -
tro nicz ne, po twier dza ją słusz ność de cy zji o zwo ła niu
Kon gre su. Pu blicz na ma ni fe sta cja głę bo kiej in te gra cji śro -
do wi ska dział kow ców oraz jed no myśl ność w po glą dach
na te mat ko niecz no ści obro ny usta wy o ROD i ogól no pol -
skie go sa mo rzą du, czy li PZD, da ły ja sny ko mu ni kat, co
do ocze ki wań pły ną cych z ogro dów. Zna mien ne by ły ko -
men ta rze w me diach. Du żo bar dziej wy wa żo ne i do strze -

ga ją ce ra cje dział kow ców i ich Związ ku, jak rów nież uni -
ka ją ce ste reo ty po wych ocen, któ ry mi nie jed no krot nie po -
słu gi wa no się do tych czas. 

Jed nak z punk tu wi dze nia pod sta wo we go ce lu Kon gre -
su, tj. za bez pie cze nia praw użyt kow ni ków dzia łek, ochro -
ny ogro dów oraz za cho wa nia ogól no pol skiej or ga ni za cji
dział kow ców, naj waż niej sze by ły de kla ra cje zło żo ne pod -
czas Kon gre su przez przed sta wi cie li ugru po wań po li tycz -
nych oraz ofi cjal ne do ku men ty pro gra mo we nie któ rych
par tii prze ka za ne do PZD. Uzna nie dla usta wy oraz po -
par cie dla dział kow ców i ich Związ ku, wy ra żo ne z try bu -
ny kon gre so wej i w prze sła nych do ku men tach, da ją
pod sta wę do przy ję cia, iż w Sej mie, wy ło nio nym po wy -
bo rach 2011 r., dział kow cy znaj dą po słów, któ rzy sku tecz -
nie we sprą ich po stu la ty. 

Od po wie dzi na py ta nia do ty czą ce bie żą cej sy tu acji
ogro dów oraz uzy ska nie po par cia dla spra wy dział kow -
ców w przy szłym Sej mie, nie by ły jed ny mi pro ble ma mi,
któ rym po świę co no ob ra dy. Naj szer sze gre mium przed -
sta wi cie li ogro dów dział ko wych w hi sto rii na sze go ru chu,
ja kim był II Kon gres PZD, w ofi cjal nych do ku men tach
od nio sło się rów nież do spraw o cha rak te rze po nad cza so -
wym. By ły to m.in.: przy szłość ogro dów dział ko wych 
w Pol sce i Eu ro pie; zna cze nie i ro la ogól no pol skie go sa -
mo rzą du dział kow ców; in te gra cja śro do wi ska dział kow -
ców na szcze blu kra jo wym i eu ro pej skim; zna cze nie
part ner skich re la cji z sa mo rzą da mi lo kal ny mi oraz ko -
niecz ność po sza no wa nia pod mio to wo ści sa mo rzą du dział -
kow ców przez wła dze pań stwo we. Te zy i kie run ki dzia-
ła nia wska za ne w sta no wi skach II Kon gre su PZD, po win -
ny zna leźć od zwier cie dle nie w funk cjo no wa niu wszyst -
kich ogniw Związ ku. W tym ce lu ko niecz ne jest roz pro-
pa go wa nie i wdro że nie za war tych w nich wy tycz nych w
dal szej dzia łal no ści jed no stek wszyst kich szcze bli na szej
or ga ni za cji. Po zwo li to, na jesz cze peł niej sze wy ko rzy sta -
nie suk ce su, ja kim był II Kon gres PZD, któ ra to oce na
znaj du je po twier dze nie w li stach i wy stą pie niach kie ro wa -
nych do KR PZD, za rów no ze stro ny uczest ni ków Kon -
gre su, jak i je go go ści. Przy czy ni się to rów nież do
dal sze go pro mo wa nia do rob ku II Kon gre su PZD w śro do -
wi sku dział kow ców, jak i na ze wnątrz – zwłasz cza wśród
po li ty ków, sa mo rzą dow ców i or ga ni za cji po za rzą do wych.

Zda niem Kra jo wej Ra dy, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
oraz Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD dla peł nej re ali -
za cji ce lów II Kon gre su PZD, rów nie waż ne - jak je go
prze bieg - bę dzie bo wiem wy ko rzy sta nie te go wy da rze -
nia oraz je go do rob ku do dal sze go umac nia nia po zy tyw -
ne go wi ze run ku ogro dów, dział kow ców i Związ ku w spo-
łe czeń stwie.

Prze w. KK Re wi zyj nej PZD
/-/ Ma ria Fojt

Prze w. KK Roz jem czej PZD
/-/ Ol ga Ochry miuk

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

War sza wa, dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r. 
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Stwier dza jąc, iż prze bieg II Kon gre su PZD oraz treść
do ku men tów przy ję tych w je go trak cie uza sad nia ją oce nę,
iż speł nił on funk cję okre ślo ną dla te go gre mium w sta tu -
cie PZD, Kra jo wa Ra da PZD w opar ciu o § 150 ust. 2 
pkt 14 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Zo bo wią zać struk tu ry PZD do pod ję cia dzia łań ko niecz -

nych do:
– prze ka za nia wszyst kim człon kom PZD in for ma cji 

o do ku men tach przy ję tych przez II Kon gres PZD i za war -
tych w nich te zach,

– prze ka za nia in for ma cji o do ku men tach przy ję tych
przez II Kon gres PZD i za war tych w nich te zach do or ga -
nów ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej oraz jak
naj szer szej gru py spo łe czeń stwa,

– po dej mo wa nia wszel kich moż li wych dzia łań w ce lu
obro ny za pi sów usta wy o ROD, a w szcze gól no ści za gwa -
ran to wa nych w niej praw dział kow ców,

– wdro że nia wy tycz nych i wska zó wek za war tych w do -
ku men tach przy ję tych przez II Kon gres PZD w dzia łal no -
ści wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych PZD,

– po dej mo wa nia dzia łań słu żą cych jak naj peł niej szej re -
ali za cji kie run ków roz wo ju ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce za pi sa nych w do ku men tach II Kon gre su PZD. 

§ 2
W ra mach re ali za cji przez po szcze gól ne szcze ble or ga -

ni za cyj ne PZD obo wiąz ków, o któ rych mo wa w § 1, zo -
bo wią zać: 

1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do:
– opu bli ko wa nia w Biu le ty nie In for ma cyj nym oraz na

stro nach in ter ne to wych wszyst kich do ku men tów przy ję -
tych przez II Kon gres PZD oraz ich pro pa go wa nia w in -
nych wy daw nic twach PZD,

– pro pa go wa nia do rob ku II Kon gre su PZD w spo łe czeń -
stwie, rów nież po przez prze ka za nie do ku men tów II Kon -
gre su PZD do or ga nów wła dzy pań stwo wej, par tii po li -
tycz nych, or ga ni za cji po za rzą do wych, jak rów nież wśród
or ga ni za cji dział kow ców funk cjo nu ją cych w in nych kra -
jach,

– ini cjo wa nia dzia łań we wnątrz or ga ni za cyj nych słu żą -
cych re ali za cji tez i wy tycz nych za war tych w do ku men -
tach II Kon gre su PZD,

– ini cjo wa nia dzia łań ma ją cych słu żyć pro mo cji i po -
pra wie wi ze run ku ogrod nic twa dział ko we go i PZD w spo -
łe czeń stwie. 

2. Okrę go we za rzą dy PZD do: 
– po dej mo wa nia dzia łań słu żą cych pro pa go wa niu i

wdra ża niu do rob ku II Kon gre su PZD wśród spo łecz no ści
ogro do wych po przez roz pro wa dza nie pu bli ka cji związ ko -
wych po świę co nych II Kon gre so wi PZD, za miesz cza nie
we wła snych me diach, w tym na stro nach in ter ne to wych
OZ, ma te ria łów kon gre so wych oraz in for ma cji z uczest -
nic twa w II Kon gre sie PZD de le ga cji okrę go wych,

– prze pro wa dze nia pod czas po sie dzeń OZ omó wie nia
II Kon gre su PZD oraz moż li wo ści wy ko rzy sta nia wy pra -
co wa nych na nim wnio sków w dal szej dzia łal no ści OZ
oraz ogro dów z je go te re nu, 

– oma wia nia do ku men tów Kon gre so wych oraz za war -
tych w nich tez pod czas szko leń dla człon ków or ga nów
ROD,

– pro mo wa nia do rob ku II Kon gre su PZD wśród człon -
ków władz sa mo rzą dów lo kal nych i spo łecz no ści lo kal -
nej,

– pro mo wa nia wśród spo łecz no ści lo kal nej po zy tyw ne -
go wi ze run ku osób uczest ni czą cych w II Kon gre sie w cha -
rak te rze go ści, 

– ini cjo wa nia dzia łań słu żą cych pro mo cji idei ogrod nic -
twa dział ko we go i PZD na szcze blu okrę gu oraz wspie ra -
nia słu żą cych te mu ce lo wi ini cja tyw po dej mo wa nych 
w ROD.

3. Za rzą dy ROD do:
– po dej mo wa nia dzia łań słu żą cych prze ka zy wa niu in for -

ma cji na te mat II Kon gre su PZD oraz je go do rob ku wśród
spo łecz no ści ogro do wej, w szcze gól no ści po przez peł ne
wy ko rzy sta nie ma te ria łów po świę co nych Kon gre so wi, 
a prze ka za nych przez jed nost ki wyż sze go stop nia PZD,

– pro mo wa niu do rob ku II Kon gre su PZD przy oka zji
bie żą cej współ pra cy z or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej
i or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi na szcze blu lo kal nym, 

– po dej mo wa niu ini cja tyw słu żą cych re ali za cji kie run -
ków roz wo ju ROD wy ni ka ją cych z do ku men tów kon gre so -
wych oraz pro mo wa niu ogrod nic twa dział ko we go i PZD.

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

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

z dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.
w spra wie za dań dla struk tur PZD wy ni ka ją cych z do ku men tów przy ję tych na II Kon gre sie PZD

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier -
dza, że wszyst kie okrę go we zjaz dy de le ga tów PZD od by -
ły się zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi sta tu tem PZD oraz
uchwa ła mi Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium KR PZD. Okrę go -
we zjaz dy de le ga tów, zgod nie z pro to ko ła mi ko mi sji man -
da to wych, by ły pra wo moc ne, a jak wy ni ka z do ku men-
ta cji, wy peł ni ły za da nia sta tu to we, a więc:

• za twier dzi ły spra woz da nia okrę go wych za rzą dów,
okrę go wych ko mi sji re wi zyj nych i okrę go wych ko mi sji
roz jem czych,

• na wnio sek okrę go wych ko mi sji re wi zyj nych wszyst -
kie zjaz dy udzie li ły ab so lu to rium ustę pu ją cym okrę go -
wym za rzą dom,

• okrę go we zjaz dy uchwa li ły pro gra my dzia ła nia okrę -
gu na na stęp ną ka den cję,

• usta li ły licz bę człon ków or ga nów okrę go wych w gra -
ni cach okre ślo nych sta tu tem PZD,

• do ko na ły wy bo ru okrę go wych za rzą dów, okrę go wych
ko mi sji re wi zyj nych i okrę go wych ko mi sji roz jem czych,

• zjaz dy wy bra ły de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd De le -
ga tów.

Okrę go we zjaz dy by ły przy go to wa ne i prze pro wa dzo ne
zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tej mie rze prze pi sa mi sta tu -
tu PZD i uchwa ła mi KR oraz Pre zy dium KR PZD. Na
szcze gól ne wy róż nie nie za słu gu ją zjaz dy, w któ rych czyn -
nie uczest ni czy ło wie lu go ści – po li ty ków, przed sta wi cie -
li sa mo rzą du te ry to rial ne go i ad mi ni stra cji rzą do wej.
Świad czy to o do brej po zy cji okrę gu, któ ra prze kła da się na
do brą i owoc ną dla ogro dów współ pra cę z sa mo rzą dem.

Okrę go we zjaz dy od by wa ły się w okre sie wzmo żo nej
wal ki ca łe go Związ ku z za gro że nia mi dla dal sze go ist nie -
nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, któ re są zwią za -
ne w pierw szej ko lej no ści z za skar że niem usta wy o ROD
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, dla te go też wy po wia da ły
się w po sta ci sta no wisk, ape li, re zo lu cji na naj waż niej sze
dla dział kow ców i ogro dów te ma ty. Więk szość okrę go -
wych zjaz dów wy po wie dzia ła się we wszyst kich spra -
wach do ty czą cych ROD i usta wy o ROD, wy ko rzy stu jąc
w ten spo sób je dy ną w cza sie ka den cji oka zję do za ję cia
sta no wi ska przez naj wyż szy or gan okrę gu. Nie wszyst kie
okrę gi w peł ni sko rzy sta ły z tej oka zji i na le ży to oce nić
ne ga tyw nie.

Wszyst kie okrę go we zjaz dy by ły pra wo moc ne, ale fre -
kwen cja na nie któ rych zjaz dach by ła nie za do wa la ją ca 
i oprócz ne ga tyw nej oce ny spraw no ści or ga ni za cyj nej
okrę gu, na le ży to zja wi sko pod dać szcze gó ło wej ana li zie
i wy cią gnąć wnio ski do dal sze go dzia ła nia struk tur PZD.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier -
dza, że okrę go we zjaz dy de le ga tów wy peł ni ły za da nia, ja -
kie przed ni mi po sta wił sta tut PZD oraz ak tu al na sy tu acja
ogro dów oraz Związ ku i skła da po dzię ko wa nie or ga nom
te re no wym, a tak że oso bom, któ re przy czy ni ły się do
przy go to wa nia i prze pro wa dze nia okrę go wych zjaz dów
de le ga tów na mia rę ich za dań i ocze ki wań dział kow ców. 

Kra jo wa Ra da skła da po dzię ko wa nie uczest ni kom okrę -
go wych zjaz dów, a wy bra nym or ga nom okrę go wym ży -
czy suk ce sów w wy peł nia niu spo łecz nych obo wiąz ków
na rzecz spo łecz no ści dział ko wej.

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.

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

z dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.
w spra wie oce ny przy go to wa nia, prze bie gu i wy ni ków okrę go wych zjaz dów de le ga tów PZD, 

któ re od by ły się w 2011 r.

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

z dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.
w spra wie zwo ła nia IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 141 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Zwo łać IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców w dniach 16 – 17 grud nia 2011 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.



Kra jo wa Ra da Polskiego Związku Działkowców uzna -
je za ko niecz ne zin ten sy fi ko wa nie dzia łań jed no stek i or -
ga nów Związ ku w za kre sie pro pa go wa nia idei ogrod -
nic twa dział ko we go w spo łe czeń stwie. W szcze gól no ści
nie zbęd ne jest uspraw nie nie dzia łań do ty czą cych roz po -
wszech nia nia wie dzy o po zy tyw nym zna cze niu ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych dla ro dzin dział kow ców 
i spo łecz no ści lo kal nych. Po trzeb ne jest rów nież wzmoc -
nie nie dzia łal no ści in for ma cyj nej Związ ku, któ ra po win -
na się kon cen tro wać na sku tecz niej szym prze ka zy wa niu
wia do mo ści o pra cach i licz nych osią gnię ciach PZD po -
przez me dia w ce lu ukształ to wa nia po zy tyw ne go wi ze -
run ku Związ ku i wszyst kich je go struk tur, a zwłasz cza
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że re ali za cja po wyż sze -
go ce lu po win na w spo sób szcze gól ny na stę po wać po -
przez roz wój no wych me diów w jed nost kach Związ ku.
Roz wi ja nie dzia łal no ści in for ma cyj nej PZD w opar ciu 

o me dia cy fro we na le ży uznać za prio ry tet. Po zwo li do -
trzeć w spo sób szyb szy i bar dziej sku tecz ny do sa mych
dział kow ców oraz in nych za in te re so wa nych in for ma cja mi 
o PZD i ROD. 

W tym za kre sie Kra jo wa Ra da PZD wi dzi ko niecz ność
lep sze go wy ko rzy sta nia In ter ne tu przez jed nost ki Związ -
ku, a w szcze gól no ści przez okrę go we za rzą dy. In ter net
jest nie zbęd ny w dzia łal no ści okrę gów. Jest na rzę dziem
efek tyw nym i szyb kim w do star cza niu in for ma cji do sze -
ro kie go gro na osób. Jest za zwy czaj pierw szym źró dłem
spraw dza nym w po szu ki wa niu in for ma cji. Dla te go też
Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią zu je wszyst kie okrę go we za -
rzą dy, któ re nie pro wa dzą jesz cze swo ich stron in ter ne to -
wych, do ich nie zwłocz ne go uru cho mie nia.

Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da PZD uzna je za ko niecz ne
lep sze wy ko rzy sta nie funk cjo nu ją cych stron in ter ne to -
wych okrę go wych za rzą dów po przez ich szer sze wzbo ga -
ca nie ma te ria ła mi, a zwłasz cza bie żą cy mi in for ma cja mi 

8

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców § 150
ust. 2 pkt 5 i 14 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Po wo łać Ko mi sję ds. sta tu tu PZD w skła dzie:
1) Eu ge niusz Kon drac ki Prze wod ni czą cy
2) Sta ni sław Cho dak – Lu blin
3) Gra ży na Fran ke – Ma zo wiec ki
4) Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin
5) Ha li na Kmie ciak – Ma ło pol ski
6) Bar ba ra Ko kot – Byd goszcz
7) Mi chał Kraw czyk – Ślą ski
8) Win cen ty Ku lik – Su dec ki
9) Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
10) Ol ga Ochry miuk – Pod la ski

11) Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
12) Agniesz ka Sycz – Pod kar pac ki
13) Zdzi sław Śli wa – Po znań
14) Je rzy Te luk – Zie lo na Gó ra

§ 2
Za da niem Ko mi sji jest do ko na nie oce ny wnio sków

okrę go wych zjaz dów de le ga tów do ty czą cych sta tu tu
Polskiego Związku Działkowcóworaz przed sta wie nie
Kra jo wej Ra dzie pro po zy cji zmian sta tu tu PZD, któ re
przed sta wio ne by ły by IX Kra jo we mu Zjaz do wi De le ga -
tów PZD.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.

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

z dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.
w spra wie po wo ła nia ko mi sji ds. sta tu tu PZD

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

z dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.
w spra wie pro pa go wa nia idei i war to ści ogrod nic twa dział ko we go



9

WICEPREZES 
/-/ An to ni KOSTRZEWA

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.

III. WSPÓŁPRACA MI¢DZYNARODOWA

W dniach od 18 do 21 sierp nia br. od był się w Ko pen -
ha dze XXXVI Kon gres Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro -
dów Dział ko wych i Ro dzin nych. Kon gres zgro ma dził
przed sta wi cie li z na ro do wych związ ków dział kow ców 
z kra jów Unii Eu ro pej skiej zrze szo nych w Mię dzy na ro -
do wym Biu rze oraz re pre zen tan tów Związ ku ja poń skie -
go. Do Biu ra na le ży 15 na ro do wych związ ków, któ re
łącz nie sku pia ją bli sko 3 mi lio ny dział kow ców. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców re pre zen to wa ła czte ro oso bo wa de -
le ga cja. Te ma tem prze wod nim Kon gre su by ła przy szłość
ogro dów dział ko wych w aspek cie spo so bu ich za go spo da -
ro wa nia oraz ocze ki wań dział kow ców. Po sła nie do uczest -
ni ków Kon gre su prze ka za ła Vi via ne Re ding – wi ce prze-
wod ni czą ca Ko mi sji Eu ro pej skiej oraz Ko mi sarz ds. spra -
wie dli wo ści, praw czło wie ka i oby wa tel stwa. Pod kre śli ła
ogrom ne zna cze nie ogro dów dział ko wych oraz ko niecz -

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie,
Mię dzy na ro do we Biu ro Ogro dów Dział ko wych i Ro -

dzin nych z sie dzi bą w Luk sem bur gu jest or ga ni za cją sku -
pia ją cą 15 na ro do wych związ ków zrze sza ją cych po nad 
3 mi lio ny dział kow ców w Au strii, Bel gii, Da nii, Fin lan dii,
Fran cji, Ho lan dii, Luk sem bur gu, Nor we gii, Niem czech,
Pol ski, Sło wa cji, Szwaj ca rii, Szwe cji i Wiel kiej Bry ta nii,
a tak że z Ja po nii. 

1. In for ma cja z ob rad XXXVI Mi´ dzy na ro do we go Kon gre su Ogro dów Dział ko wych 
w Ko pen ha dze w sierp niu 2011 roku

z ży cia Związ ku, wia do mo ścia mi z dzia łal no ści okrę gu
oraz wy da rze nia mi z ro dzin nych ogro dów dział ko wych

wraz z ga le ria mi zdjęć, ob ra zu ją cy mi i pro pa gu ją cy mi
idee i war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go. 

ność lep sze go za zna jo mie nia władz pu blicz nych o do bro -
dziej stwach spo łecz nych wy ni ka ją cych z funk cjo no wa nia
ogro dów. Na stęp nie te mat kon gre so wy zo stał omó wio ny
przez przed sta wi cie li związ ków dział kow ców, któ rzy pod -
ję li pra ce w dwóch gru pach ro bo czych. Dys ku sję w jed nej
z tych grup pro wa dził pol ski przed sta wi ciel. Po zo sta li re -
pre zen tan ci pol skiej de le ga cji ak tyw nie uczest ni czy li w
pra cach i dys ku sji dru giej gru py, przed sta wia jąc bo ga te
pol skie do świad cze nia ja ko pod sta wę do okre śle nia kie -
run ków roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go. Pod czas Kon -
gre su przy ję to rów nież sta no wi ska do ty czą ce obro ny
za gro żo nych ogro dów w Sztok hol mie i Ber li nie. Na za -
koń cze nie Pre zes duń skie go Związ ku prze ka zał Pre zy den -
cję w Mię dzy na ro do wym Biu rze, któ rą na ko lej ne trzy la ta
ob jął Pre zes Związ ku ho len der skie go.

TT

2. Sta no wi sko Kon gre su Mi´ dzy na ro do we go w Ko pen ha dze w sierp niu 2011 roku

Sz. P. Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent Rzecz po spo li tej Pol ski
War sza wa

De le ga cja na szej or ga ni za cji i na ro do wych związ ków 
z Au strii, Nie miec, Czech, Sło wa cji i Wiel kiej Bry ta nii
uczest ni czy ła w ob ra dach II Kon gre su Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, któ ry od był się 22 wrze śnia br. w War -
sza wie. Ob ser wo wa li śmy ogrom ne za an ga żo wa nie 4 ty-
się cy re pre zen tan tów ro dzin nych ogro dów dzia ło wych 
z ca łej Pol ski. Z uwa gą wy słu cha li śmy rów nież sta no wisk
za pre zen to wa nych przez przed sta wi cie la Pre zy den ta RP,

LIST OTWARTY
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człon ków Rzą du, po słów, se na to rów, sa mo rzą dow ców
oraz par tii po li tycz nych, związ ków za wo do wych i or ga ni -
za cji spo łecz nych. 

Pod czas Kon gre su dział kow cy jed nym gło sem opo wie -
dzie li się za po trze bą ist nie nia i roz wo ju ogro dów dział ko -
wych w Pol sce. Oce ni li obo wią zu ją cą usta wę o ro dzin-
nych ogro dach dział ko wych ja ko naj lep szy do ku ment
praw ny na prze strze ni po nad 110 lat funk cjo no wa nia ru -
chu dział ko we go na zie miach pol skich. Uczest ni cy Kon -
gre su po zy tyw nie oce ni li dzia łal ność pol skie go sa mo rzą du
dział kow ców, ja kim jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców.
Pod czas Kon gre su od nie sio no się z ogrom nym sza cun -
kiem, sym pa tią i uzna niem do osią gnięć dział kow ców,
ogro dów i Związ ku. Wy so ko oce nio no utwo rzo ny w usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych ustrój funk cjo no -
wa nia ogrod nic twa dział ko we go i po twier dzo no po praw -
ność praw ną te go ak tu. Wszy scy uczest ni cy Kon gre su de -
kla ro wa li po par cie dla Związ ku i wo lę obro ny usta wy 
o ROD i praw pol skich dział kow ców zrze szo nych w PZD.

Mię dzy na ro do we Biu ro Ogro dów Dział ko wych i Ro -
dzin nych wy so ko oce nia ruch ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce. Or ga ni za cja pol skich dział kow ców zo sta ła człon -
kiem na sze go Biu ra już w 1927 r. W ostat nich 21 la tach,
kie dy Zwią zek po wró cił w sze re gi Mię dzy na ro do we go
Biu ra, znacz nie przy czy nił się do roz wo ju ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Eu ro pie, dzie ląc się swo imi tra dy -
cja mi i do świad cze nia mi. Do ce nie nie pol skie go ru chu
dział ko we go w Eu ro pie sta no wi ło pod sta wę do po wo ła nia
Pre ze sa PZD na sta no wi sko Pre zy den ta Mię dzy na ro do -
we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych w la -
tach 2005–2008.

Dla te go też Mię dzy na ro do we Biu ro nie mo że zro zu mieć
sy tu acji, w ja kiej obec nie zna lazł się tak za słu żo ny pol ski
ruch ogrod nic twa dział ko we go. 

Nie po tra fi my zro zu mieć, dla cze go wła dze pu blicz ne
nie do ce nia ją Związ ku, któ ry w cza sach pol skie go kry zy -
su lat 1981–1989 zbu do wał no we ogro dy na po wierzch ni
14 ty się cy hek ta rów, co po zwo li ło przy dzie lić 360 ty siąc -
om ro dzin dział ki. 

Nie je ste śmy w sta nie rów nież zro zu mieć, cze mu usta -
wa o ROD, do ce nia na przez ruch ogrod nic twa dział ko we -
go w Eu ro pie i przy ję ta z za do wo le niem przez dział kow-
ców oraz wdro żo na w ogro dach, jest pod da wa na kon tro li
kon sty tu cyj nej i uzna na we wnio sku Pierw sze go Prezesa
Sądu Najwyższego w całości za niekonstytucyjną. 

Nie możemy zrozumieć negowania ustawy, pamiętając,
że na II Kongresie PZD spotkała się ona z akceptacją ze

strony działkowców, parlamentarzystów i samorządowców. 
Międzynarodowe Biuro śledziło przygotowania do

uchwalenia ustawy, było zadowolone z jej akceptacji w
Sejmie i śledziło wdrażanie jej postanowień. W Europie
akt ten jest powszechnie uznawany za jedną z najlepszych
ustaw, regulujących funkcjonowanie ogrodnictwa dział-
kowego w danym kraju. Mamy wiedzę, że ustawa
uwzględnia wszystkie doświadczenia i tradycje z ponad
110 lat funkcjonowania polskiego ruchu działkowego.
Sankcjonuje prawa działkowców wywalczone na
przestrzeni dziesiątków lat. Zawarte w niej rozwiązania,
po trudnych latach 1949–1981, zapewniły polskim
działkowcom samorządność, samodzielność i demokrację
w działaniu oraz własną organizację – Polski Związek
Działkowców. 

Związek jako masowa społeczna organizacja  jest –
obok niemieckiego Związku – największą narodową orga-
nizacją działkowców w Europie. PZD jest postrzegany
jako organizacja sprawna, służąca polskim działkowcom
i europejskiemu ruchowi działkowemu. 

Dlatego też Międzynarodowe Biuro zwraca się do
Prezydenta RP, Premiera Rządu, Marszałków Sejmu 
i Senatu, Ministra Infrastruktury a także Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego
o zajęcie stanowiska, które pozwoli zachować prawa i
uprawnienia polskich działkowców, ogrodów i Związku
zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach dział-
kowych. Wzywamy również do uznania pozytywnego
znaczenia tej ustawy i Związku, dzięki którym w Polsce
funkcjonuje prawie 5 tysięcy sprawnie zarządzanych
ogrodów, służących niemal milionowi rodzin, dzięki
czemu polski ruch działkowy jest powszechnie poważany
w Europie.     

Międzynarodowe Biuro wyraża głęboką nadzieję, że
głos europejskich działkowców zostanie uwzględniony, 
a wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wyco-
fany. Pozwoli to na dalszy rozwój ruchu działkowego 
w Polsce z pożytkiem dla miliona rodzin korzystających
z działek rodzinnych, dla wszystkich polskich rodzin
potrzebujących działki, a także dla społeczności lokal-
nych, miast i Państwa Polskiego.

Międzynarodowe Biuro, w imieniu całego europejs-
kiego ruch działkowego, udziela Polskiemu Związkowi
Działkowców poparcia w walce o zachowanie ustawy 
o ROD, która gwarantuje prawa polskich działkowców,
istnienia ogrodów działkowych oraz prawo do własnej,
samorządnej i samodzielnej organizacji. 

Z życzliwym pozdrowieniem

Luxemburg, 6 październik 2011 r.

Sekretarz Generalna
/-/ Malou WEIRICH

Prezydent 
/-/ Chris ZIJDEVELD

Przewodniczący Zarządu
/-/ Wilhelm WOHATSCHEK
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1. Pre zy dium KR PZD w dniu 27 lip ca 2011 r.:
a) do ko na ło oce ny prze bie gu i wy ni ków XXII po sie dze -

nia KR PZD,
b) przy ję ło pro jek ty re gu la mi nu ob rad, pro gra mu 

i wstęp ny kosz to rys II Kon gre su,
c) po wo ła ło Ko mi tet Or ga ni za cyj ny II Kon gre su,
d) przy ję ło in for ma cję o stop niu wy ko na nia za le ceń dla

OZ Ma zo wiec kie go w spra wach ROD „Ry nia” i ogro dów
na Pa lu chu,

e) wy ra zi ło zgo dę na li kwi da cję ROD „Re wal” w Lu bli -
nie,

f) 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 ca ło ści lub czę ści
ROD: wy ga szo no pra wo użyt ko wa nia do dział ki w Zie lo -
nej Gó rze, skre ślo no z Re je stru ROD „Sto krot ka” w No -
wej Cer kwi i ROD „Zo rza” w Pia secz nie,

g) przy zna ło do ta cje na in we sty cje i re mon ty w 3 ROD,
h) przy zna ło 2 ROD po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo -

co we go PZD,
i) nie uwzględ ni ło 2 od wo łań od uchwał pre zy diów OZ.

2. Pre zy dium KR PZD w dniu 16 sierp nia 2011 r.:
a) oce ni ło stan przy go to wań do II Kon gre su PZD,
b) przy zna ło dla 3 ROD do ta cje na in we sty cje i re mon ty.
c) przy zna ło 2 ROD do ta cje na usu wa nie skut ków po -

wo dzi,
d) udzie li ło 4 ROD po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co -

we go PZD,
e) do ko na ło re gu la cji sta nu praw ne go grun tu ROD im.

Bo ha te rów Mon te Cas si no w Gdań sku i „Broń ców We -
ster plat te” w No wym Dwo rze Gdań skim,

f) uwzględ ni ło 1 od wo ła nie od uchwa ły pre zy dium OZ.

3. Pre zy dium KR PZD w dniu 1 wrze śnia 2011 r.
a) przy ję ło ma te ria ły na XXIII po sie dze nie KR PZD,
b) za twier dzi ło kosz to rys II Kon gre su PZD,
c) przy ję ło pa kiet dzia łań dla ROD w Ostro łę ce 

w związ ku z wy stą pie niem Pre zy den ta te go mia sta,
d) przy ję ło treść od po wie dzi do Mi ni stra In fra struk tu ry

w spra wie in ter pe la cji po seł Bo że ny Kot kow skiej,

e) do ko na ło re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD 
i wpi sów w Re je strze ROD do ty czą cych ROD „Su de ty” 
w No wej Ru dzie, „Re ze da” we Wro cła wiu i im. I Puł ku
Uła nów w Sław nie,

f) przy zna ło do ta cję uzu peł nia ją cą na usu wa nie skut ków
oraz udzie li ło po życz ki dla 1 ROD z Fun du szu Sa mo po -
mo co we go PZD,

g) przy ję ło in for ma cję z prze bie gu Mię dzy na ro do we go
Kon gre su Dział kow ców w Ko pen ha dze,

h) po wo ła ło In struk to rów Kra jo wych SSI.

4. Pre zy dium KR PZD w dniu 12 wrze śnia 2011 r.:
a) oce ni ło stan przy go to wań do II Kon gre su,
b) przy ję ło in for ma cję o prze bie gu okrę go wych zjaz -

dów de le ga tów we wrze śniu 2011 r..

5. Pre zy dium w dniach 14 i 15 paź dzier ni ka 2011 r.:
a) przy ję ło ma te ria ły na XXIV po sie dze nie KR PZD,
b) pod ję ło de cy zję w spra wie roz li cze nia kosz tów 

II Kon gre su PZD,
c) za ję ło sta no wi sko w spra wie pro po zy cji roz wią za nia

spra wy rosz cze nia do grun tu ROD „De me ter” w Ło dzi,
d) do ko na ło re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD:

im. Obroń ców Wy brze ża w Gdań sku, „Bra tek” w Lu bo -
niu, „Związ ko wiec” we Wscho wie, „Za chód” w My kach,
„1 Ma ja” w Bia łym sto ku, „Miej ski” w Py rzy cach,

e) przy zna ło do ta cje dla 5 ROD na usu wa nie skut ków
po wo dzi oraz dla 3 ROD do ta cje uzu peł nia ją ce na in we -
sty cje,

f) udzie li ło 4 ROD po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo -
co we go,

g) nie uwzględ ni ło 4 od wo łań od uchwał pre zy diów OZ
i stwier dzi ło nie waż ność 1 uchwa ły za rzą du ROD,

h) po pre zen ta cjach i ich oce nie do ko na ło wy bo ru firm
do dal szych roz mów w spra wie pro gra mu kom pu te ro we -
go dla ROD,

i) przy zna ło od zna cze nia związ ko we: Za Za słu gi Dla
PZD i Zło te Od zna ki Za słu żo ne go Dział kow ca,

j) do ko na ło oce ny sy tu acji w ROD „Me ta lo wiec” 
w Choj ni cach.

IV. Z PRAC PREZYDIUM KR PZD
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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 uchwał Kra jo wej Ra dy PZD  nr 1/XVIII/05
w spra wie Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo -
ju i Mo der ni za cji ROD i nr 2/XVIII/05 w spra wie za sad fi -
nan so wa nia Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz-
wo ju i Mo der ni za cji ROD- obie z dnia 8.12.05 r. oraz
uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 15/2006 

z dnia 9.02.06 r. w spra wie kry te riów udzie la nia do ta cji 
i po ży czek na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon -
to wych ob ję tych Otwar tym Dłu go fa lo wym Pro gra mem
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, po sta na wia:

1. Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej
Ra dy PZD, w ra mach Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro -
gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, do ta cję w kwo cie 
zł 11 500,00 (słow nie zło tych: je de na ście ty się cy pięć set)
dla na stę pu ją cych ROD:

War sza wa, dnia 27 lipca 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.03.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie Dotacja 
przyznana

ZIELONA GÓRA

1 Kolejarz Zielona Góra Budowa domu działkowca 5 000

POZNAŃ

2 Tulipan Złocieniec Remont ogrodzenia 2 500

3 Morena Połczyn Zdrój Wymiana zbiorników na wodę 4 000

RAZEM 11 500

Uchwa ły Pre zy dium KR PZD

W spra wie do ta cji:

UCHWAŁA NR 167/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 lip ca 2011 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty środ ków trwa łych 

w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
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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 uchwał Kra jo wej Ra dy PZD nr 1/XVIII/05 
w spra wie Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo -
ju i Mo der ni za cji ROD i nr 2/XVIII/05 w spra wie za sad fi -
nan so wa nia Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz-
wo ju i Mo der ni za cji ROD – obie z dnia 8.12.05 roku oraz
uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 15/2006 

z dnia 9.02.06 r. w spra wie kry te riów udzie la nia do ta cji 
i po ży czek na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon -
to wych ob ję tych Otwar tym Dłu go fa lo wym Pro gra mem
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, po sta na wia:

2. Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej
Ra dy PZD, w ra mach Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro -
gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, do ta cję w kwo cie 
zł 11 700,00 (słow nie zło tych: je de na ście ty się cy sie dem -
set) dla na stę pu ją cych ROD:

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie Dotacja 
przyznana

BYDGOSZCZ

1 1000-lecie Strzelno Budowa ogrodzenia 3 700

KALISZ

2 M. Kasprzaka Krotoszyn Remont budynku świetlicy 3 000

OPOLSKI

3 H. Sienkiewicza Opole Wymiana ogrodzenia 5 000

RAZEM 11 700

War sza wa, dnia 16 sierpnia 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.03.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 177/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty środków trwałych 

w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
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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 zł 7 600 (słow nie zło tych:

sie dem ty się cy sześć set) 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:

UCHWAŁA NR 178/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

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

w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku

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

PODKARPACKI

1 Zalesie Rzeszów Budowa studni, w tym zamontowanie pompy
i przyłączenie do sieci wodociągowej
i elektrycznej 3 000

2 Oaza Nisko Naprawa drogi, odmulenie rowu melioracyjnego,
udrożnienie przepustu pod drogą 4 600

RAZEM 7600

War sza wa, dnia 16 sierpnia 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.07.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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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 cję uzu peł nia ją cą w kwo cie zł 20 000

(słow nie zło tych: dwa dzie ścia 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 ROD:

UCHWAŁA NR 189/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku

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

OPOLSKI

1 im. M. Kopernika Kędzierzyn-Koźle Utwardzenie dróg i alejek, oczyszczanie
i konserwacja rowów, demontaż i montaż
ogrodzenia 20 000

RAZEM 20 000

War sza wa, dnia 1 września 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.09.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



16

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 zł  36 000 słow nie zło tych:

trzy dzie ści sześć 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:

UCHWAŁA NR 204/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 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 ro ku 

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie Dotacja 
przyznana

MAŁOPOLSKI

1 Zielony Gaj Kraków Naprawa alejek, konserwacja rowu 
melioracyjnego 7 000

PODKARPACKI

2 Zelmerowiec Rzeszów Remont ogrodzenia, remont świetlicy
wymiana instalacji elektrycznej 8 000

3 Relaks Strzyżów Melioracja ogrodu 6 000

4 Relaks Dębica Dokończenie remontu Domu Działkowca
dalsza naprawa dróg dojazdowych, wymiana
ogrodzenia 5 000

SZCZECIN

5 Nad P Szczecin Naprawa ogrodzenia, wymiana skrzynek
energetycznych, zakup nowej pompy 10 000

RAZEM 36 000

War sza wa, dnia 14 października 2011 r.

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.
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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 uchwał Kra jo wej Ra dy PZD  nr 1/XVIII/05
w spra wie Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo -
ju i Mo der ni za cji ROD i nr 2/XVIII/05 w spra wie za sad fi -
nan so wa nia Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz-
wo ju i Mo der ni za cji ROD- obie z dnia 8.12.05 r. oraz
uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 15/2006 
z dnia 9.02.06 r. w spra wie kry te riów udzie la nia do ta cji 

i po ży czek na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon -
to wych ob ję tych Otwar tym Dłu go fa lo wym Pro gra mem
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, po sta na wia:

3. Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej
Ra dy PZD, w ra mach Otwar te go  i Dłu go fa lo we go Pro -
gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, do ta cję uzu peł nia -
ją cą w kwo cie  zł 15 000,00 (słow nie zło tych: pięt na ście
ty się cy zło tych) dla na stę pu ją cych ROD:

UCHWAŁA NR 205/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty środ ków trwa łych 

w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

War sza wa, dnia 14 października 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.03.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

POZNAŃ

1 M. Kopernika Śrem Budowa pompowni – ujęcie wody z jeziora 5 000

2 Wł. Reymonta Śrem Budowa pompowni – ujęcie wody z jeziora 5 000

3 St. Staszica Śrem Budowa pompowni – ujęcie wody z jeziora 5 000

RAZEM 15 000
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Na pod sta wie uchwa ły nr 11/95 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 24 sierp nia 1995 r. w spra wie Spo łecz -
nej Służ by In struk tor skiej w PZD w opar ciu o wnio sek
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du w Ko sza li nie, Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD po sta na wia:

§ 1
Po wo łać na in struk to rów kra jo wych Spo łecz nej Służ by

In struk tor skiej:
1. Ro ber ta Grab kow skie go z ROD im. E. Gier czak 

w Ko ło brze gu, okręg ko sza liń ski 
2. Edwar da Mar kow skie go z ROD „Po gdaz” w Ko sza -

li nie, okręg ko sza liń ski  

3. Krzysz to fa An drze jew skie go z ROD „Sło necz nik” 
w Bia ło gar dzie, okręg ko sza liń ski 

§ 2
1. Po wo ła ny in struk tor kra jo wy Spo łecz nej Służ by In -

struk tor skiej PZD peł ni swo je obo wiąz ki spo łecz nie re ali -
zu jąc za da nia przy pi sa ne in struk to rom w § 3 wy tycz nych
sta no wią cych za łącz nik do przy wo ła nej po wy żej uchwa -
ły nr 11/95.

2. Od 1 paź dzier ni ka 2011 ro ku in struk tor bę dzie otrzy -
my wał bez płat nie mie sięcz nik „dział ko wiec”.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

W sprawie powołania instruktorów SSI

UCHWAŁA NR 190/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie powołania społecznych instruktorów krajowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD

War sza wa, dnia 1 wrze śnia 2011 r. 

W dniu 18 czerw ca 2011 r. w so bo tę od był się VII-my
Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców we Wro cła wiu. Ob ra dy Zjaz du od by wa ły się 
w Sa li Re pre zen ta cyj nej Klu bu Ofi cer skie go Ślą skie go
Okrę gu Woj sko we go.

W VII Zjeź dzie uczest ni czy ło 189 de le ga tów z ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych co za pew ni ło 81% fre kwen cję.
Łącz nie z człon ka mi ustę pu ją cych władz nie bę dą cych de -
le ga ta mi i z za pro szo ny mi go ść mi udział wzię ło 227 osób.

W Zjeź dzie wziął udział Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy
PZD Pan mgr inż. An to ni Ko strze wa.

Go ść mi VII Okrę go we go Zjaz du by li po sło wie na Sejm
RP – Pan Ja nusz Kra soń (SLD) i Pan Nor bert Ra ba (Plat -
for ma Oby wa tel ska) oraz Sta ro sta Ole śnic ki – Pan Zbi -
gniew Po ty ra ła, Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Brzeg Dol ny 

– Pan Sta ni sław Ja strzęb ski, Bur mistrz Mia sta i Gmi ny
Mię dzy bórz – Pan Ja ro sław Gło wac ki, Bur mistrz Mia sta 
i Gmi ny Strze lin – Pa ni Do ro ta Paw nuk, Bur mistrz Mia -
sta i Gmi ny Sy ców – Pan Sła wo mir Ka pi ca, Bur mistrz
Mia sta i Gmi ny Wo łów – Pan Da riusz Chmu ra oraz Wi ce -
bur mistrz Mia sta i Gmi ny Ką ty Wro cław skie – Pan Mie -
czy sław Reps.

VII Okrę go wy Zjazd otwo rzył Pre zes Okrę go we go Za -
rzą du – mgr Ja nusz Mosz kow ski, wi ta jąc de le ga tów,
uczest ni ków Zjaz du i za pro szo nych go ści. Uczest ni cy
Zjaz du chwi lą ci szy uczci li pa mięć zmar łych w ka den cji
3-ech człon ków Okrę go we go Za rzą du i człon ka Okrę go -
wej Ko mi sji Roz jem czej. Przy dźwię kach Hym nu pań -
stwo we go po czet sztan da ro wy wpro wa dził Sztan dar
Okrę go we go Za rzą du. Zjazd jed no gło śnie wy brał na Prze -

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

V. OBRADY OKR¢GOWYCH ZJAZDÓW PZD

1. In for ma cja z VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD we Wro cła wiu
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wod ni czą cych Zjaz du – de le ga ta z ROD „We ster plat te”
we Wro cła wiu – Pa nią mgr Bar ba rę Ko rol czuk i de le ga ta
z ROD „Po święt ne” – inż. Jó ze fa Smo li sa.

Po za twier dze niu Po rząd ku ob rad i Re gu la mi nu ob rad
Zjaz du Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy wrę czył od zna kę „Za
Za słu gi dla PZD” Po sło wi na Sejm Nor ber to wi Ra bie oraz
Bur mi strzom Mia sta i Gmi ny Brzeg Dol ny, Mię dzy bórz,
Strze lin, Sy ców i Wo łów.

Spe cjal ny mi Dy plo ma mi uzna nia Okrę go we go Za rzą -
du uho no ro wa no na to miast Po sła na Sejm RP – Ja nu sza
Kra so nia i Sta ro stę Ole śnic kie go – Zbi gnie wa Po ty ra łę.

W uzna niu za sług w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych oraz za wzo ro we wy ko ny wa nie obo -
wiąz ków sta tu to wych – Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy wrę-
czył od zna kę „Za Za słu gi dla PZD” 19 za słu żo nym dzia -
ła czom PZD w tym człon kom władz okrę go wych Związ -
ku oraz pre ze som ogro dów nada ną przez Pre zy dium KR.

Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy wrę czył rów nież 21 za słu żo -
nym dzia ła czom Związ ku zło tą od zna kę „Za słu żo ny
Dział ko wiec” rów nież nada ną przez Pre zy dium Kra jo wej
Rady.

Dy plo ma mi uzna nia przy zna ny mi przez Kra jo wą Ra dę
PZD uho no ro wa no 47 ustę pu ją cych człon ków Okrę go we -
go Za rzą du, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej. VII Okrę go wy Zjazd wy brał 5 oso -
bo wą Ko mi sję Man da to wą, 11 oso bo wą Ko mi sję Wy bor -
czą oraz 7 oso bo wą Ko mi sję Uchwał i Wnio sków.

Re fe rat Spra woz daw czo – Pro gra mo wy wy gło sił Pre -
zes Okrę go we go Za rzą du – mgr Ja nusz Mosz kow ski,
Spra woz da nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej przed sta -
wił Prze wod ni czą cy – mgr Wło dzi mierz Kaucz, a Spra -
woz da nie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej wraz z wnio s-
kiem o udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce mu Okrę go we -
mu Za rzą do wi przed sta wił – Prze wod ni czą cy mgr Hen -
ryk To ma szew ski. 

W dys ku sji na Zjeź dzie wzię ło udział 4 de le ga tów, któ -
rzy zwró ci li uwa gę na licz ną obec ność przed sta wi cie li sa -
mo rzą dów te ry to rial nych oraz po słów na Sejm RP na
Zjeź dzie, któ rzy po pie ra ją ogrod nic two dział ko we i usta -
wę o ROD, ale tak że na prze ciw ni ków usta wy w nie któ -
rych ugru po wa niach w Sej mie i we wła dzach pań stwo -
wych. Zwró ci li uwa gę, że nie wszyst kie me dia w tym pra -
sa i TV rze tel nie wy po wia da ją się na te mat dzia łal no ści
Związ ku i pro ble mów ogro dów. Pod kre śli li, że cią gle trze -
ba wal czyć o ist nie nie ogro dów i praw ne ure gu lo wa nia
za war te w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, 
a do te go po trze ba jest jed no ści i zwar to ści or ga ni za cyj nej
ja ka by ła na Kon gre sie PZD. Stwier dzi li, że nie zbęd na jest
rów nież wal ka w obro nie ogro dów w du żych mia stach ja -
kim jest Wro cław, któ re prze zna czo ne są w pla nach na ce -
le ko mer cyj ne. Uzna li za ko niecz ne dą że nia do po pra wy
współ pra cy z wła dza mi Wro cła wia ale na za sa dzie prze -
strze ga nia po sza no wa nia praw dział kow ców, ogro dów 
i związ ku za war tych w usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Do wnio sków dys ku sji usto sun ko wał się Pre zes Okrę -
go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu mgr Ja nusz Mosz -
kow ski udzie la jąc do dat ko wych wy ja śnień pod kre śla jąc
słusz ność i traf ność uwag i spo strze żeń oraz ko niecz no ści
pra co wa nia w spra wie utrzy ma nia jed no ści or ga ni za cyj nej
i po pra wy wi ze run ku ogro dów i Związ ku w me diach przy
cią głym pre zen to wa niu praw dy o ogro dach, o ro li i ich
zna cze niu dla spo łe czeń stwa i miast.

Za bie ra jąc głos – Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy – Pan An -
to ni Ko strze wa wy so ko oce nił przy go to wa nie Zjaz du
Okrę go we go we Wro cła wiu i przed sta wio ne ma te ria ły,
któ re za wie ra ją ogrom dzia łal no ści Okrę go we go Za rzą du
w mi nio nej ka den cji. Zwró cił uwa gę na du żą ilość zre ali -
zo wa nych in we sty cji oraz na du żą kwo tę do ta cji z OZ 
w wys. ok. 2,5 mln zł, któ rą otrzy ma ło aż 120 ogro dów
dział ko wych. Pod kre ślił sze ro ko pro wa dzo ną dzia łal ność
szko le nio wą za rów no dla dzia ła czy PZD w ROD jak i dla
dział kow ców i kan dy da tów. Zwró cił uwa gę na zre ali zo -
wa nie pro gra mu przy ję te go na po przed nim Zjeź dzie, na
uzy ska ne efek ty i zło żył po dzię ko wa nie za do brą or ga ni -
za cję pra cy i osią gnię cia Pre ze so wi Okrę go we go Za rzą du,
ca łe mu ze spo ło wi OZ i Ko mi sji sta tu to wych.

Przy po mniał wal kę w obro nie usta wy o ROD w mi nio -
nej ka den cji i wal kę tę trze ba bę dzie pro wa dzić da lej, bo
sy tu acja wo kół usta wy i ogro dów jest nie bez piecz na po
zło że niu wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Na le ży w dal szym cią gu
prze sy łać pro te sty w spra wie za gro żeń usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. W swo im wy stą pie niu przy -
po mniał, że bę dzie my ob cho dzić Ju bi le usz 30-le cia
po wsta nia Pol skie go Związ ku dział kow ców i pierw szej
usta wy o ogro dach po po wsta niu Związ ku. Był to okres
roz wo ju ogro dów i umac nia nia or ga ni za cji  – Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Tych war to ści na le ży bro nić i da -
lej roz wi jać ro dzin ne ogro dy dział ko we. Ży czył do bre go
wy bo ru władz okrę go wych i przy ję cia do bre go Pro gra mu
na na stęp ną ka den cję.

W ra mach dys ku sji za bra li rów nież głos po sło wie na
Sejm RP i Bur mi strzo wie Miast i Gmin: Po seł Ja nusz Kra -
soń (SLD) – zwró cił uwa gę na ko niecz ność prze ko ny wa -
nia ca ły czas władz pań stwo wych i par la men tar nych, że
trze ba chro nić ogro dy dział ko we, że ma ją one du że zna -
cze nie dla spo łe czeń stwa i miast. Ogro dy dział ko we są
cen niej sze niż cen tra han dlo we czy pro duk cyj ne. Pod kre -
ślił, a ze Spra woz da nia to wy ni ka, że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców nie ogra ni cza roz wo ju miast i tam gdzie to
jest ko niecz ne ogro dy są li kwi do wa ne na ce le pu blicz ne.
O ogro dy na le ży ca ły czas wal czyć, gdyż są one nie zbęd -
ne dla spo łe czeń stwa, są płu ca mi zie lo ny mi miast. Zwró -
cił uwa gę, że wca le I Pre zes Są du Naj wyż sze go nie mu si
mieć ra cji, jest to bar dziej wy stą pie nie dok try nal ne i po li -
tycz ne a nie słu żą ce miesz kań com i trze ba po li ty kom i Try -
bu na ło wi to uzmy sło wić. Pod kre ślił, że bę dzie za wsze po
stro nie ogro dów i Związ ku. Zło żył gra tu la cje Pre ze so wi
Okrę go we go Za rzą du za bar dzo do brą pra cę i za osią gnię -
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cia. Ży cząc owoc nych ob rad i suk ce sów stwier dził, że
ogro dy i Zwią zek prze trwa ją bo ma ją bar dzo do brych li -
de rów jak Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki i Pre zes OZ we
Wro cła wiu.

Po seł Nor bert Ra ba (PO) – prze ka zał uzna nie Pre ze so -
wi Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu za je go do -
brą pra cę i za an ga żo wa nie w obro nę usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, za bar dzo do bre przy go to wa ne
ma te ria ły na Zjazd, za pre zen to wa ne sta no wi ska, któ re
uświa do mi ły czym są ogro dy dział ko we dla spo łe czeń -
stwa. Po mi mo róż nic w po glą dach nie któ rych po li ty ków
ogro dy są po trzeb ne i prze trwa ją. Za de kla ro wał swo je po -
par cie w Sej mie w spra wach ogro dów dział ko wych.

W po dob nym du chu, w spra wie obro ny usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, obro ny i roz wo ju ogro -
dów jak i ich zna cze nia dla spo łe czeń stwa i miast wy po -
wie dzie li się Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Strze lin – Pa ni
Do ro ta Paw nuk, Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Sy ców – Pan
Sła wo mir Ka pi ca i Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Mię dzy bórz
– Ja ro sław Gło wac ki, któ rzy za de kla ro wa li wspar cie ogro -
dów w swo ich mia stach.  

Po sła nie do VII Zjaz du Okrę go we go prze słał Pre zes
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pan mgr
inż. Eu ge niusz Kon drac ki, w któ rym po dzię ko wał człon -
kom władz okrę gu wro cław skie go za bar dzo do brą pra cę
w mi nio nej ka den cji, za wkład w obro nę usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, za po świę ce nie i si ły od da -
ne ogro dom i Związ ko wi. 

Pod kre ślił, że Okrę go wy Zjazd jest świę tem sa mo rzą du
ogrod nic twa dział ko we go. Zwró cił uwa gę, że ostat nie czte -
ry la ta by ły bar dzo trud ne, gdyż mu sie li śmy ca ły czas wal -
czyć o za cho wa nie usta wy i ogro dów. Przy po mniał, naj-
waż niej sze eta py wal ki, jak za skar że nie prze pi sów usta wy
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez wła dze Wro cła wia,
wy stą pie nie by łe go Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, skan -
da licz ny ra port NIK-u, pro jekt usta wy „PiS”-u, czy naj -
groź niej szy wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Zwró cił uwa gę na naj waż -
niej sze wy da rze nia ja kim był I KONGRES PZD w dniu
14 lip ca 2009 r., któ ry był wiel kim suk ce sem Związ ku.

Po dzię ko wał, za ty sią ce pro te stów skie ro wa nych do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i do Sej mu RP w obro nie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Te ma so we
pro te sty da ją na dzie ję, że i z tej wal ki wyj dzie my zwy cię -
sko. Mu si my jed nak na dal wal czyć i uczy nić wszyst ko by
za cho wać ogro dy dla na stęp nych po ko leń. Prze ka zu jąc
po zdro wie nia, ży czył owoc nych ob rad.

Po sła nie do VII Zjaz du prze ka za ła, rów nież Pa ni Li dia

Ge rin ger de Oeden berg – Po seł do Par la men tu Eu ro pej -
skie go – Kwe stor w Pre zy dium PE, w któ rym pod kre śli -
ła zna cze nie ogro dów dla spo łe czeń stwa i miast, a w
szcze gól no ści moż li wo ści ob co wa nia z pięk ną przy ro dą.
Wy ra zi ła na dzie ję, że pro ble my dział kow ców zwłasz cza
wy ni ka ją ce z prób zmia ny obo wią zu ją ce go pra wa zo sta -
ną roz strzy gnię te po myśl nie dla dział kow ców i ogro dy bę -
dą mo gły da lej się roz wi jać.

VII Okrę go wy Zjazd jed no gło śnie za twier dził Spra woz -
da nia Okrę go we go Za rzą du, Okrę go wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej oraz jed no gło śnie
udzie lił ab so lu to rium ustę pu ją ce mu Okrę go we mu Za rzą -
do wi PZD we Wro cła wiu.

VII Okrę go wy Zjazd wy brał jed no gło śnie za pro po no -
wa ny przez Ko mi sję Wy bor czą 39-oso bo wy Okrę go wy
Za rząd oraz 9-oso bo wą Okrę go wą Ko mi sję Re wi zyj ną 
i 9-oso bo wą Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą.

VII Okrę go wy Zjazd przy jął jed no gło śnie:
– Uchwa łę nr 6/2011 w spra wie pro gra mu dzia ła nia

Okrę go we go Za rzą du na la ta 2011-2015,
– Uchwa łę nr 7/2011 w spra wie obro ny usta wy o ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych,
– Sta no wi sko w spra wie za gro żeń usta wy o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych,
– Sta no wi sko w spra wie wy bo rów par la men tar nych 

w 2011 r. (przy dwóch gło sach wstrzy mu ją cych się),
– Apel do Mar szał ka Sej mu RP w spra wie wy zna cze nia

po słów do re pre zen to wa nia Sej mu RP przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym.

No wo wy bra ny Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu
po now nie wy brał Pre ze sem Okrę go we go Za rzą du mgr Ja -
nu sza Mosz kow skie go, a na Wi ce pre ze sów wy brał – Je -
rze go Kar piń skie go i inż. Jó ze fa Smo li sa (po now nie).
Se kre ta rzem Okrę go we go Za rzą du po now nie wy bra no –
mgr Bar ba rę Ko rol czuk a Skarb ni kiem OZ po now nie 
dr Gra ży nę Wa tras.

Prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej wy -
bra no po now nie mgr Hen ry ka To ma szew skie go, Wi ce -
prze wod ni czą cą – Ja dwi gę Pa trak, a Se kre ta rzem 
mgr Cze sła wa Bły gę (po now nie).

Prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej wy -
bra no – inż. Fran cisz ka Edwar da Skrzyp nia ka, Wi ce prze -
wod ni czą cy mi – inż. Ja na Kacz ma rzy ka (po now nie), mgr
Eu ge niu sza Sme re kę a Se kre ta rzem – mgr Ele ono rę Mu -
chal ską.

VII Okrę go wy Zjazd na wnio sek Ko mi sji Wy bor czej
jed no gło śnie wy brał 28 de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd
Polskiego Związku Działkowców.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Wnio sków i Uchwał
/-/ Le onard Rud nic ki

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/Jó zef Smo lis, Bar ba ra Ko rol czuk

Wro cław, dnia 18 czerw ca 2011 r.
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VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu stwier dza, że w mi nio nej ka -
den cji mia ła i ma miej sce ostra wal ka skie ro wa na prze -
ciw ko prze pi som usta wy o ROD, prze ciw ko Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców.

Wal kę z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
kon ty nu owa ły „Pra wo i Spra wie dli wość” wno sząc do Sej -
mu RP wła sny pro jekt usta wy o ogro dach oraz wła dze
Mia sta Wro cła wia, któ re zło ży ły do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go jesz cze w 2006 roku wnio sek o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją RP 7-miu prze pi sów usta wy 
o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Wal ka o za cho wa nie prze pi sów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych za gro żo nych w/w wnio ska mi za -
koń czo na zo sta ła suk ce sem, gdyż Sejm RP już w pierw -
szym czy ta niu w dniu 16 lip ca 2009 r. od rzu cił w ca ło ści
pro jekt usta wy „PiS”, a Try bu nał Kon sty tu cyj ny Wy ro -
kiem z dnia 09 grud nia 2008 r. stwier dził nie waż ność czę -
ści art. 10 i art. 17 ust. 3 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych od rzu ca jąc wnio ski do ty czą ce po zo sta łych
5-ciu ar ty ku łów usta wy.

Wal ka z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
trwa jed nak na dal a do oba le nia te go ak tu praw ne go rę kę
przy kła da przede wszyst kim Sąd Naj wyż szy w oso bie 
I Pre ze sa SN, któ ry w 2010 ro ku zło żył do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go wnio ski o uzna nie za nie zgod ną z Kon -
sty tu cją RP ca łą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych lub wska za nych 13 prze pi sów usta wy.

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu stwier dza, że włą cze nie się
do wal ki z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
naj wyż szej wła dzy są dow ni czej w Pol sce sta no wi nie zwy -
kle groź ny pre ce dens, gdyż pod wa ża kom pe ten cje i ini -
cja ty wę sta no wie nia pra wa or ga nów usta wo daw czych 
i wy ko naw czych pań stwa pol skie go. Pod wa ża rów nież
roz strzy gnię cia usta wo daw cy w sta no wie niu pra wa od po -
wia da ją ce go ocze ki wa niom i po trze bom spo łecz nym. 

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD we Wro cła wiu
uzna je wnio ski I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go za wy jąt ko -
wo szko dli we spo łecz nie, na ru sza ją ce na by te od wie lu
dzie siąt ków lat pra wa dział kow ców, w tym pra wo do wła -
sno ści obiek tów i na sa dzeń, pra wo Związ ku do wła sno ści
bu dyn ków i bu dow li ogro do wych, zwol nie nia po dat ko we
a przede wszyst kim pra wo do ist nie nia ogro dów dział ko -
wych w struk tu rze miast i gmin.

Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP zmie rza ją cy
do cof nię cia pra wa sprze ci wu Związ ku w spra wie prze -
zna cze nia i li kwi da cji ogro du dział ko we go na ce le ko mer -
cyj ne (art. 17 ust. 2 usta wy o ROD) jest do wo dem ule g-
ło ści I Pre ze sa SN wo bec na ci sków in we sto rów i de we lo -
pe rów a tak że sprzy ja ten den cjom władz szcze gól nie du -
żych miast Pol ski do zwięk sza nia do cho dów bu dże to wych
ze sprze da ży te re nów ogro dów a więc kosz tem po trzeb
spo łecz nych bar dzo du żej i nie za sob nej czę ści spo łe czeń -
stwa miej skie go. 

VII Okrę go wy Za jazd De le ga tów PZD we Wro cła wiu
zwra ca się z ape lem do I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o po -
now ne prze ana li zo wa nie zło żo ne go wnio sku a zwłasz cza
o je go wy co fa nie lub od stą pie nie od nie go.

VII Okrę go wy Zjazd zwra ca się z ape lem do Mar szał -
ka Sej mu RP o po now ne zre wi do wa nie swo je go sta no wi -
ska z dnia 8 grud nia 2010 r. skie ro wa ne go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, gdyż od bie ra ono na dzie ję se tek ty się -
cy ro dzin w Pol sce na upra wę dział ki, na dal sze ist nie nie
ro dzin ne go ogro du dział ko we go. Nie moż na rów nież wy -
rów ny wać krzywd za szłych w mi nio nych dzie się cio le -
ciach wy rzą dza niem krzywd obec nym ro dzi nom dział-
kow ców.

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD we Wro cła wiu
zwra ca się do człon ków Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, nie
przy kła daj cie rę ki do uni ce stwie nia ru chu ogrod nic twa
dział ko we go na zie miach pol skich, ru chu, któ ry li czy już
115 lat i re pre zen to wa ny jest przez bli sko mi lion dział -
kow ców i bli sko 100 ty się cy człon ków or ga nów Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, wy bit nie za słu żo nej i uzna nej
spo łecz nej or ga ni za cji.

VII Okrę go wy Zjazd pra gnie przy po mnieć, że w obro -
nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych swo je
pod pi sy zło ży ło oko ło 50 ty się cy dział kow ców i zde cy -
do wa na więk szość ogro dów dział ko wych okrę gu wro -
cław skie go, któ rzy skie ro wa li w obro nie usta wy, swo ich
praw ty sią ce pro te stów. Ten ma so wy sprze ciw wo bec prób
pod wa że nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
mu si być nie tyl ko do strze żo ny, ale przede wszyst kim
uzna ny przez wła dze pań stwa pol skie go za słusz ny.

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu kie ru jąc ni niej sze STANO-
WISKO do w/w władz Rze czy po spo li tej Pol skiej ocze ku -
je w imie niu 58 ty się cy ro dzin dział kow ców okrę gu wro -
cław skie go na je go uwzględ nie nie.

STANOWISKO
VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu

z dnia 18 czerw ca 2011 r.
w spra wie za gro żeń Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Prze wodniczący Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Le onard Rud nic ki

Prze wodniczący Zjaz du
/-/ Jó zef Smo lis

/-/ Bar ba ra Ko rol czuk
Wro cław, dnia 18 czerw ca 2011 r.
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VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu, stwier dza, że w mi nio nej
ka den cji, w la tach 2007–2010 kon ty nu owa na by ła kam pa -
nia prze ciw ko usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Po od rzu ce niu w 2009 ro ku przez Sejm RP pro jek tu
usta wy „PiS”, po Wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
z grud nia 2008 r., któ ry od rzu cił więk szość wnio sków Ra -
dy Miej skiej Wro cła wia do ata ku na prze pi sy usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych przy stą pi ła tzw. „trze cia
wła dza”, a wła ści wie Sąd Naj wyż szy RP re pre zen to wa ny
przez I Pre ze sa SN. To I Pre zes Są du Naj wyż sze go w lu -
tym i wrze śniu 2010 ro ku zło żył do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go wnio ski o uzna nie za nie zgod ne z Kon sty tu cją RP
aż 13 prze pi sów usta wy a na wet ca łej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych.

Do ata ku na na szą usta wę przy stą pi ła okre ślo na gru pa
po słów Sej mu RP z Pra wa i Spra wie dli wo ści szcze gól nie
w Ko mi sji Kon tro li Pań stwo wej, gre mia Mi ni ster stwa In -
fra struk tu ry a tak że in stru men tal nie wy ko rzy sty wa na Naj -
wyż sza Izba Kon tro li. 

VII Okrę go wy Zjazd wy ra ża ubo le wa nie, że do pla no -
wa nej in ge ren cji w usta wę włą czył się tak że Mar sza łek
Sej mu RP opi niu jąc po zy tyw nie nie któ re wnio ski I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie był i nie mógł być
obo jęt ny na te nie koń czą ce się ata ki na usta wę o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Do obro ny usta wy wraz 
z ca łym Związ kiem przy stą pi ły wła dze okrę go we Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, za rzą dy i ko mi sje sta tu to we
or ga nów i bli sko 50 ty się cy na szych człon ków. Przy ję to
licz ne sta no wi ska, uchwa ły, re zo lu cje za wie ra ją ce pro te -
sty wo bec ce lo wych ata ków na prze pi sy usta wy. Usta wa
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest bo wiem fun da -
men tem ist nie nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych, jest je -
dy nym gwa ran tem praw dział kow ców i ogro dów. 

W swych pro te stach wska za li śmy na praw dzi wą przy -
czy nę ata ków na usta wę, a jest nią chęć prze zna cze nia, 
a na stęp nie li kwi da cji te re nów ogro dów dział ko wych,
szcze gól nie na ce le ko mer cyj ne. 

Prze ciw ni cy usta wy nie li czą się przy tym z po trze ba mi
se tek ty się cy ro dzin dział kow ców w mia stach, dla któ rych
ogród i dział ka jest je dy nym miej scem wy po czyn ku, zdro -
we go try bu ży cia i ob co wa nia z przy ro dą, ak tyw no ści spo -
łecz nej i pro duk cji na wła sne po trze by zdro wych wa rzyw
i owo ców. 

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu wy ra ża uzna nie i po dzię ko -
wa nie wszyst kim dzia ła czom Związ ku w okrę gu wro -
cław skim, wszyst kim dział kow com za ak tyw ną po sta wę
w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za
pod ję te uchwa ły, za ty sią ce pod pi sów za po zo sta wie niem
usta wy w nie zmie nio nym kształ cie.

VII Okrę go wy Zjazd zde cy do wa nie opo wia da się za
kon ty nu owa niem w obec nej ka den cji ak cji pro te sta cyj nej
uwa ża jąc, że jest ona nie zbęd na wo bec ogrom ne go za gro -
że nia prze pi sów usta wy.

VII Okrę go wy Zjazd uwa ża, że mu si być ona pro wa -
dzo na aż do cał ko wi te go za nie cha nia in ge ren cji w usta -
wę.

VII Okrę go wy Zjazd wzy wa za tem or ga ny Związ ku 
w okrę gu wro cław skim, za rzą dy ogro dów, ko mi sje sta tu -
to we i dział kow ców do po dej mo wa nia dal szych dzia łań
pro te sta cyj nych i kie ro wa nia swo ich sta no wisk do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go i Sej mu RP.

VII Okrę go wy Zjazd wy ra ża na dzie ję, że ty sią ce pro te -
stów skie ro wa nych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go od nio -
są ocze ki wa ny sku tek i usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych zo sta nie obro nio na, gdyż do brze słu ży nie
tyl ko ro dzi nom dział kow ców, ale tak że ca łe mu spo łe czeń -
stwu.

Uchwa ła nr 7/2011
VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu

z dnia 18 czerw ca 2011 r.
w spra wie obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Le onard Rud nic ki

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Jó zef Smo lis

/-/ Bar ba ra Ko rol czuk

Wro cław, dnia 18 czerw ca 2011 r.
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VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu wy ra ża ogrom ne za nie po -
ko je nie pró bą wy mu sze nia na Mar szał ku Sej mu RP pod -
ję cia de cy zji w spra wie wy zna cze nia do re pre zen to wa nia
Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej przed Try bu na łem Kon -
sty tu cyj nym po słów „Pra wa i Spra wie dli wo ści” – An drze -
ja De ry i Sta ni sła wa Pię ty.

VII Okrę go wy Zjazd zwra ca uwa gę, że na po sie dze niu
Ko mi sji Usta wo daw czej w dniu 1 grud nia 2010 roku to 
w/w po sło wie sa mi zgło si li chęć wy stą pie nia przed Try bu -
na łem Kon sty tu cyj nym w spra wie z wnio sku I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go o uzna nie za nie zgod ne z Kon sty tu cją RP
prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Ta chęć wy stę po wa nia przed Try bu na łem nie ma na ce lu
obro ny uchwa lo nych przez Sejm RP prze pi sów, do cze go
w imie niu Sej mu po win ni być zo bo wią za ni lecz wręcz od -
wrot nie przy świe ca im cel oba le nia i zdys kre dy to wa nia
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

VII Okrę go wy Zjazd pra gnie przy po mnieć, że to Po seł

An drzej De ra był w imie niu „Pra wa i Spra wie dli wo ści”
wnio sko daw cą w 2009 r. pro jek tu no wej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, któ ra za kła da ła na cjo na li za -
cję ma jąt ku Związ ku, ko mu na li za cję ma jąt ku działkow-
ców, uchy le nie w ca ło ści usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Pro jekt ten zo stał od rzu co ny przez Sejm RP
już w pierw szym czy ta niu w dniu 16 lip ca 2009 r.

VII Okrę go wy Zjazd zwra ca się do Pa na Mar szał ka 
z proś bą o wy zna cze nie do re pre zen to wa nia Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym
po słów, któ rzy by li au to ra mi i rzecz ni ka mi usta wy o ro-
dzin nych ogro dach dział ko wych a nie jej prze ciw ni ka mi,
po słów, któ rzy god nie bę dą re pre zen to wać Sejm RP.

Pod ję cie wła ści wej de cy zji przez Pa na Mar szał ka, o co
ape lu ją De le ga ci ob ra du ją cy na Zjeź dzie, zwró ci uwa gę
se tek ty się cy ro dzin dział kow ców w Pol sce na pró bę po -
waż ne go i obiek tyw ne go ich po trak to wa nia przed Try bu -
na łem, na po waż ną obro nę praw dział kow ców i ogro dów
za pi sa nych w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Le onard Rud nic ki

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Jó zef Smo lis

/-/ Bar ba ra Ko rol czuk

Wro cław, dnia 18 czerw ca 2011 r.

APEL
VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu 

z dnia 18 czerw ca 2011 r. 
do Pa na Grze go rza Sche ty ny – Mar szał ka Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej.

STANOWISKO
VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu 

z dnia 18 czerw ca 2011 r. 
w spra wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 r.

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu wo bec zbli ża ją cych się wy -
bo rów do Sej mu i Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej, któ -
re od bę dą się w paź dzier ni ku 2011 roku zwra ca się do
wszyst kich człon ków Związ ku, do współ mał żon ków 
i człon ków ro dzin dział kow ców o po wszech ny w nich
udział.

Wy bo ry par la men tar ne, wy bo ry przed sta wi cie li na ro du
do naj wyż szych władz Rze czy po spo li tej Pol skiej są oka -
zją dla każ de go oby wa te la do po waż ne go za sta no wie nia
się nad wy bo rem dal szej dro gi roz wo ju na sze go kra ju,
dro gi do po myśl no ści pol skich ro dzin.

Wy bo ry par la men tar ne są rów nież nie zwy kle waż ne,
bar dzo istot ne dla ro dzin pol skich dział kow ców. Od wy -

ni ków wy bo rów no wych władz za le żeć bę dzie bo wiem
rów nież los ro dzin nych ogro dów dział ko wych, los tej czę -
ści spo łe czeń stwa, dla któ rej ogród i dział ka sta no wi miej -
sce wy po czyn ku i re kre acji, miej sce ak tyw no ści spo-
łecz nej, miej sce pod re pe ro wa nia zdro wia oraz wspar cia
bu dże tu do mo we go.

W mi nio nych la tach, a szcze gól nie w ka den cji
2007–2011 po na wia no ata ki na usta wę o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, na ist nie nie ogro dów, szcze gól nie 
w gra ni cach du żych miast, na dzia łal ność spo łecz nej or ga -
ni za cji – Pol skie go Związ ku Dział kow ców,

Pró by uchy le nia praw ogro dów, dział kow ców i Związ -
ku po dej mo wa ło zwłasz cza „Pra wo i Spra wie dli wość”,
ale tak że gre mia po za par la men tar ne w oso bie I Pre ze sa
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Są du Naj wyż sze go, w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry, 
w Naj wyż szej Izbie Kon tro li. Z nie cier pli wo ścią ocze ku -
je my na roz strzy gnię cia ja kie ma ją za paść w sto sun ku do
prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
w Try bu na le Kon sty tu cyj nym.

Wie rzy my głę bo ko, że obro ni my na sze pra wa, obro ni -
my na sze ogro dy za gro żo ne li kwi da cją na ce le ko mer cyj -
ne, bo są one po trzeb ne spo łe czeń stwu. By tak się sta ło
dział kow cy i człon ko wie ich ro dzin mu szą być nie zwy kle
ak tyw ni, a swo ją ak tyw ność i prze ko na nia wy ra żą pod -
czas gło so wa nia w wy bo rach do Sej mu i Se na tu RP.

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu zwra ca się do człon ków
Związ ku o po waż ne prze my śle nie sy tu acji w ja kiej zna la -
zła się na sza usta wa, w ja kiej zna la zły się ro dzin ne ogro -
dy dział ko we i udzie li li po par cia w wy bo rach tym
ugru po wa niom i kan dy da tom na po słów i se na to rów, któ -
rzy wspie ra li ogrod nic two dział ko we, któ rzy w te re nach
ogro dów wi dzie li coś wię cej niż te re ny włącz nie pod za -

bu do wę, któ rzy do strze gli, że ogro dy dział ko we są wy -
ma rzo nym i nie zbęd nym miej scem szcze gól nie dla ro dzin
nie za sob nych fi nan so wo i dla osób, któ re ak tyw ność za -
wo do wą ma ją już za so bą.

Od da jąc swój głos mu si my pa mię tać o ko niecz no ści za -
cho wa nia ogro dów dla swo ich dzie ci i wnu ków, dla ko lej -
nych po ko leń ro dzin dział kow ców.

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD we Wro cła wiu
głę bo ko wie rzy, że w po czu ciu za gro że nia ist nie nia ogro -
dów, w po czu ciu od po wie dzial no ści za los ro dzin nych
ogro dów dział ko wych dział kow cy po dej mą wła ści wą de -
cy zję i od da dzą swój głos na kan dy da tów, któ rzy opo wia -
da ją się za do tych cza so wy mi ure gu lo wa nia mi praw ny mi,
chro nią cy mi ich pra wa, za ure gu lo wa nia mi za war ty mi 
w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Przy szłość ro dzin nych ogro dów dział ko wych, przy -
szłość usta wy i przy szłość Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców za le ży rów nież od Was.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Le onard Rud nic ki

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Jó zef Smo lis

/-/ Bar ba ra Ko rol czuk

Wro cław, dnia 18 czerw ca 2011 r.

2. In for ma cja z Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Kiel cach 

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Kiel cach od był się w dniu 16 czerw ca
2011 ro ku. W Zjeź dzie udział wzię li de le ga cji z ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych wo je wódz twa świę to krzy -
skie go – wy bra ni w trak cie ubie gło rocz nych wal nych
ze brań spra woz daw czo – wy bor czych, człon ko wie ustę -
pu ją cych władz oraz za pro sze ni go ście.

W Zjeź dzie uczest ni czy ło 59 de le ga tów z licz by 74 wy -
bra nych w ROD, co sta no wi 79,73%. 

Z upo waż nie nia Pre ze sa Związ ku – Pa na Eu ge niu sza
Kon drac kie go, swo ją obec no ścią za szczy cił uczest ni ków
Pan Bar tło miej Piech – Dy rek tor Biu ra KR PZD.

Gro no za pro szo nych go ści re pre zen to wa ne by ło w ob ra -
dach Zjaz du przede wszyst kim przez przed sta wi cie li władz
sa mo rzą do wych – Pa na Mar ka Go sa – Prze wod ni czą ce go
Sej mi ku Wo je wódz twa Świę to krzy skie go oraz Pa nią Be atę
Oczko wicz – Wi ce wo je wo dę Świę to krzy skie go. 

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pan Eu ge niusz
Kon drac ki, zwró cił się do De le ga tów w spe cjal nym li ście
od czy ta nym przez Pa na Bar tło mie ja Pie cha. Pre zes PZD
po dzię ko wał wszyst kim spo łecz nym dzia ła czom za ich
ofiar ną i peł ną wy rze czeń 4-let nią ka den cję pra cy na rzecz

Dział kow ców, ROD i Związ ku. Przy po mniał o suk ce sach
ja kie osią gnę li śmy wspól nie w wal ce o dal sze ist nie je
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce ale wska zał tak że na
cią gle to no we i na si la ją ce się ini cja ty wy ma ją ce osta tecz -
nie na ce lu li kwi da cję tej pod 110-let niej idei. Kie ru jąc
sło wa po zdro wie nia, pro sił o dal szą nie usta ją cą wal kę 
o za cho wa nie ogro dów dla przy szłych po ko leń.

Za rów no Pan Prze wod ni czą cy jak i Pa ni Wi ce wo je wo -
da w skie ro wa nym do uczest ni ków Zjaz du wy stą pie niu,
do ce ni li wkład wło żo ny w je go or ga ni za cję. W spo sób
wy raź ny pod kre śli li zna cze nie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców i idei ogrod nic twa dział ko we go dla bli sko mi lio -
no wej rze szy dział kow ców – oby wa te li na sze go kra ju oraz
ich ro dzin. Pod kre śli li tak że ro lę i bez spor ne zna cze nie
ogro dów i Związ ku dla spo łecz no ści lo kal nych i śro do wi -
ska na tu ral ne go. W peł ni zgo dzi li się i po par li sta ra nia 
w obro nie obo wią zu ją cej Usta wy o ROD za pew nia jąc, że
są go rą cy mi zwo len ni ka mi utrzy ma nia obec nej struk tu ry
i cha rak te ru PZD. 

Swój głos do ze bra nych skie ro wa ła tak że Pa ni Elż bie ta
Dro gosz – Prze wod ni czą ca Ra dy Ogól no pol skie go Po ro -
zu mie nia Związ ków Za wo do wych Wo je wódz twa Świę -
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to krzy skie go. Wśród słów po dzię ko wań i ży czeń po myśl -
no ści na przy szłość, wy ra zi ła na dzie ję na dal szą nie usta -
ją cą de ter mi na cję i wy trwa łość śro do wi ska pol skich dział-
kow ców zrze szo nych w PZD w obro nie ich praw i in te re -
sów, za pew nia jąc o swo im wspar ciu i peł nej po mo cy 
w tym za kre sie. 

Do uczest ni ków Okrę go we go Zjaz du swo je sło wa skie -
ro wał tak że Pre zy dent Mia sta Kiel ce – Pan Woj ciech Lu -
baw ski, któ ry w prze sła nym li ście prze ka zał sło wa uzna -
nia i po zdro wie nia dla wszyst kich dział kow ców na sze go
mia sta. Do ce nił i po dzię ko wał za do tych cza so wą współ -
pra cę Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go z wła dza -
mi mia sta oraz za wszel kie ini cja ty wy ja kie po dej mo wa ne
są na szcze blu OZ a na kie ro wa ne są nie tyl ko na pro mo -
cję Związ ku na zie mi świę to krzy skiej ale tak że na po pra -
wę wi ze run ku spo łecz no ści lo kal nej. 

Ży cze nia owoc nych ob rad oraz swo je peł ne po par cie 
w obro nie ru chu ogrod nic twa dział ko we go pod pa tro na -
tem PZD skie ro wał tak że Pan po seł Mi ro sław Paw lak 
z Pol skie go Stron nic twa Lu do we go. 

Ob ra dy Okrę go we go zjaz du by ły tak że do sko na łym
mo men tem na wy ra że nie słów po dzię ko wa nia dla gru py
naj bar dziej za an ga żo wa nych dzia ła czy spo łecz nych z te -
re nu na sze go wo je wódz twa. Otrzy ma li oni dy plo my Kra -
jo wej Ra dy PZD za wzo ro we wy peł nia nie obo wiąz ków
człon ków or ga nów Związ ku oraz sym bo licz ne sta tu et ki
ze stro ny Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go ja ko
po dzię ko wa nie za 4-let nią cięż ką pra cę spo łecz ną. 

W czę ści me ry to rycz nej Zjaz du przy ję to jed no gło śnie
wszyst kie nie zbęd ne do ku men ty i uchwa ły. Ze bra ni wy -
słu cha li spra woz da nia z dzia łal no ści OZ, Okrę go wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej oraz Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej za

okres mi nio nej ka den cji oraz pro gram dzia ła nia na naj -
bliż sze 4 la ta, w któ rym fun da men tal ne zna cze nie mu szą
zna leźć dal sze dzia ła nia i wal ka ce lem obro ny PZD – bli -
sko mi lio no wej, sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej. 

Jed nym z naj istot niej szych do ku men tów wy pra co wa -
nych przez Okrę go wy Zjazd De le ga tów, jest nie wąt pli wie
Sta no wi sko uczest ni ków VIII Okrę go we go Zjaz du De le -
ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel cach z dn.
16.06.2011 r. do ty czą ce wy stą pie nia Mar szał ka Sej mu 
w spra wie wnio sków by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go o stwier dze nie nie kon sty tu cyj no ści wy bra -
nych prze pi sów Usta wy o ROD z dn. 08.07.2005 ro ku,
względ nie ca ło ści tej że Usta wy. 

No wo wy bra ne or ga ny Związ ku szcze bla świę to krzy -
skie go, któ ry mi są: Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski,
Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na oraz Okrę go wa Ko mi sja
Roz jem cza, li czyć bę dą w naj bliż szej ka den cji od po wied -
nio: 25, 10 i 7 człon ków. Wy bra no tak że 9 de le ga tów na
Kra jo wy Zjazd De le ga tów w War sza wie.

W trak cie od by tej prze rwy no wo wy bra ne or ga ny PZD
do ko na ły swo je go ukon sty tu owa nia. Pre ze sem OZŚ PZD
na ko lej ną ka den cję zo stał wy bra ny Pan Zyg munt Wój -
cik. W sło wach po dzię ko wa nia za wy ra żo ne po raz ko lej -
ny za ufa nie i wszel kie gło sy życz li wo ści, po dzię ko wał za
do ko na ny przez de le ga tów wy bór je go oso by oraz pod -
sta wo wych or ga nów Związ ku szcze bla wo je wódz kie go.
Za pew nił o dal szej in ten syw nej pra cy ca łe go Okrę go we -
go Za rzą du Świę to krzy skie go w bie żą cą dzia łal ność 
a przede wszyst kim w te dzia ła nia, któ re na kie ro wa ne są
na obro nę obo wią zu ją cej Usta wy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych – ja ko je dy ne go gwa ran ta dal sze go ist nie -
nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Opra co wał 

Kie row nik Biu ra OZŚ PZD w Kiel cach
/-/ Jan Stań czyk

Kiel ce, dnia 16 czerw ca 2011 r.

STANOWISKO
uczest ni ków VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel cach

z dn. 16.06.2011 r.
do ty czą ce wy stą pie nia Mar szał ka Sej mu w spra wie wnio sków by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du 

Naj wyż sze go o stwier dze nie nie kon sty tu cyj no ści wy bra nych prze pi sów Usta wy o ROD 
z dn. 08.07.2005 r., względ nie ca ło ści tej że Usta wy

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
My, uczest ni cy VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel cach, po za po zna niu
się z Pań skim sta no wi skiem w spra wie wnio sków by łe go
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wspo mnia nych 

w ty tu le, czu je my się w obo wiąz ku od po wie dzieć na nie 
i przed sta wić swój punkt wi dze nia w tej spra wie.

Ogrod nic two dział ko we w na szym kra ju cie szy się już
po nad 110-let nią, pięk ną tra dy cją, bu do wa ną na prze strze -
ni tych lat przy udzia le ogrom nej rze szy oby wa te li. Bar dzo
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smut ny jest fakt, że w ostat nich cza sach ta tra dy cja i lu dzie
sta ją się ce lem zma so wa nych ata ków róż nych śro do wisk,
dla któ rych nie li czy się idea, lecz wy łącz nie pie nią dze 
i zysk. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we zaj mu ją bo wiem
atrak cyj ne te re ny w mia stach, na któ re ła ko mie spo glą da -
ją de we lo pe rzy, in we sto rzy i in ne go ro dza ju przed się bior -
cy. Tym bar dziej smu ci nas to, że do śro do wisk tych
do łą czy ły au to ry te ty w po sta ci Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go oraz Mar szał ka Sej mu, 

a więc au to ry te ty, któ re win ny prze cież sta wać w obro -
nie praw słusz nie na by tych oraz wła sno ści oby wa te li. 

Czte ry ar ty ku ły Usta wy o ROD wy mie nio ne we wnio -
sku by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, 
a w Pań skim sta no wi sku wy su nię te na plan pierw szy ja ko
nie zgod ne z Kon sty tu cją RP (art. 10, 17 ust. 2, 18 i 24)
sta no wią dla nas dział kow ców nie zwy kle waż ne gwa ran -
cje ochro ny na szych praw i po zwa la ją ze spo ko jem pa -
trzeć w przy szłość. Bez wąt pie nia na le żą one do gru py
tych prze pi sów, któ re z punk tu wi dze nia człon ków Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców ma ją zna czą cy wpływ na
dal sze funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych i idei
ogrod nic twa dział ko we go . Mi mo to nie spo sób zgo dzić
się z kon klu zją za war tą w Uwa gach koń co wych sta no wi -
ska Pa na Mar szał ka, w któ rych stwier dza, że bez nich ca -
ła Usta wa na bie rze cha rak te ru „ka dłu bo we go” i po cią gnie
to za so bą ko niecz ność zli kwi do wa nia ca ło ści ak tu praw -
ne go i prze bu do wa nia sys te mu funk cjo no wa nia tej po nad
110-let niej idei. Na wet bo wiem bez tych ar ty ku łów Usta -
wa bę dzie na dal za bez pie cza ła in te re sy dział kow ców i ich
ro dzin. Gdy by do szło do de ro ga cji ca ło ści Usta wy o ROD,
w pro stej li nii do pro wa dzi ło by do li kwi da cji ogro dów 
i Związ ku. 

Nic więc dziw ne go, że dział kow cy mu rem sta nę li 
w obro nie prze pi sów Usta wy, zbie ra jąc już po nad 620 ty -
się cy pod pi sów wy ra ża ją cych po par cie dla dal sze go jej
obo wią zy wa nia. Ma my na dzie ję, że tak do no śny głos nie
zo sta nie po mi nię ty pod czas roz strzy ga nia o lo sach na sze -
go ak tu nor ma tyw ne go.

W tym miej scu pra gnie my zwró cić uwa gę na naj waż -
niej szy z gro na po wyż szych czte rech ar ty ku łów, a mia no -
wi cie art. 24 Usta wy. To wła śnie w głów nej mie rze ten
prze pis chro ni dział kow ców przed bez pow rot ną utra tą ich
wła sno ści pry wat nej i ma jąt ku, któ ry przez la ta gro ma dzi -
li na dział kach, dzia ła jąc w do brej wie rze i w za ufa niu do
de cy zji władz pu blicz nych. Zie mie sta no wią ce dziś ro -

dzin ne ogro dy dział ko we, by ły przed la ty prze ka zy wa ne
de cy zja mi ad mi ni stra cyj ny mi. Bar dzo czę sto by ły to te re -
ny znisz czo ne i zde gra do wa ne. Użyt kow ni cy dzia łek wła -
sny mi si ła mi i na kła da mi pie nięż ny mi re kul ty wo wa li te
zie mie, za go spo da ro wy wa li je, przy wra ca jąc dla śro do wi -
ska i za mie nia jąc w pięk ne en kla wy zie le ni w mia stach.
Wszyst ko to ro bi li wie rząc, że te re ny te prze ka za ne zo sta -
ły im zgod nie z pra wem, w pra wi dło wym, nie obar czo -
nym błę da mi po stę po wa niu. Nie moż na więc do pu ścić do
sy tu acji, w któ rej te raz, wo bec rosz czeń kie ro wa nych
przez wła ści cie li i spad ko bier ców tych że grun tów, człon -
ko wie PZD pła cić bę dą ce nę za wy cho dzą ce na jaw błę dy
po peł nio ne przez or ga na ad mi ni stra cji pu blicz nej przy wy -
da wa niu de cy zji sprzed lat. Nie moż na do pu ścić do te go,
aby zlek ce wa żo na zo sta ła do bra wia ra użyt ku ją cych te
zie mie przez la ta dział kow ców, ich za ufa nie do władz oraz
za sad współ ży cia spo łecz ne go. Ży je my w pań stwie pra -
wa, więc mo że my i po win ni śmy wy ma gać, aby za ufa nie
oby wa te li do pra wa, jak i sa mo pra wo by ło prze strze ga ne
i sza no wa ne. By kon se kwen cje wa dli wych de cy zji ob cią -
ża ły nie oby wa te li do tknię tych ich skut ka mi, lecz od po -
wie dzial ne za nie wła ści we or ga ny pań stwo we. 

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych jest je -

dy nym sku tecz nym orę żem w rę kach dział kow ców w wal -
ce o obro nę ich praw. Je dy nym, któ ry unie moż li wia
nie ogra ni czo ną li kwi da cję ogro dów bez wy pła ty od szko -
do wań i za pew nie nia te re nów za stęp czych dla użyt kow ni -
ków dzia łek, któ rym w świe tle pra wa i z sza cun ku dla
ludz kiej pra cy się to prze cież na le ży. Czy mo że za ist nieć
bo wiem sy tu acja, w któ rej w pań stwie pra wa czło wiek tra -
ci z dnia na dzień swo ją pry wat ną wła sność nie otrzy mu -
jąc w za mian zu peł nie nic? Czy mo że za ist nieć sy tu acja,
w któ rej czło wiek nie mo że w spo ko ju za go spo da ro wać
użyt ko wa nej przez sie bie zie mi w oba wie o trwa łość przy -
zna ne go mu pra wa? Od po wiedź wy da je się być jed na 
– nie!  

Je ste śmy prze ko na ni, że Pan Mar sza łek jest po dob ne go
zda nia, dla te go wy ra ża my głę bo ką na dzie ję, że prze ana li -
zu je jesz cze raz tę nie zwy kle istot ną dla bli sko mi lio no wej
gru py lu dzi spra wę i sta nie po jej stro nie. Wie rzy my, że
nie po zo sta nie Pan obo jęt ny na nasz głos kie ro wa ny w tym
sta no wi sku, jak rów nież głos pły ną cy ze stro ny użyt kow -
ni ków dzia łek z ca łej Pol ski.

Człon ko wie VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD
w Kiel cach 

pod pi su ją cy się pod po wyż szym li stem
Kiel ce, dnia 16 czerw ca 2011 r.
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W dniu 17 czerw ca 2011 ro ku w cen trum ho te lo wo -kon -
fe ren cyj nym „Bo ry na” w Rą bie niu ko ło Ło dzi ob ra do wał
Okrę go wy Zjazd Łódz ki De le ga tów PZD. Uczest ni czy ło
w nim bli sko 230 osób, z cze go 202 sta no wi li de le ga ci,
za pew nia jąc fre kwen cję na po zio mie 64%. Po zo sta li
uczest ni cy to nie bę dą cy de le ga ta mi ustę pu ją cy człon ko -
wie władz okrę go wych oraz za pro sze ni go ście ho no ro wi:
po sło wie zie mi łódz kiej- re pre zen tu ją cy So jusz Le wi cy
De mo kra tycz nej Syl we ster Paw łow ski i Ar tur Ostrow ski,
Mie czy sław Łu czak - przed sta wi ciel Pol skie go Stron nic -
twa Lu do we go, Ce za ry Tom czyk z Plat for my Oby wa tel -
skiej, a tak że wy stę pu ją cy w imie niu wój ta Gmi ny
No wo sol na je go za stęp ca Jan Kie ler. Wła dze kra jo we Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców re pre zen to wał oso bi ście
Pre zes PZD pan Eu ge niusz Kon drac ki. 

Li sty z ży cze nia mi owoc nych ob rad, ży wej dys ku sji 
i do brych de cy zji pod ję tych przez Zjazd prze sła li: se na -
tor, a za ra zem Mi ni ster Spra wie dli wo ści Krzysz tof Kwiat -
kow ski, po seł Iwo na Śle dziń ska -Ka ta ra siń ska oraz Bur-
mistrz i Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Pa jęcz na.

Otwie ra jąc Zjazd Pre zes Okrę go we go Za rzą du Łódz -
kie go Iza be la Oże gal ska po wi ta ła uczest ni czą cych w nim
de le ga tów, a tak że przed sta wi ła ofi cjal nych go ści. Pod -
kre śli ła, że ce lem Zjaz du jest pod su mo wa nie pra cy okrę -
go wych or ga nów Związ ku w koń czą cej się ka den cji oraz
wy ło nie nie no wych władz i okre śle nie naj istot niej szych
kie run ków dzia ła nia na na stęp ne czte ry la ta. Na prze wod -
ni czą cych Zjaz du wy bra no pa nów Cze sła wa Ju sta i Je rze -
go Adam skie go. 

Przed sta wie nie spra woz dań z pra cy or ga nów okrę go -
wych PZD po prze dzi ło uho no ro wa nie za pro szo nych go ści
oraz naj ak tyw niej szych dzia ła czy od zna cze nia mi związ -
ko wy mi i dy plo ma mi Kra jo wej Ra dy PZD. Wy róż nio -
nych de ko ro wał Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki. Od zna ki
„Za za słu gi dla PZD” otrzy ma li po sło wie Ar tur Ostrow ski
i Syl we ster Paw łow ski oraz nie obec na nie ste ty po seł Zdzi -
sła wa Ja now ska, Wójt Gmi ny No wo sol na To masz By -
stroń ski, Ja ni na Szew czyk – Czło nek Pre zy dium Okrę go-
we go Za rzą du Łódz kie go PZD, Pa ni An na Wi tych – Czło -
nek Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD i Krzysz tof
Gło dek - Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ko mi -
sji Roz jem czej PZD. 21 dzia ła czy okrę go wych wy róż nio -
no dy plo ma mi Kra jo wej Ra dy PZD za wzo ro we wy-
peł nia nie obo wiąz ków człon ka okrę go we go or ga nu PZD
oraz obro nę praw dział kow ców i usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Na stęp nie pre zes I. Oże gal ska wy -
gło si ła re fe rat spra woz daw czo -pro gra mo wy od no szą cy się
do naj waż niej szych wy da rzeń i dzia łań pro wa dzo nych
przez Okrę go wy Za rząd Łódz ki w mi ja ją cej ka den cji oraz
za dań, któ re po win ny być re ali zo wa ne przez no we wła -
dze okrę go we. Trze ba pod kre ślić, że wszy scy de le ga ci
wraz z za pro sze nia mi na Zjazd otrzy ma li ob szer ne spra -

woz da nie z dzia łal no ści OZŁ PZD w ka den cji 2007–2011.
Ko lej ny mi punk ta mi po rząd ku ob rad by ło przed sta wie nie
spra woz dań przez prze wod ni czą cych Okrę go wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej i Roz jem czej, po czym Zjazd pod jął
uchwa ły o za twier dze niu spra woz dań or ga nów okrę go -
wych Związ ku i udzie lił ustę pu ją ce mu OZŁ ab so lu to rium.

Dys ku sję otwo rzy ło wy stą pie nie ofi cjal nych go ści. Głos
za bra li po sło wie. Pa no wie Mie czy sław Łu czak i Ce za ry
Tom czyk za pew ni li o swo im po par ciu dla idei ogrod nic -
twa dział ko we go i wal ki ja ką człon ko wie Związ ku to czą
w obro nie usta wy o ROD. Po seł Ar tur Ostrow ski wy ra ził
żal, że to wła śnie przed sta wi cie le par tii po li tycz nych 
i władz pań stwo wych do pro wa dzi li do upo li tycz nie nia
ogro dów dział ko wych, któ re za miast być miej scem wy -
po czyn ku i re kre acji sta ły się kar tą prze tar go wą po par cia
dla róż nych ugru po wań, ma mie nia spo łe czeń stwa de ma -
go gicz ny mi i pu sty mi ha sła mi i obiet ni ca mi. Przy po mniał
naj waż niej sze zda rze nia i ini cja ty wy pod ję te w mi nio nej
ka den cji dla ra to wa nia ogro dów szcze gól nie od no sząc się
do I Kon gre su PZD, po chwa lił śro do wi sko dział kow ców
za jed ność, in te gra cję i zdol ność do mo bi li za cji w trud -
nych mo men tach. Po seł Syl we ster Paw łow ski wy ra ził
uzna nie dla PZD za wy peł nia nie spo łecz nie po ży tecz nych
funk cji, dzia ła nia na rzecz spo łecz no ści lo kal nych, pro pa -
go wa nie eko lo gicz nych i proz dro wot nych po staw. Pod -
kre ślił kon sty tu cyj ne pra wo wszyst kich oby wa te li do
zrze sza nia się, a co za tym idzie ne ga tyw nie oce nił ak tyw -
ność or ga nów Pań stwa zmie rza ją cą do zmar gi na li zo wa -
nia ro li Związ ku. Za pew nił o po par ciu po słów z le wej
stro ny sce ny po li tycz nej dla in te re sów i po stu la tów śro -
do wi ska dział kow ców. 

W dys ku sji udział wzię ło 15 de le ga tów. Do mi no wał te -
mat obro ny Związ ku i praw dział kow ców, ape lo wa no do
po li ty ków o nie in ge ro wa nie w funk cjo no wa nie sa mo -
dziel nej i nie za leż nej or ga ni za cji ja ką jest PZD. Mó wio no
o ko rzy ściach ja kie da je dział kow com obec na usta wa,
m.in. gwa ran tu jąc ko niecz ność przy zna wa nia te re nów 
w za mian za li kwi do wa ne ogro dy, wy pła ty od szko do wań,
po moc i ochro nę Związ ku w po stę po wa niach ad mi ni stra -
cyj nych i są do wych zwłasz cza wo bec rosz czeń do grun -
tów ogro dów. Pod kre śla no ni kłą po moc ze stro ny sa mo -
rzą dów dla two rze nia do brych wa run ków dla ist nie nia
ogro dów. Zgło szo ne zo sta ły po stu la ty po wo ła nia wy spe -
cja li zo wa nych ko mó rek praw nych i księ go wych dla ob -
słu gi ROD, by za pew nić lep sze funk cjo no wa nie pod sta-
wo wych jed no stek Związ ku. Na za koń cze nie dys ku sji
głos za brał Pre zes PZD pan Eu ge niusz Kon drac ki. Ob -
szer nie omó wił ak tu al ną sy tu ację w ja kiej znaj du je się
Zwią zek i ogro dy. Na wią zał do lek ce wa żą ce go sto sun ku
naj waż niej szych kon sty tu cyj nych or ga nów do mi lio no wej
or ga ni za cji spo łecz nej. Wska zał na po li tycz ne uwa run ko -
wa nia pro wa dzo nej przez NIK kon tro li w gmi nach, któ ra

3. In for ma cja z Okrę go we go Zjaz du Łódz kie go De le ga tów PZD.
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w rze czy wi sto ści po ka za ła licz ne za nie dba nia i za nie cha -
nia or ga nów sa mo rzą du w re ali za cji ich usta wo wych obo -
wiąz ków w za kre sie po mo cy dla ogro dów. Po ło żył na cisk
na bez pre ce den so wy za mach na pra wa człon ków PZD ja -
kim by ło za skar że nie usta wy przez Pierw sze go Pre ze sa
Sa du Naj wyż sze go. Jesz cze raz ja sno przed sta wił in ten -
cje prze ciw ni ków Związ ku, któ rzy za głów ny cel zmia ny
obec ne go po rząd ku praw ne go sta wia ją so bie uzy ska nie
do stę pu do grun tów, na któ rych znaj du ją się ogro dy 
i uczy nie nie ich przed mio tem ob ro tu i lo ka ty ka pi ta łu.
Koń cząc swo ją wy po wiedź Pre zes E. Kon drac ki pod kre -
ślił zna cze nie sil ne go, zjed no czo ne go i za an ga żo wa ne go
w obro nę praw swo ich człon ków Związ ku, któ ry ja ko je -
dy na w kra ju or ga ni za cja wy ka zu je tak du żą de ter mi na -
cję w wal ce o swo je pra wa.

Po dys ku sji i krót kiej prze rwie Zjazd pod jął uchwa łę w
spra wie usta le nie licz by człon ków or ga nów okrę go wych
w no wej ka den cji, zgod nie z któ rą Okrę go wy Za rząd bę -
dzie li czył 39 człon ków, a ko mi sje sta tu to we po 9 człon -
ków. Na stęp nie ko mi sja wy bor cza na pod sta wie pro po-
zy cji zgło szo nych przez ustę pu ją ce wła dze okrę go we oraz
de le ga tów uczest ni czą cych w Zjeź dzie, zgod nie z usta lo -
ną na Zjeź dzie licz bą człon ków or ga nów okrę go wych

Związ ku, przed sta wi ła Zjaz do wi kan dy da tów do władz
okrę go wych i 23 de le ga tów na Zjazd Kra jo wy. Pro po zy -
cje ko mi sji wy bor czej zo sta ły przy ję te jed no gło śnie. Pre -
ze sem OZŁ wy bra na zo sta ła pa ni Iza be la Oże gal ska.
Zjazd przy jął też uchwa łę pro gra mo wą na roz po czy na ją -
cą się ka den cję. 

Do naj waż niej szych za dań za li czo no: obro nę usta wy o
ROD, pro mo cję ogrod nic twa dział ko we go, zin ten sy fi ko -
wa nie dzia łań dla ure gu lo wa nia sy tu acji praw nej grun tów
ogro dów, mo der ni za cję i in we sty cje w ogro dach, współ -
pra cę z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi, oświa tę ogrod ni czą
i roz sze rze nie dzia łal no ści kon kur so wej.

Zjazd przy jął też 5 in nych do ku men tów w tym 3 sta no -
wi ska: w obro nie usta wy o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych, w spra wie współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi,
w spra wie opi nii Mar szał ka Sej mu do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go do ty czą cej wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go o zba da nie kon sty tu cyj no ści usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych oraz w spra wie re pre zen -
ta cji Sej mu w po stę po wa niu przed Try bu na łem Kon sty-
tu cyj nym, prze sła nie w spra wie jed no ści i in te gra cji ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go oraz apel w spra wie wy bo -
rów par la men tar nych w 2011 ro ku.

Pre zes OZŁ PZD
/-/ Iza be la Oże gal ska

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du Łódz kie go De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 czerw ca 2011 ro ku
w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Uczest ni cy ob rad Okrę go we go Zjaz du Łódz kie go De le -
ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców re pre zen tu ją cy
po nad 46 ty się cy ro dzin użyt ku ją cych dział ki w ogro dach
okrę gu łódz kie go uzna ją, że ak tu al na sy tu acja Związ ku,
wy ni ka ją ca z dzia łań or ga nów pań stwo wych róż ne go
szcze bla, roz ma itych ini cja tyw usta wo daw czych i me dial -
nych ata ków, wy ma ga dal szych zde cy do wa nych i kon se -
kwent nych dzia łań wszyst kich struk tur PZD w obro nie
usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

Dzi siej sze ro dzin ne ogro dy dział ko we są kon ty nu ato ra -
mi po nad stu let niej tra dy cji ru chu dział ko we go w Pol sce.
Po mi mo upły wu lat, prze mian ustro jo wych i spo łecz nych,
nie zma la ło ich zna cze nie dla spo łe czeń stwa.

Po zy tyw na ro la ja ką peł nią ogro dy w za spo ka ja niu po -
trzeb re kre acyj nych i so cjal nych lo kal nych spo łecz no ści to
naj waż niej szy i cią gle ak tu al ny cel przy świe ca ją cy idei
ogrod nic twa dział ko we go. Z te go też wzglę du obec nie
obo wią zu ją ca usta wa z 8 lip ca 2005 ro ku okre śla ogro dy

przede wszyst kim ja ko obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej.
Przy wra ca nie przy ro dzie zde gra do wa nych eko lo gicz nie
te re nów, wzbo ga ca nie lo kal ne go kra jo bra zu, two rze nie
przy ja zne go dla lu dzi oto cze nia, in te gra cja spo łecz na, czy
wresz cie współ pra ca z in sty tu cja mi edu ka cyj ny mi i or ga -
ni za cja mi opie ku ją cy mi się po trze bu ją cy mi to naj istot niej -
sze funk cje dzia łek ro dzin nych i ele men ty dzia łal no ści
PZD. Dla te go też bez wąt pie nia dal sze ist nie nie ogro dów
dział ko wych jest w in te re sie ca łe go spo łe czeń stwa. 

Re ali za cja po wyż szych za dań moż li wa jest przy za pew -
nie niu dla ogro dów od po wied nich wa run ków praw nych.
Zjazd uzna je, że ak tem któ ry naj le piej i naj peł niej re gu lu -
je funk cjo no wa nie ROD, jest wspo mnia na wy żej usta wa
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Przy jej opra co wy -
wa niu oprócz par la men ta rzy stów bra li udział tak że przed -
sta wi cie le Związ ku.

Nie ste ty ale wy glą da na to, że po par cie jej 620 ty sią ca -
mi pod pi sów, zło żo ny mi przez użyt kow ni ków dzia łek 
w ROD jest nie wy star cza ją ce i nie bra ne pod uwa gę przez
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pań stwo we in sty tu cje. Choć wal ka o za cho wa nie ogro dów
i dzia łek to czy się nie mal od po cząt ku prze mian de mo kra -
tycz nych w na szym kra ju to od po nad ro ku ob ser wu je my
na si le nie oso bli wych dzia łań, nie któ rych or ga nów kon sty -
tu cyj nych.

Wzmo żo ne za in te re so wa nie spra wa mi ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go prze ja wi li za rów no Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich jak i Naj wyż sza Izba Kon tro li. Za naj bar dziej
do tkli wą i przy krą ini cja ty wę Zjazd uwa ża wnio sek
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją usta wy o ROD. 

Ze smut kiem i roz cza ro wa niem przyj mu je my, że au to -
ry tet Są du Naj wyż sze go zo stał wcią gnię ty do wal ki 
z dział kow ca mi. Wnio sek Pierw sze go Pre ze sa SN to ko -
lej na pró ba zdys kre dy to wa nia Związ ku, udo wod nie nia
rze ko me go wy czer pa nia się spo łecz nej for my or ga ni zo -
wa nia się dział kow ców. Bul wer su je nas tak że sto su nek,
tak sza cow nej i zna czą cej in sty tu cji, ja ką jest Sąd Naj wyż -
szy, do dział kow ców, któ rzy sta no wią po nad mi lio no wą
rze szę oby wa te li. Ma so wy od zew na sze go śro do wi ska na
wnio sek z lu te go 2010 ro ku do ty czą cy sze ściu ar ty ku łów

usta wy o ROD, to prze jaw do brej or ga ni za cji i oby wa tel -
skiej świa do mo ści dział kow ców. Nie ste ty, ale Pierw szy
Pre zes SN nie ra czył od po wie dzieć na ja kie kol wiek z wy -
stą pień, a je go lek ce wa żą ce po dej ście do na sze go śro do -
wi ska zna la zło swój wy raz w roz sze rze niu pier wot ne go
wnio sku i za skar że niu ca łej usta wy. 

Dzia ła nie to Zjazd od bie ra ja ko szcze gól ny i bez pre ce -
den so wy przy kład re ak cji na mo bi li za cję śro do wi ska pol -
skich dział kow ców i po nad 1600 ape li, wy stą pień i li stów
w obro nie usta wy. Ta ką ra dy ka li za cję uzna je my za for mę
od we tu  za po sta wę dział kow ców w obro nie ich fun da -
men tal nych praw. 

Dla te go też kie ru jąc się tro ską o za pew nie nie dal sze go
ist nie nia ru chu dział ko we go zwra ca my się do władz pań -
stwo wych, par la men ta rzy stów zie mi łódz kiej, par tii po li -
tycz nych, or ga ni za cji po za rzą do wych i wszyst kich osób,
któ rym le ży na ser cu do bro ogro dów o po par cie sta rań w
obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ -
ra jest je dy nym ak tem praw nym sku tecz nie chro nią cym
fun da men tal ne pra wa dział kow ców i do ro bek kli ku po ko -
leń Po la ków.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/

Łódź, dnia 17 czerw ca 2011 r.

PRZESŁANIE
Okrę go we go Zjaz du Łódz kie go De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 czerw ca 2011 ro ku
w spra wie in te gra cji i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

To czą ca się od po nad 20 lat wal ka w obro nie ist nie nia
ogro dów dział ko wych wy zwa la w na szym śro do wi sku
wie le ini cja tyw dzię ki któ rym uda je się sku tecz nie ode -
przeć roz ma ite ata ki na Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Do -
świad cze nia ostat nich lat po ka zu ją, że tyl ko zjed no czo na
i sku pio na wo kół naj waż niej sze go ce lu, ja kim jest za cho -
wa nie wie lo po ko le nio we go do rob ku dział kow ców, or ga -
ni za cja, jest w sta nie prze trwać wszel kie za wi ro wa nia i
pró by pod wa że nia fun da men tal nych praw związ ko wych. 

Uczest ni cy Zjaz du, tak jak wszy scy pol scy dział kow cy,
pod kre śla ją zna cze nie PZD, któ ry ja ko nie za leż na i sa mo -
rząd na or ga ni za cja sta no wi si łę zdol ną efek tyw nie wal -
czyć o ura to wa nie ogro dów i dzia łek ro dzin nych. 

In te gra cja śro do wi ska dział kow ców wy ra ża się w nie zli -
czo nej ilo ści sta no wisk, uchwał i ape li, któ re zo sta ły pod -
ję te w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych w od po wie dzi na roz ma ite ini cja ty wy pań stwo -
we zmie rza ją ce do zmia ny obec nych za sad funk cjo no wa -

nia Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związ ku. Bez -
pre ce den so wym przy kła dem mo bi li za cji pol skich dział -
kow ców by ło zwo ła nie I Kon gre su Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w lip cu 2009 ro ku, co w de cy du ją cej mie -
rze przy czy ni ło się do zwy cię stwa, ja kim by ło od rzu ce nie
przez Sejm już w pierw szym czy ta niu pro jek tu usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych au tor stwa po słów
Pra wa i Spra wie dli wo ści, sta no wią ce go jaw ny za mach na
naj więk szą or ga ni za cję spo łecz ną w kra ju.

Po wyż sze przy kła dy ja sno po ka zu ją, że gdy dzia ła my
ra zem, wspól nie, prze ko na ni o słusz no ści idei, za któ re
wal czy my sta no wi my po waż ny i li czą cy się ruch. Tyl ko
zjed no czo na or ga ni za cja mo że prze ciw sta wić się za gro -
że niom i bu do wać przy szłość ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce. Nie mo że my do pu ścić do te go, by prze ciw ni -
kom Związ ku przy po mo cy de ma go gicz nych ha seł i ma -
ni pu lo wa nia opi nią pu blicz ną, uda ło się skłó cić na sze
śro do wi sko i do pro wa dzić do je go roz bi cia.
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W związ ku z tym Zjazd ape lu je o dal szą in te gra cję 
i współ pra cę struk tur Związ ku. Broń my fun da men tal nych
praw, któ re gwa ran tu je nam usta wa o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Dzia łaj my ra zem na rzecz umac nia nia
po zy tyw ne go wi ze run ku Związ ku, pro mo wa nia ogro dów
ja ko miejsc przy ja znych nie tyl ko człon kom or ga ni za cji,
ale tak że szer sze mu krę go wi spo łe czeń stwa. Po nad stu let -

nia tra dy cja ogrod nic twa dział ko we go i przy pa da ją cy w
tym ro ku ju bi le usz 30-le cia ist nie nia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców to po wo dy do du my i ar gu men ty świad czą -
ce o na szym do rob ku i wkła dzie w bu do wę spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go w Pol sce. De mo kra tycz ne za sa dy, w opar -
ciu o któ re dzia ła Zwią zek sta no wią przy kład, że idea sa mo -
rząd no ści jest naj lep szą dla roz wo ju spo łe czeń stwa. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/

Łódź, dnia 17 czerw ca 2011 r.

APEL
Okrę go we go Zjaz du Łódz kie go De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 czerw ca 2011 ro ku
w spra wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 ro ku

Zbli ża ją ce się je sien ne wy bo ry par la men tar ne są nie -
zwy kle waż nym wy da rze niem dla wszyst kich oby wa te li.
Od kształ tu przy szłe go par la men tu bę dzie za le ża ła po li -
ty ka pro wa dzo na przez Pań stwo za rów no na ze wnątrz, ja -
ki i do ty czą ca za gad nień we wnątrz kra jo wych. Układ sił
ja ki ufor mu je się we wła dzach pań stwo wych bę dzie miał
istot ne zna cze nie tak że dla spraw Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i mo de lu funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych.

Nie ste ty, ale od po nad dwu dzie stu lat, czy li od po cząt -
ku de mo kra tycz nych prze mian ustro jo wych de cy zje za -
pa da ją ce na szcze blach wła dzy usta wo daw czej i wy ko -
naw czej in ge ru ją w funk cjo no wa nie ogro dów i praw osób
użyt ku ją cych w nich dział ki. Śmia ło moż na stwier dzić, że
sta tu to wa  dzia łal ność Związ ku jest bru tal nie za kłó ca na
przez po my sły i idee róż nych grup po li tycz nych. Po pu li -
stycz ne ha sła po wszech ne go uwłasz cze nia dział kow ców,
znie sie nia obo wiąz ku przy na leż no ści do Związ ku, czy też
in ter we nio wa nia wo bec bra ku nad zo ru nad PZD to ty po -
we na rzę dzia wal ki o elek to rat, in stru men ty ma ją ce przy -
słu żyć się zwięk sze niu po par cia dla okre ślo nych par tii.
Oby wa te le zrze sze ni w Pol skim Związ ku Dział kow ców
sta no wią po nad mi lio no wą gru pę. Na sza or ga ni za cja jest
naj licz niej szą w kra ju. Z przy kro ścią i roz go ry cze niem od -
no to wu je my fakt, iż dla nie któ rych śro do wisk po li tycz -
nych nie jest to wy star cza ją cy ar gu ment dla uwzględ nie nia
gło su dział kow ców przy po dej mo wa niu de cy zji w spra -
wach ich do ty czą cych. 

Ca ła mi ja ją ca ka den cja władz okrę go wych PZD upły -
nę ła pod zna kiem wal ki w obro nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i Związ ku. Za cho wa nie fun da men -

tal nych praw użyt kow ni ków dzia łek to prio ry te to we dzia -
ła nie tak że dla no wo wy ło nio nych or ga nów PZD szcze -
bla okrę go we go i kra jo we go.   

Wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go ocze -
ku ją cy na roz pa trze nie przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny,
zwięk szo ne za in te re so wa nie spra wa mi ogro dów ze stro ny
or ga nów nad zo ru bu dow la ne go i kon tro li pań stwo wej, czy
wresz cie pro wa dzo ne w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry pra -
ce ana li tycz ne nad usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych to naj waż niej sze wy zwa nia z ja ki mi przyj dzie się
zmie rzyć Związ ko wi w naj bliż szej przy szło ści.  

Roz strzy gnię cia ja kie za pad ną w po wyż szych spra wach
za le żeć bę dą nie tyl ko od ak tyw no ści spo łecz nych dzia ła -
czy związ ko wych, ale przede wszyst kim od te go jak sze -
ro kie zro zu mie nie dla ro li ogrod nic twa dział ko we go
pa no wać bę dzie wśród no wych po słów i se na to rów.

Z te go wzglę du uczest ni cy Zjazd, od wo łu jąc się do idei
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go li czy na ma so wy udział
dział kow ców w wy bo rach par la men tar nych. 

Wzy wa my też wła dze wszyst kich szcze bli Związ ku 
w na szym okrę gu do udzie la nia po par cia tym kan dy da -
tom, któ rych po ziom wie dzy, zna jo mość pro ble ma ty ki
ogrod nic twa dział ko we go i za sad funk cjo no wa nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych gwa ran tu je wy peł nia nie man -
da tu w spo sób za pew nia ją cy re ali za cję po stu la tów
śro do wi ska dział ko we go i re spek to wa nie praw przy zna -
nych na sze mu Związ ko wi. 

Uczest ni cy Zjaz du ape lu ją do władz ogro dów o udzie -
le nie po mo cy or ga ni za cyj nej i pro mo cyj nej tym ugru po -
wa niom i ko mi te tom, któ re w swo ich pro gra mach
wy bor czych uwzględ nia ją dzia ła nia i roz wią za nia słu żą ce
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za cho wa niu i roz wo jo wi ogro dów oraz o za pew nie nie im
sze ro kie go kon tak tu z dział kow ca mi po przez róż ne dzia -
ła nia in for ma cyj ne, w tym tak że wy ko rzy sta nie w mia rę
po trze by świe tlic i do mów dział kow ca na spo tka nia przed -
wy bor cze. 

Pa mię taj my, że je dy nie wy bór wła ści wych osób da per -

spek ty wy lep sze go trak to wa nia i zro zu mie nia spraw dział -
kow ców na naj wyż szych szcze blach wła dzy.

Ko rzyst ne wy ni ki wy bo rów bę dą suk ce sem ca łe go śro -
do wi ska dział ko we go, da ją cym szan sę na spo koj ną przy -
szłość ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ca łym kra ju 
i okrę gu łódz kim.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/

Łódź, dnia 17 czerw ca 2011 r.

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du Łódz kie go De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 czerw ca 2011 ro ku
w spra wie opi nii Mar szał ka Sej mu do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do ty czą cej wnio sku 

Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie kon sty tu cyj no ści usta wy o ROD oraz 
w spra wie re pre zen ta cji Sej mu w po stę po wa niu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym

Okrę go wy Zjazd Łódz ki De le ga tów PZD wy ra ża obu -
rze nie i żal z po wo du po wta rza ją cych i na si la ją cych się
ata ków na le gal ną i sa mo rząd ną or ga ni za cję dział kow ców
w na szym kra ju. Mie li śmy na dzie je, że od rzu ce nie przez
Sejm w lip cu 2009 r. pro jek tu usta wy o ROD au tor stwa
po słów PiS utnie spe ku la cje na te mat ko niecz no ści zmia -
ny usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku. Nie ste ty za wie dli śmy się.  

Nie po ko je wo kół Związ ku nie usta ły, a ubie gło rocz na
ini cja ty wa Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, wnio -
sku ją ce go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go naj pierw 
w spra wie zba da nia kon sty tu cyj no ści sze ściu ar ty ku łów, 
a na stęp nie ca łej usta wy o ROD, to wy da rze nie nie ma ją -
ce pre ce den su w ca łej hi sto rii le ga li zmu i de mo kra tycz -
nych form kon tro li w Pol sce.

Bo le sne jest to, że w dal szym cią gu w ca łej spra wie naj -
mniej pod uwa gę bie rze się zda nie sa mych człon ków
Związ ku. Po par cie obec nych prze pi sów przez 620 ty się cy
użyt kow ni ków dzia łek, ape le i li sty w obro nie usta wy cią -
gle są lek ce wa żo ne. Usta wa za wie ra me cha ni zmy i roz -
wią za nia do brze funk cjo nu ją ce i po wszech nie ak cep to-
wa ne przez człon ków Związ ku, a po dej mo wa ne ini cja ty -
wy zmie rza ją ce do jej zmia ny to dzia ła nie wbrew de mo -
kra tycz nym za sa dom pań stwa pra wa.

Wpraw dzie z ostat nich opi nii i sta no wi ska Mar szał ka
Sej mu wy ni ka, że wąt pli wo ści na su wa ją się „tyl ko” przy
oka zji nie któ rych ar ty ku łów, a nie ca łej usta wy jed nak do -
kła da na ana li za ar gu men tów Mar szał ka po ka zu je, że 
w rze czy wi sto ści jest to opra co wa nie o cha rak te rze po li -
tycz nym, któ re ma na ce lu uza sad nić ko niecz ność wpro -
wa dze nia no wych prze pi sów dla dzia ła nia ogro dów. 

W swo jej opi nii Mar sza łek Sej mu ge ne ral nie po dzie la
ar gu men ta cję Pierw sze go Pre ze sa SN i uzna je, że art. 10
usta wy o ROD po wi nien być uchy lo ny. Wy da je się, że for -
mu łu jąc ta ką oce nę Mar sza łek po mi nął za sad ni czą kwe -
stię mo de lu funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych przy-
ję tą przez usta wo daw cę. Ro dzin ne ogro dy dział ko we ja ko
obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej re ali zu ją okre ślo ne funk -
cje. Z te go wzglę du za kła da nie ich na grun tach pań stwo -
wych ma uła twiać ich two rze nie wła śnie po to, by
wy peł niać spo łecz nie po ży tecz nie ce le.

Uwa ża my, że nie ma po wo dów dla po sta wie nia wnio sku
o nie kon sty tu cyj no ści ar ty ku łu 17 wspo mnia nej wy żej
usta wy. Prze pis mó wią cy o zgo dzie Związ ku na li kwi da -
cję ro dzin ne go ogro du dział ko we go ma gwa ran to wać za -
cho wa nie wszyst kich zwią za nych z tym pro ce dur i za pew-
nie nie dział kow com, że w ra zie ko niecz no ści opusz cze -
nia użyt ko wa ne go przez nich te re nu prze strze ga ne bę dą
ich pra wa. Z pew no ścią nie jest to prze pis, któ ry w obec -
nej po sta ci ogra ni cza upraw nie nia wła ści ciel skie i swo -
bod ne dys po no wa nie te re nem np. przez or ga ny sa mo rzą du
te ry to rial ne go. Kon sty tu cja gwa ran tu je wszyst kim jed na -
ko we po sza no wa nie wła sno ści i in nych praw ma jąt ko -
wych.

Pod da wa nie w wąt pli wość kon sty tu cyj no ści po wyż sze -
go ar ty ku łu pro wa dzi do wnio sku, że na po trze by kon kret -
ne go po stę po wa nia przed TK pró bu je się za ne go wać
pra wa Pol skie go Związ ku Dział kow ców i dział kow ców
do ochro ny ja ka przy słu gu je in nym pod mio tom. Z te go
wzglę du opi nię o nie zgod no ści z Kon sty tu cją art. 17 usta -
wy o ROD na le ży uznać za chy bio ną.
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Zu peł nie nie zro zu mia łym jest też kwe stio no wa nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją ar ty ku łu 18 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Kon struk cja te go prze pi su rów -
nież nie ogra ni cza moż li wo ści dys po no wa nia te re nem
przez wła ści cie la grun tu. Co praw da opty mal nym roz wią -
za niem jest li kwi da cja ogro du po za se zo nem we ge ta cyj -
nym, jed nak prze pis do pusz cza od stęp stwo od tej re gu ły w
szcze gól nych wy pad kach. Dział kow cy nie są prze ciw ni
roz wo jo wi miast, ro zu mie ją ko niecz ność bu do wy no wych
dróg, in we sty cji w za kre sie bu dow nic twa i prze my słu. Re -
ali za cja ce lów pu blicz nych nie mo że jed nak od by wać się
tyl ko po przez pry zmat in te re su pod mio tu pro wa dzą ce go
li kwi da cję. Po nad to przed mio to wy prze pis zo stał wpro -
wa dzo ny przede wszyst kim z my ślą o znacz nych in we -
sty cjach, po prze dzo nych dość dłu go trwa łym pro ce sem
pla no wa nia, co z pew no ścią nie utrud nia ich pro wa dze nia
w ta ki spo sób, aby umoż li wić dział kow com zbiór plo nów.
Użyt kow ni cy dzia łek pra gną po sza no wa nia ich do rob ku i
pra cy po czy nio nej w ogro dach, dla te go za cho wa nie prze pi -
su, któ ry stwier dza, że li kwi da cja ogro du w okre sie wzro -
stu ro ślin jest moż li wa tyl ko w szcze gól nych wy pad kach i
za zgo dą Związ ku, jest uza sad nio ne ce la mi spo łecz ny mi.

Naj bar dziej nie po ko ją cym jest wska za nie ja ko nie zgod -
ne go z usta wą za sad ni czą art. 24 usta wy o ROD. Przed -
mio to wy prze pis chro ni na by te przez ro dzi ny dział-
kow ców w do brej wie rze pra wo do użyt ko wa nia dział ki w
ogro dzie i do swo bod ne go ko rzy sta nia z wła sne go ma jąt -
ku na dział ce. Uchy le nie te go prze pi su bę dzie sta no wi ło
furt kę dla by łych wła ści cie li grun tów lub ich spad ko bier -
ców, któ ra mo że uru cho mić ka ta stro fal ną dla dział kow -
ców la wi nę po zwów i rosz czeń do użyt ko wa nych przez
nich te re nów. Pro blem ten ma du że zna cze nie dla wszyst -
kich ogro dów, w tym rów nież zlo ka li zo wa nych w okrę gu
łódz kim, a zwłasz cza w sa mej Ło dzi, gdzie znacz na ilość
nie ru cho mo ści nie ma ure gu lo wa ne go sta nu praw ne go.
Za da je my py ta nie, dla cze go dział kow cy ma ją być na ra -
że ni na praw do po dob ne kło po ty i po no sić kon se kwen cje
błę dów, nie dbal stwa i nie do peł nie nia w prze szło ści obo -
wiąz ków przez or ga ny ad mi ni stra cji pań stwo wej. Nie do -
pusz czal nym jest, aby pró bu jąc zre kom pen so wać rze ko me
krzyw dy by łych wła ści cie li na ru szać pra wa obec nych
użyt kow ni ków, tym bar dziej że przej mo wa nie grun tów
pod urzą dze nie ogro dów dział ko wych od by wa ło się za od -
szko do wa niem. 

Uwa ża my, że obec na treść za skar żo ne go ar ty ku łu 
w spo sób wła ści wy i naj spra wie dliw szy z moż li wych za -
bez pie cza pra wa po przed nich wła ści cie li i ich spad ko bier -

ców, jed no cze śnie nie bu rząc obec nej for my ko rzy sta nia 
z grun tu, a przy ję cie in ne go roz wią za nia bę dzie sprzecz -
ne z za sa da mi spra wie dli wo ści spo łecz nej.

Ja ko naj wyż szy na szcze blu okrę gu or gan, nie ak cep tu -
je my re pre zen ta cji Sej mu w przed mio to wym po stę po wa -
niu, któ ra zo sta ła za pro po no wa na przez Ko mi sję Usta-
wo daw czą par la men tu.

Ma my głę bo kie oba wy, co do bez stron no ści i zna jo mo -
ści pro ble ma ty ki od no szą cej się do funk cjo no wa nia ogro -
dów ro dzin nych i Związ ku pa nów po słów Sta ni sła wa
Pię ty i An drze ja De ry. Obaj po sło wie re pre zen tu ją to sa -
mo ugru po wa nie, któ re go przed sta wi cie le w prze szło ści
wie lo krot nie po stu lo wa li po trze bę zmia ny usta wy o ROD,
a nie kie dy da wa li wręcz wy ra zy nie chę ci wo bec Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

Szcze gól nie obu rza ją ce i nie do przy ję cia dla człon ków
Związ ku jest wy stę po wa nie w przed mio to wej spra wie pa -
na An drze ja De ry, któ ry jak do sko na le pa mię ta my jest au -
to rem pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych po tę-
pio ne go przez I Kon gres PZD, a na stęp nie od rzu co ne go
przez Sejm RP w lip cu 2009 ro ku. Do bro wol ne i ocho cze
zgło sze nie się pa na De ry do re pre zen to wa nia Sej mu przed
TK nie jest więc przy pad ko we i ka że nam wąt pić w je go
obiek ty wizm. Przy pusz cza my, że pan po seł De ra po raz
ko lej ny w swo ich dzia ła niach nie bę dzie się kie ro wał po -
sza no wa niem gło su śro do wi ska dział kow ców, ale bę dzie
re ali zo wał za ło że nia par tii po li tycz nej, któ rej jest człon -
kiem.

W związ ku z tym Zjazd zwra ca się do Pa na Mar szał ka
Sej mu RP o pod ję cie de cy zji od rzu ca ją cej kan dy da tu ry
za pro po no wa ne przez Ko mi sję Usta wo daw czą i od de le -
go wa nie oso by, któ ry re pre zen tu jąc Sej mu rze czy wi ście
wy ka że się neu tral no ścią i da gwa ran cje rze tel nej obro ny
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Przy po mi na my, że wy da nie przez Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny wy ro ku zgod ne go z in ten cja mi wnio sko daw cy bę -
dzie mia ło ne ga tyw ne skut ki spo łecz ne.

Dzi siej sze ro dzin ne ogro dy dział ko we są bo wiem kon -
ty nu ato ra mi po nad stu let niej tra dy cji ru chu dział ko we go
w Pol sce. Po mi mo upły wu lat, prze mian ustro jo wych i
spo łecz nych, nie ule gło ich zna cze nie dla spo łe czeń stwa.

Po zy tyw na ro la ja ką peł nią ogro dy w za spo ka ja niu po -
trzeb re kre acyj nych i so cjal nych lo kal nych spo łecz no ści to
naj waż niej szy i cią gle ak tu al ny cel przy świe ca ją cy idei
ogrod nic twa dział ko we go. Dla te go też bez wąt pie nia dal -
sze ist nie nie ogro dów dział ko wych jest w in te re sie ca łe go
spo łe czeń stwa. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/

Łódź, dnia 17 czerw ca 2011 r.
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Uczest ni cy Okrę go we go Zjaz du Łódz kie go De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier dza ją, że pra wi -
dło we funk cjo no wa nie i roz wój ro dzin nych ogro dów
dział ko wych le ży nie tyl ko w in te re sie sa mej or ga ni za cji,
ale tak że władz lo kal nych.

Dzi siej sze ro dzin ne ogro dy dział ko we kon ty nu ują po -
nad wie ko wą tra dy cję ru chu dział ko we go w Pol sce. Od
po cząt ku swe go ist nie nia wy peł nia ją waż ne ce le dla spo -
łe czeń stwa. Słu żą za spo ka ja niu po trzeb re kre acyj nych 
i so cjal nych ro dzin, sprzy ja ją re ha bi li ta cji i in te gra cji spo -
łecz nej, sta no wią for mę wspar cia dla licz nej gru py użyt -
kow ni ków dzia łek.

Ogro dy, ja ko te re ny zie lo ne wzbo ga ca ją lo kal ny kra jo -
braz, two rzą przy ja zne i zdro we dla lu dzi oto cze nie. Są ele -
men tem miej sco we go eko sys te mu, przy wra ca ją przy ro dzie
te re ny zde gra do wa ne, co jest szcze gól nie waż ne na ob sza -
rach po prze my sło wych i nad mier nie zur ba ni zo wa nych.

Waż ną funk cję ro dzin nych ogro dów dział ko wych za zna -
czył tak że usta wo daw ca, któ ry w usta wie z 8 lip ca 2005 r.
okre ślił je ja ko obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej, na kła da -
jąc jed no cze śnie na gmi ny sze reg obo wiąz ków ma ją cych
za pew nić ogro dom pra wi dło we funk cjo no wa nie, jak np.
utrzy ma nie dróg do jaz do wych do ogro dów, do pro wa dze -
nie ener gii elek trycz nej, wo dy, uwzględ nie nie po trzeb dział -
kow ców przy or ga ni za cji ko mu ni ka cji pu blicz nej.

De le ga ci uczest ni czą cy w Zjeź dzie de kla ru ją chęć
współ pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi dla stwo rze nia
jak naj lep szych wa run ków dla dzia ła nia i roz wo ju ogro -
dów dział ko wych. 

Do ce nia my re zul ta ty, ja kie już uda ło się osią gnąć na tym

po lu. Dzię ki współ dzia ła niu Związ ku z gmi na mi ist nie nie
ogro dów co raz czę ściej jest za bez pie czo ne wła ści wy mi za -
pi sa mi w pla nach i stu diach od no szą cych się do za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. Cie szą też sy tu acje gdy mo der-
ni za cja i two rze nie no wej in fra struk tu ry gmin nej w po sta -
ci dróg, par kin gów, pod no si kom fort ko rzy sta ją cych z dzia -
łek. Każ dą ta ką ini cja ty wę Zwią zek przyj mu je z za do wo-
le niem i na dzie ją na wy pra co wa nie jak naj lep szych po ro -
zu mień na wie lu płasz czy znach wspól nej dzia łal no ści. 

Nie ste ty, ale na dal zda rza ją się przy pad ki dzia łań ze
stro ny sa mo rzą dów świad czą ce o bra ku zro zu mie nia ro li
i zna cze nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Nie uza sad -
nio na eli mi na cja ogro dów z lo kal ne go kra jo bra zu pro wa -
dzi w efek cie do wy pa cze nia ro li i funk cji sa mo rzą du
te ry to rial ne go, któ ry za my ka jąc oby wa te lom do stęp do
zie le ni dział ko wej w efek cie dzia ła prze ciw swo im wła -
snym miesz kań com.

Z te go wzglę du, zda niem Zjaz du, ko niecz ne jest pro wa -
dze nie sze re gu dzia łań dla roz wi ja nia sze ro ko po ję tej
współ pra cy z sa mo rzą da mi. Po win na się ona od by wać na
za sa dach part ner skich, być ko rzyst na dla oby dwu stron,
uwzględ niać in te re sy sa mo rzą dów z jed no cze snym po sza -
no wa niem praw dział kow ców oraz nie za leż no ści i sa mo -
dziel no ści Związ ku. 

Po raz ko lej ny pra gnie my pod kre ślić, że Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców nie jest za mknię tą gru pą spo łecz ną,
prze ciw ną ko mu nal nym in we sty cjom, ha mu ją cą roz wój
miast i gmin. Tak jak wszy scy oby wa te le na sze go kra ju
chce my mieć moż li wość ży cia, pra cy i wy po czyn ku w mi -
łym i przy chyl nym nam śro do wi sku.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/

Łódź, dnia 17 czerw ca 2011 r.

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du Łódz kie go De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 czerw ca 2011 ro ku
w spra wie współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi

4. In for ma cja z VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD Okrę gu Su dec kie go 

W dniu 19 czerw ca 2011 ro ku w Klu bie „Bol ko” 
w Świd ni cy ob ra do wał VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju.
W Zjeź dzie uczest ni czy ło 139 de le ga tów spo śród 178 de -
le ga tów wy bra nych na wal nych ze bra niach spra woz daw -
czo - wy bor czych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
w 2010 ro ku oraz 14 za pro szo nych go ści,  w tym by li

człon ko wie Okrę go we go Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej 
i Roz jem czej, nie bę dą cych de le ga ta mi.

Swo ją obec no ścią za szczy ci li dział kow ców: 
1. Se na tor RP- Pan Sta ni sław Jur ce wicz,
2. Po seł na Sejm RP- Pa ni Ka ta rzy na Iza be la Mrzy głoc -

ka,
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3. Dy rek tor Biu ra Po sła na Sejm RP Pa na Hen ry ka Go -
łę biew skie go – Pan Adam Mar kie wicz,

4. Z -ca Pre zy den ta Mia sta Świd ni ca – Pan Ire ne usz Pa -
łac,

5. Bur mistrz Mia sta Stro nie Ślą skie- Pan Zbi gniew Ło -
pu sie wicz.

W Zjeź dzie uczest ni czył Skarb nik Kra jo wej Ra dy Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców Pan Ma rian Pa siń ski, któ -
ry od czy tał List do uczest ni ków Zjaz du od Pre ze sa Pol s-
kie go Związ ku Dział kow ców – Pa na Eu ge niu sza Kon -
drac kie go. 

Prze wod ni czą cy Zjaz du prze ka zał de le ga tom prze sła ne
na ad res Zjaz du sło wa po dzię ko wa nia za za pro sze nie na
Zjazd oraz ży cze nia owoc nych ob rad od Po sła nek na Sejm
RP- P.P. Mo ni ki Wie li chow skiej i Elż bie ty Za krzew skiej.

Zło tą od zna ką „Za słu żo ne go Dział kow ca” wy róż nio no
5 dzia ła czy Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 11 dzia ła -
czy od zna czo no srebr ną od zna ką „Za słu żo ne go Dział -
kow ca” i 7 dzia ła czy brą zo wą od zna ką „Za słu żo ne go
Dział kow ca”. 

Re fe rat spra woz daw czo-pro gra mo wy wy gło sił Pre zes
Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD w Szczaw nie
Zdro ju – Pan Win cen ty Ku lik.

Na pod sta wie zło żo nych spra woz dań Zjazd do ko nał
grun tow nej oce ny dzia łal no ści Okrę go we go Za rzą du Su -
dec kie go PZD, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD. 

W dys ku sji, ja ka się roz wi nę ła po wy słu cha niu spra woz -
dań udział wzię ło 15 osób.

Za pro sze ni go ście w swo ich wy stą pie niach pod kre śla li
ran gę spo łecz ną ro dzin nych ogro dów dział ko wych, pod -
kre śla li do brą współ pra cę władz sa mo rzą do wych z wła -
dza mi ogro dów dział ko wych oraz Okrę go we go Za rzą du
Su dec kie go PZD, de kla ro wa li wspar cie dla ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go.

Wśród te ma tów po ru sza nych przez de le ga tów w dys ku -
sji do mi no wał pro blem zwią za ny z obro ną usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. 

Po nad to oma wia no go spo dar kę fi nan so wą w ogro dach,
an kie tę „Kim są pol scy dział kow cy ro ku 2011”, te mat
współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi oraz utrzy ma nie
ogro dów w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, ju bi le usz 30-le cia PZD, wal ne ze bra nia spra -
woz daw cze, pra wa i obo wiąz ki dział kow ca, zna jo mość
prze pi sów związ ko wych, or ga ni za cję im prez dla dział -
kow ców, a tak że dys ku to wa no spo so by do sko na le nia 
i uspraw nie nia form i me tod dzia łal no ści szko le nio wej
oraz do sto so wa nia ich do po trzeb ogro du. W swo ich wy -
po wie dziach de le ga ci wy ra zi li tak że po dzię ko wa nia dla
ustę pu ją cych or ga nów OZS PZD, pra cow ni ków Biu ra

OZS PZD a w szcze gól no ści Kra jo wej Ra dy PZD i Pre ze -
sa PZD – Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Skarb nik Kra jo wej Ra dy PZD–- Pan Ma rian Pa siń ski 
w swo im wy stą pie niu pod kre ślił, że mi ja ją ca ka den cja by -
ła trud na, bo wiem w dzia łal no ści Związ ku prze wa ża ły
spra wy obro ny usta wy o ROD. Pan M. Pa siń ski wska zał,
jak nie zwy kle waż nym za da niem dla ca łe go Związ ku jest
udzie le nie wspar cia przez wszyst kich człon ków Związ ku
i po wszech ne włą cze nie się w obro nę usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Pod kre ślił, że w tej obro nie
ma swój nie za prze czal ny wkład Pre zes Kra jo wej Ra dy
PZD- Pan Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry in spi ru je wszyst kie
dzia ła nia Związ ku. Wy ra ził prze ko na nie, że dzię ki za cho -
wa niu spój no ści na szej or ga ni za cji, co sta no wi jej si łę  –
nie doj dzie do li kwi da cji ogro dów i Związ ku. Ze bra ni de -
le ga ci przy ję li wy stą pie nie Skarb ni ka KR PZD – Pa na
Ma ria na Pa siń skie go okla ska mi.

W dal szej ko lej no ści Zjazd udzie lił ab so lu to rium ustę -
pu ją cym wła dzom okrę go wym oraz wy brał na no wą ka -
den cję 30-oso bo wy Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD, na
pierw szym ze bra niu Okrę go we go Za rzą du wy bra no 
10-oso bo we Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie -
go. PZD Pre ze sem zo stał wy bra ny Win cen ty Ku lik.

Zjazd wy brał 9-oso bo wą Okrę go wą Ko mi sję Re wi zyj -
ną PZD, Prze wod ni czą cą Ko mi sji zo sta ła wy bra na Ali na
Śliw ka.

Zjazd wy brał 8-oso bo wą Okrę go wą Ko mi sję Roz jem -
czą PZD na Prze wod ni czą ce go wy bra ny zo stał Sta ni sław
Dra bik

Wy bra no rów nież 25 de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd
De le ga tów PZD. 

Na Zjeź dzie uchwa lo ny zo stał rów nież pro gram dzia ła -
nia na no wą ka den cję.

Do naj waż niej szych za dań pro gra mu na na stęp ną ka -
den cję przy ję to obro nę usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, pro mo cja ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, za go spo da ro wa nie 
i mo der ni za cja ro dzin nych ogro dów, bez pie czeń stwo 
w ogro dach dział ko wych, współ pra cę z sa mo rzą da mi lo -
kal ny mi, dzia łal ność sa mo rzą do wa w okrę gu su dec kim,
re ali zo wa nie sta tu to wych za dań Okrę go wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej PZD i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD,
upo wszech nia nie wie dzy i roz wi ja nie dzia łal no ści szko -
le nio wej, dzia łal ność so cjal na oraz in te gra cja spo łecz no -
ści dział kow ców, przy szłość ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych w kra ju.

Pod ję to rów nież Apel skie ro wa ny do Mar szał ka Sej mu
RP, Klu bów Par la men tar nych, Po słów na Sejm RP Okrę -
gu Wał brzy skie go i Je le nio gór skie go o po zo sta wie nie
Usta wy o ROD w nie zmie nio nym kształ cie.

OZS PZD Szczaw no Zdrój
/-/ Ma rio la Zie liń ska 

Szczaw no Zdrój, dnia 19 czerw ca 2011 r.



35

Mar sza łek Sej mu RP
Klu by Par la men tar ne
Po sło wie na Sejm RP
Okrę gu Wał brzy skie go i Je le nio gór skie go
W ro ku bie żą cym bę dzie my ob cho dzić 30 rocz ni cę pier -

wot nej usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych 
z 1981 ro ku, wy ro słej na tle ru chu Związ ku Za wo do we go
„So li dar ność”. Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych obo wią zu ją ca od 2005 r. jest do rob kiem i po kło siem
do świad czeń z prze szło ści, z po nad 100-let niej tra dy cji
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Usta wa ta, po dob nie
jak w kra jach unij nych, jest gwa ran tem świad cze nia so -
cjal ne go pań stwa na rzecz swo je go spo łe czeń stwa. Na
pierw szym w hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go Kon gre -
sie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry od był się 
14 lip ca 2009 r. licz nie re pre zen to wa ni człon ko wie
wszyst kich ugru po wań po li tycz nych, po za PiS, sze ro ko
po par li ist nie nie tej usta wy i słusz ną ra cję jej by tu. Za owo -
co wa ło to od rzu ce niem przez Sejm RP w pierw szym czy -
ta niu pro jek tu usta wy PiS zmie rza ją ce go wprost do
li kwi da cji na sze go Związ ku, je go struk tur i na cjo na li za cji
ma jąt ku bez od szko do wań dla Związ ku i dział kow ców.
My dział kow cy uwie rzy li śmy wów czas, że wresz cie na -
stą pił, po kil ku na stu let nich ata kach or ga nów wła dzy pań -
stwo wej na nasz Zwią zek i na sze ro dzin ne ogro dy dział-
ko we, czas spo ko ju i sta bi li za cji. Nie ste ty te na dzie je 
i wia ra w obiet ni ce par la men ta rzy stów oka za ły się złud ne
o czym do bit nie świad czy po par cie przez Mar szał ka Sej -
mu RP wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o uchy le nie kil ku istot nych
prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, 
a na stęp nie ca łej usta wy. Ten stan rze czy ob ra du ją cy 
w dniu 19 czerw ca 2011 r. VIII Okrę go wy Zjazd De le ga -
tów PZD w Szczaw nie Zdro ju oce nia ja ko nie usta ją cą wo -
lę or ga nów pań stwo wych znisz cze nia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i na szych ro dzin nych ogro dów i nie na

rzecz uży tecz no ści pu blicz nej a je dy nie w je dy nym ce lu 
– po zy ska nia grun tów na szych ogro dów dla ko mer cji, 
a więc dla zy sku. Wal ka z dział kow ca mi i z ich Związ -
kiem trwa już 20 lat. Jak dłu go jesz cze śro do wi sko dział -
ko we na sku tek tej wal ki bę dzie po zo sta wa ło w po czu ciu
za gro że nia ze stro ny pań stwa o przy szłość ro dzin nych
ogro dów dział ko wych? Prze cież dział kow cy to przede
wszyst kim ren ci ści i eme ry ci i in ne oso by o ni skim sta tu -
sie ma jąt ko wym. Dział ki dla tych lu dzi to je dy na ich ra -
dość i zdro wie. Po zba wie nie dział kow ców moż li wo ści
użyt ko wa nia dzia łek na do tych cza so wych wa run kach by -
ło by ak tem ze stro ny pań stwa wy mie rzo nym prze ciw ko
mi lio no wej spo łecz no ści.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w Szczaw nie
Zdro ju ape lu je za tem o po zo sta wie nie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w obec nym jej brzmie niu.
Ten akt praw ny do brze słu ży nie tyl ko dział kow com ale 
i miej skim spo łecz no ściom, a tak że pań stwu po nie waż:

– jest uno wo cze śnio ną kon ty nu acją po nad 100-let niej
tra dy cji ru chu dział ko we go w Pol sce,  

– struk tu ry Pol skie go Związ ku Dział kow ców po cho dzą
z de mo kra tycz nych wy bo rów we wnątrz związ ko wych,

– Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie ko rzy sta z sub wen -
cji Pań stwa,

– na sze ro dzin ne ogro dy dział ko we speł nia ją ro lę re kre -
acyj ną, in te gra cyj ną i edu ka cyj ną dla dzie ci i mło dzie ży

– mia sta ma ją za pew nio ną zie leń, któ rej utrzy ma nie nie
ob cią ża bu dże tów gmin i miast a więc sta no wią dar mo we
sta no wią zie lo ne płu ca miast

– ogród ki dział ko we w du żej mie rze sta no wią źró dło
uzu peł nia nia bu dże tów do mo wych dla wie lu ubo gich ro -
dzin dział kow ców.

Idea i zna cze nie spo łecz ne dla trwa łe go ist nie nia usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za pi sa no w art. l–8
tej usta wy. Prze pi sów tych nie za kwe stio no wał Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go i niech tak po zo sta nie.

APEL
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju 

w dniu 19 czerw ca 2011 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ma ria Klim ków 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Hen ryk Zio mek

Świd ni ca, dnia 19 czerw ca 2011 r.
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IX Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Pi le od był się w dniu 20 sierp nia 2011 r.
w Sa li Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry. Sa la ob rad oraz te -
ren przed Do mem Kul tu ry zo sta ły pięk nie ude ko ro wa ne
fla ga mi związ ko wy mi, pań stwo wy mi, unij ny mi, ko sza mi
kwia to wy mi przy go to wa ny mi przez za rzą dy ogro dów 
z Pi ły i Wro nek. W ho lu za pre zen to wa no sta no wi ska
władz sa mo rzą do wych w obro nie usta wy o ROD z 2005 r.
oraz wy sta wę kro nik ogro do wych.  

IX Zjazd De le ga tów Polskiego Związku Działkowców
w Pi le ob ra do wał pod ha sła mi: 

Tak – dla usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z 8 lip ca 2005 ro ku,

Tak – dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
Tak – dla Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych,
oraz 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 
Otwar cia Zjaz du do ko nał Pre zes Okrę go we go Za rzą du

Pol skie go Związ ku Dział kow ców Ma rian Pra czyk. 
Zjazd De le ga tów PZD Okrę gu Pil skie go był po prze dzo -

ny uro czy sto ścią wrę cze nia sztan da ru dla Okrę go we go
Za rzą du PZD. W Zjeź dzie uczest ni czy ło 171 osób w tym:
113 de le ga tów na 132 wy bra nych na Zjazd przez wal ne
ze bra nia spra woz daw czo – wy bor cze ROD za pew nia jąc
85 % fre kwen cję, człon ko wie ustę pu ją cych władz: Okrę -
go we go Za rzą du PZD, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD, Pre ze si ROD oraz
by li człon ko wie Okrę go we go Za rzą du, Okrę go wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej i Roz jem czej nie bę dą cy de le ga ta mi. Zjazd
za szczy cił swa obec no ścią Pre zes Pol skie go Związ ku
Dział kow ców Eu ge niusz Kon drac ki oraz za pro sze ni go -
ście:

– Se na tor Mie czy sław Au gu styn z PO, 
– po sło wie na Sejm RP Sta ni sław Stec i Ro mu ald Aj -

chler z SLD, Sta ni sław Ka lem ba z PSL, Adam Szejn feld
z PO, 

– Je rzy Ka do Wi ce prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go,

– To masz Bu gaj ski czło nek Za rzą du Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go,

– Ma ria Ja ny ska Rad na Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko -
pol skie go,

- An drzej Kro jec przed sta wi ciel Se na to ra Hen ry ka Sto -
kło sy,

– Ksiądz Pra łat Sta ni sław Oracz,
– Zbi gniew Ko smat ka Rad ny Ra dy Mia sta w Pi le, by ły

Pre zy dent Pi ły,
– Ja dwi ga Har bu ziń ska -Tu rek Prze wod ni czą ca Ra dy

Po wia tu Zło tow skie go,
– An drzej Szwed Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Cho -

dzie skie go,
– Mi ro sław Man taj Sta ro sta Pil ski,
– Ry szard Go ław ski Sta ro sta Zło tow ski,

– Ka zi mierz Mi cha lak czło nek Za rzą du Po wia tu Sza -
mo tul skie go,

– To masz Kranz Wi ce sta ro sta Wą gro wiec ki,
– Wie sław Te te rus Wi ce sta ro sta Czarn kow sko –Trzcia -

nec ki,
– Be ata Du dziń ska Za stęp ca Pre zy den ta Mia sta Pi ły,
– Eu ge niusz Cer lak Bur mistrz Łob że ni cy,
– Ma rek Kupś Bur mistrz Trzcian ki,
– Mi ro sław Wie czór Bur mistrz Wro nek,
– Piotr Wit kow ski Za stęp ca Bur mi strza Cho dzie ży,
– Grze gorz Kaź mier czak Za stęp ca Bur mi strza Czarn -

ko wa,
– Ja nusz Szczer biak Za stęp ca Bur mi strza Krzy ża Wiel -

ko pol skie go, 
– Je rzy Ko ło dziej czyk Za stęp ca Bur mi strza Zło to wa, 
– Ry szard Wiń ski Za stęp ca Wój ta Gmi ny Zło tów, 
– To masz Hof f man przed sta wi ciel Bur mi strza Wą grow -

ca, 
– Je rzy Ka sprzak Za stęp ca Dy rek to ra Za kła du Prze my -

słu Ziem nia cza ne go w Pi le,
– Ho no ra ta Rau hut wła ści cie la Stu dia K -2 w Pi le,
– przed sta wi cie li te le wi zji ka blo wej Asta -Net, te le wi zji

z Trzcian ki oraz dzien ni ka rza Ty go dni ka No we go, Ty go -
dni ka Pil skie go, Gło su Wiel ko pol skie go, Gło su Wą gro -
wiec kie go oraz me diów sa mo rzą do wych.

Zjazd jed no gło śnie wy brał na Prze wod ni czą cych Zjaz -
du Ry szar da Ku kaw kę – de le ga ta z ROD „St. Sta szi ca” 
w Czarn ko wie oraz An nę Żół tow ską – de le gat kę z ROD
„Za le sie” w Pi le.

Po za twier dze niu po rząd ku ob rad i Re gu la mi nu ob rad
uczczo no chwi lą ci szy pa mięć zmar łych w ka den cji człon -
ków Okrę go we go Za rzą du, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej i Roz jem czej. Na stęp nie Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki
po dzię ko wał oso bi ście wszyst kim dzia ła czom ustę pu ją -
cych władz na sze go okrę gu za wzo ro we wy peł nia nie swo -
ich obo wiąz ków, i wrę czył z tej oka zji 51 pa miąt ko wych
dy plo mów. Zjazd uho no ro wał dzia ła czy okrę go we go za -
rzą du oraz z ro dzin nych ogro dów dział ko wych za wzo ro -
we wy ko ny wa nie swo ich obo wiąz ków od zna ka mi związ-
ko wy mi. Od zna ki „Za Za słu gi dla PZD” otrzy ma ło 14 de -
le ga tów, Zło tą od zna kę „Za słu żo ny Dział ko wiec” wy róż -
nio no 11 de le ga tów. Pre zes Związ ku Eu ge niusz
Kon drac ki do ko nał ak tu de ko ra cji od zna cze nia mi związ -
ko wy mi.

IX Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD wy brał 7-oso bo wą
ko mi sję Man da to wą, 7-oso bo wą Ko mi sję Wy bor czą oraz
7-oso bo wą Ko mi sję Uchwał i Wnio sków.

Re fe rat spra woz daw czo-pro gra mo wy wy gło sił Pre zes
Okrę go we go Za rzą du Ma rian Pra czyk. Spra woz da nie
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej wraz z wnio skiem 
o udzie le nie ab so lu to rium dla ustę pu ją ce go Okrę go we go
Za rzą du przed sta wił Prze wod ni czą cy Bru non Sem rau.

5. In for ma cja z IX Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Pi le
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Spra woz da nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej przed sta -
wił Prze wod ni czą cy Ja ro gniew Skrzyp czak.

W dys ku sji udział wzię ło 8 de le ga tów oraz 3 za pro szo -
nych go ści.

De le gat ka z ROD „Bo rek” we Wron kach Ewa Grześ 
w swo im wy stą pie niu od nio sła się do pro ble mów, z ja ki -
mi zmie rzyć się mu sia ły dwa ogro dy po ło żo ne nad War tą
do tknię te po wo dzią. Po dzię ko wa ła Pre ze so wi Związ ku za
ini cja ty wę Kra jo wej Ra dy PZD utwo rze nia kon ta „Po -
wódź -2010” i udzie lo ną po moc fi nan so wą, bez, któ rej nie
od bu do wa no by znisz czo nej in fra struk tu ry. Zło ży ła po -
dzię ko wa nie wszyst kim, któ rzy wspar li to kon to. Po pro -
si ła, aby Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła roz mo wy z fir ma mi
ubez pie cze nio wy mi w spra wie ubez pie cze nia ma jąt ku
dział kow ców.   

De le gat z ROD „Sło necz nik” w Trzcian ce Zyg munt
Czar ny – od niósł się do 30-let niej dzia łal no ści Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Stwier dził, że pierw sze 10 lat to
dy na micz ny roz wój ogro dów, na stęp ne 20 lat to la ta wal -
ki o Zwią zek o ogro dy. Stwier dził, że nie jest nam dział -
kow com i Związ ko wi ła two, kie dy wy ta cza się prze ciw ko
nam naj cięż sze ar ma ty ze stro ny Mar szał ka Sej mu, NIK,
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go, któ ry stwier dza, że na sza usta wa na ru -
sza ład kon sty tu cyj ny de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa. 
Z ta ką oce ną dział kow cy się nie zga dza ją. Rów nież nie
zga dza ją się z wnio skiem o de le ga li za cję Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Od bie ra my to tak jak by li kwi do -
wa no or ga ni za cję prze stęp czą. Zwró cił się do Plat for my
Oby wa tel skiej aby w koń cu okre śli ła ja ką po sta wę ma za -
miar przy jąć wo bec na szej usta wy i Związ ku. Dział kow -
cy chcą to wie dzieć za nim pój dą do urn wy bor czych 
w dniu 9 paź dzier ni ka bie żą ce go ro ku.

De le gat z ROD „Prze my sła wa” w Ro goź nie An drzej
Ko prow ski od niósł się do pro ble mów zwią za nych z re ali -
za cją in we sty cji w ogro dach. Za ape lo wał do po li ty ków
Plat for my Oby wa tel skiej o jed no znacz ne sta no wi sko 
w spra wie na szej usta wy oraz Związ ku.

De le gat z ROD „Sz. Wa cho wia ka” w Wą grow cu Mie -
czy sław Li net ty od niósł się do współ pra cy za rzą dów ogro -
dów dział ko wych z po li cją i stra żą miej ską w ra mach
pro gra mu „Bez piecz ny Ogród”.

De le gat ka z ROD „Bra tek” w Krzy żu Elż bie ta Tho mas
w swo im wy stą pie niu stwier dzi ła, że ogrom ne zna cze nie
dla ogro dów w spra wach obro ny usta wy ode gra ła Kra jo -
wa Ra da PZD, któ ra na bie żą co prze ka zy wa ła opi nie
praw ne i in ne do ku men ty po zwa la ją ce wła ści wie oce niać
za gro że nia dla ogro dów. Ja ko uczest nik I Kon gre su PZD
w ob li czu obec nych za gro żeń uzna ła zwo ła nie II Kon gre -
su PZD za bar dzo do brą de cy zję. W koń co wej czę ści swo -
jej wy po wie dzi skie ro wa ła py ta nie do po słów i se na to rów
Plat for my Oby wa tel skiej, dla cze go ja sno nie po wie cie czy
je ste ście z na mi. Wie lu dział kow ców po pie ra PO i jest
wier nym elek to ra tem tej par tii. Dział kow cy ocze ku ją na
ja sną de kla ra cję o po par ciu na szej usta wy o ROD. Ocze -

ku ją te go od par tii wio dą cej w son da żach przed wy bor -
czych.

De le gat z ROD „Mal wa” w Pi le Ry szard Za gór ski  – od -
niósł się do pro ble mów za rzą dów ogro dów zwią za nych 
z mo der ni za cją in fra struk tu ry ogro do wej oraz do skut ków
ja kie wy wo łu ją wśród dział kow ców ata ki po li ty ków na
Zwią zek,  na usta wę o ROD oraz ja kie skut ki nio są skła -
da ne nie re al ne de kla ra cje dział kow com.  Zwró cił się do
par la men ta rzy stów, któ rzy sta no wią pra wo, aby prze rwa -
li te bez pod staw ne ata ki na zmia nę praw dział kow ców 
i ustro ju funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych. Chce my
spo ko ju w ogro dach, ale spo kój ten nie wró ci do pó ki Plat -
for ma Oby wa tel ska nie zaj mie jed no znacz ne go sta no wi -
ska w spra wie na szej usta wy i Związ ku.

De le ga ci: Edward Staw ny z ROD „Zie lo ny Za ką tek” 
w Cho dzie ży oraz Jan Ostrow ski z ROD „Re laks” w Ja -
stro wiu zło ży li swój głos do pro to ko łu. 

W ra mach dys ku sji za jął rów nież głos Zbi gniew Ko -
smat ka, by ły Pre zy dent Pi ły, któ ry ja ko uczest nik I Kon -
gre su PZD stwier dził, że Kon gres speł nił na sze ocze-
ki wa nia, ale dzi siaj przed II Kon gre sem PZD, dział kow -
cy i Zwią zek są jesz cze w gor szej sy tu acji, bo Pierw szy
Pre zes Są du twier dzi, że ca ła usta wa o ROD jest nie zgod -
na z kon sty tu cją. Za do brą de cy zję uznał zwo ła nie II Kon -
gre su PZD.

Po seł Sta ni sław Ka lem ba w swo im wy stą pie niu od niósł
się do zwo ła ne go II Kon gre su PZD. Za pro po no wał, aby
Zwią zek wy stą pił do wszyst kich Klu bów Par la men tar -
nych z za py ta niem o przed sta wie nie ja sne go sta no wi ska w
spra wie Związ ku i usta wy o ROD. Wy so ko oce nił dzia ła -
nia Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie po mo cy ogro dom do -
tknię tych po wo dzią. Stwier dził, że Pol ski Zwią zek Dział-
kow ców dla dział kow ców i ogro dów jest nie zbęd ny. Bez
Związ ku ogro dy się nie obro nią. Po dzię ko wał za współ -
pra cę Okrę go we mu Za rzą do wi PZD oraz Za rzą dom Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Na za koń cze nie dys ku sji głos za brał Pre zes Eu ge niusz
Kon drac ki, któ ry w swo im wy stą pie niu stwier dził, że jest
pod ogrom nym wra że niem dzi siej szej uro czy sto ści wrę -
cze nia sztan da ru dla okrę go we go za rzą du. Wy so ko oce -
nił or ga ni za cję Zjaz du i udział w je go przy go to wa niu
dzia ła czy okrę go we go za rzą du i ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Wy so ko oce nił dys ku sję, gdyż da ła ona oce -
nę na szej sy tu acji. Za bie ra ją cy głos De le ga ci po sia da li du -
żą zna jo mość pro ble mów. Wi dzie li trud no ści, ale rów nież
wi dzie li per spek ty wy dla po ko na nia tych trud no ści oraz
pro po no wa li roz wią za nia. Pre zes PZD od niósł się rów nież
do pro ble mu usu wa nia skut ków po wo dzi w ogro dach po -
wo dzio wych. Stwier dził, że zo sta li śmy z tym pro ble mem
sa mi. Na pi sma Związ ku wła dze nie re agu ją. Zwią zek bę -
dzie po ma gał, bo jest to naj bar dziej sku tecz na i od czu wal -
na po moc dla lu dzi. Od po wie dział w spra wach ubez-
pie cze nia od ży wio łu ogro dów i dzia łek. Po in for mo wał, że
te mat ten był przez Kra jo wą Ra dę PZD po dej mo wa ny,
lecz brak jest fir my ubez pie cze nio wej, któ ra chcia ła by
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ubez pie czyć ogro dy i dział ki od skut ków ży wio łu. Te mat
nie jest ła twy, ale bę dzie my go kon ty nu ować. Po dzie lił
głos De le ga tów w spra wie we zwa nia Plat for my Oby wa -
tel skiej do za ję cia ja sne go sta no wi ska w spra wie na szej
usta wy, bo dział kow cy chcą wie dzieć co PO za mie rza zro -
bić w spra wach ogro dów i usta wy.  Za pro sił wszyst kich
De le ga tów na II Kon gres PZD, pod czas któ re go De le ga -
ci wy po wie dzą się w spra wach waż nych dla ogro dów 
i Związ ku, w spra wie dzia łań, ja kie na le ży po dej mo wać w
obro nie na szej usta wy o ROD oraz w spra wie wy bo rów
par la men tar nych. Od niósł się do skut ków wy ni ka ją cych
z wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i przed -
sta wił in ten cje prze ciw ni ków Związ ku. Po dzię ko wał za -
rzą dom i dzia ła czom ko mi sji sta tu to wych ro dzin nych
ogro dów dział ko wych za wal kę o ogro dy i usta wę, za do -
brą pra cę w ogro dach. Po dzię ko wa nia za do brą pra cę skie -
ro wał rów nież do człon ków Okrę go we go Za rzą du do
Pre zy dium i Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du oraz człon ków
okrę go wych ko mi sji sta tu to wych. Stwier dził, że dzia ła cze
pra wi dło wo ro zu mie ją obo wiąz ki spo łecz ne i czu ją się za
tą pra cę od po wie dzial ni. Za pro sił wszyst kich na II Kon -
gres PZD do War sza wy.

Pre zes Ma rian Pra czyk w imie niu De le ga tów i za pro -
szo nych go ści po dzię ko wał Pre ze so wi Eu ge niu szo wi
Kon drac kie mu za wie le lat pra cy na rzecz dział kow ców,
ogro dów dział ko wych i Związ ku. Za dzia ła nia, któ re po -
zwo li ły stwo rzyć so lid ne pod sta wy praw ne do funk cjo no -
wa nia ogro dów dział ko wych w Pol sce oraz usa mo-
dziel nie nia się Związ ku. Za za szcze pio ną w ty sią cach
dzia ła czy w ca łym kra ju mi łość do ogro dów dział ko wych
i ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Z oka zji 
30-le cia Związ ku po dzię ko wał Pre ze so wi za wszyst ko, co
uczy nił dla dział kow ców i ogro dów dział ko wych na sze go
okrę gu.

IX Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD jed no gło śnie za -
twier dził spra woz da nia Okrę go we go Za rzą du, Okrę go wej
ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD oraz jed no gło śnie udzie lił na wnio sek Ko mi sji Re wi -
zyj nej ab so lu to rium ustę pu ją ce mu Okrę go we mu Za rzą -
do wi PZD w Pi le.

IX Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD wy brał jed no gło -
śnie 35 oso bo wy Okrę go wy Za rząd PZD, 11 oso bo wą
Okrę go wą Ko mi sję Re wi zyj ną PZD oraz 9 oso bo wą
Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą PZD oraz 7 De le ga tów na
IX Kra jo wy Zjazd PZD.

No wo wy bra ny Okrę go wy Za rząd PZD wy brał po now -
nie Ma ria na Pra czy ka na Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du
PZD w Pi le, a na Wi ce pre ze sów: Ma rię Fojt oraz Ry szar -
da Ku kaw kę. Se kre ta rzem Okrę go we go Za rzą du zo stał
An drzej Kierz kow ski, Skarb ni kiem OZ Bru non Sem rau.
Człon ka mi Pre zy dium OZ zo sta li: Adam Dasz kow ski,
Zyg munt Czar ny, Sta ni sław Le miesz ka, Alek san der Mań -
kow ski, Ewa Za włoc ka, Ma rian Osta szew ski.

Prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
zo stał Mie czy sław Gum ny. Prze wod ni czą cym Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej PZD zo stał po now nie Ja ro gniew
Skrzyp czak.

Do Prze wod ni czą cych Zjaz du wpły nę ły ży cze nia od Po -
sła na Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej Sta ni sła wa Mar ci -
na Chmie lew skie go Se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster stwie
Spra wie dli wo ści, od Pre ze sa OZPZD, Prze wod ni czą cych
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej PZD w Gdań sku oraz od Pre ze sa Okrę go we -
go Za rzą du PZD w Szcze ci nie.     

IX Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD przy jął jed no gło -
śnie:

– Uchwa łę Nr 6 /2011 w spra wie pro gra mu dzia ła nia
Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le na ka den cję
2011–2015.

– Sta no wi sko IX Okrę go we go Zjaz du PZD w spra wie
ak tyw nej obro ny Usta wy o ROD z 2005 ro ku,

– Sta no wi sko IX Okrę go we go Zjaz du PZD w spra wie
współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi,

– Sta no wi sko IX Okrę go we go Zjaz du PZD w spra wie
udzia łu człon ków PZD w zbli ża ją cych się wy bo rach par -
la men tar nych,

– Sta no wi sko IX Okrę go we go Zjaz du PZD w spra wie
II Kon gre su PZD,

– Sta no wi sko IX Okrę go we go Zjaz du PZD w spra wie
jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Pre zes OZ PZD w Pi le
/-/ Ma rian Pra czyk

STANOWISKO
IX Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

z dnia 20 sierp nia 2011 ro ku
w spra wie ak tyw nej obro ny Usta wy o ROD z 2005 ro ku

De mo kra tycz nie wy bra ni przez Wal ne Ze bra nia ROD
De le ga ci bio rą cy udział w dniu 20 sierp nia 2011 ro ku 
w IX Okrę go wym Zjeź dzie Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców w Pi le stwier dza ją, że w wy ni ku wnio sku by łe go
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP skie ro wa ne go
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod -
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no ści z Kon sty tu cją RP ca łej Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, po wsta ło ko -
lej ne za gro że nie dla obec ne go by tu i dal sze go ist nie nia
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

By ły Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go kwe stio nu jąc
na szą Usta wę, w isto cie pod jął wal kę z człon ka mi po za -
rzą do wej, spo łecz nej or ga ni za cji li czą cej pra wie mi lion
dział kow ców zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow -
ców.

Wnio sko daw ca zde cy do wał się na wy stą pie nie do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go z nie zwy kle szko dli wy mi żą da -
nia mi pod wa ża ją cy mi przy na leż ne dział kow com nor my
za pi sa ne w Kon sty tu cji RP.

Na sze dział kow ców na by te pra wa w świe tle te go wnio -
sku są istot nie za gro żo ne a tak sfor mu ło wa ny wnio sek do -
pro wa dzi w kon se kwen cji do li kwi da cji ogrod nic twa
dział ko we go i na szej spo łecz nej, po za rzą do wej, sa mo -
dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji.

My dział kow cy mu si my zda wać so bie spra wę, że je że -

li bę dzie my mil czeć lub być obo jęt ny mi i ko lej ny raz nie
obro ni my Usta wy o ROD to przy szłość Ogro dów i Związ -
ku sta nie pod du żym zna kiem za py ta nia.

Stwier dza my, że dzia ła nia po dej mo wa ne przez by łe go 
I Pre ze sa SN, by łe go Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich,
Naj wyż szą Izbę Kon tro li oraz Mar szał ka Sej mu są wy ko -
rzy sty wa ne, ja ko pre tekst do ra dy kal nej zmia ny obec ne go
ustro ju funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go. Zmie -
rza ją do do pro wa dze nia do uchy le nia Usta wy o ROD, roz -
bi cia jed no ści ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców
zor ga ni zo wa ne go w Pol skim Związ ku Dział kow ców. To
wszyst ko ma się przy tym od być bez po sza no wa nia praw
i in te re sów nas dział kow ców, któ re obec nie są gwa ran to -
wa ne nam na szą Usta wę.

Ape lu je my do dział kow ców i sta tu to wych or ga nów
ROD w na szym Okrę gu Pil skim o dal sze ak tyw ne wy stę -
po wa nie w obro nie Usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go, Są du Naj wyż sze go RP i Par la men tu RP, bo wiem
wszyst ko, co nas do ty czy nie mo że być czy nio ne bez nas.

Prze wod ni czą cy IX Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Pi le
/-/ Ry szard Ku kaw ka 
/-/ An na Żół tow ska

Pi ła, dnia 20 sierp nia 2011 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ An drzej Kierz kow ski

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców Okrę gu Pil skie go

z dnia 20 sierp nia 2011 ro ku
w spra wie współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi

Uczest ni cy IX Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców Okrę gu Pil skie go stwier dza ją,
że wła ści we funk cjo no wa nie, ist nie nie i roz wój Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych za le ży nie tyl ko od na szej
spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji, ale rów nież od dzia -
łal no ści sa mo rzą dów lo kal nych. Obec nie ist nie ją ce Ogro -
dy są god ny mi kon ty nu ato ra mi 114-let niej tra dy cji ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w na szej Oj czyź nie.

Na sze Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we zrze szo ne w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców:

– są do brze zor ga ni zo wa ną ca ło ścią peł nią cą istot ne 
i waż ne funk cje pro eko lo gicz ne, proz dro wot ne, spo łecz -
ne i re kre acyj ne,

– po wsta ły w zde cy do wa nej mie rze dzię ki pra cy i wy -
sił ko wi fi nan so we mu wie lu po ko leń dział kow ców i ich
Związ ku, by w ten spo sób przy wró cić spo łe czeń stwu 

i przy ro dzie po przed nio otrzy ma ne zde gra do wa ne te re ny,
– są miej scem ak tyw no ści lu dzi trze cie go wie ku oraz

edu ka cji spo łecz nej i eko lo gicz nej mło de go po ko le nia,
– są rów nież urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej, 

a po przez ta ki sta tus pu blicz na wła dza uzna ła, że na sze
ogro dy to część in fra struk tu ry, któ rej bez po śred nim prze -
zna cze niem jest bie żą ce i sta łe za spo ka ja nie zbio ro wych
po trzeb oby wa te li, człon ków lo kal nych spo łecz no ści,

– są bez kosz to wy mi dla lo kal nych sa mo rzą dów zie lo -
ny mi „płu ca mi” na szych wy so ko zur ba ni zo wa nych miast,
en kla wa mi nie ska żo nej przy ro dy i czy ste go po wie trza,

– dział ki w na szych ogro dach są spe cy ficz nym świad cze -
niem so cjal nym Pań stwa za pew nia ją cym nie zbyt za moż -
nym człon kom spo łe czeń stwa moż li wość god ne go wy-
po czyn ku i re kre acji oraz do stęp do ta nich i zdro wych pro -
duk tów, bę dą cych wy ni kiem ich wła snej pra cy. Dział ki są,
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więc urzą dze nia mi ukie run ko wa ny mi na wspie ra nie so cjal -
no -by to wych po trzeb spo łe czeń stwa, bę dą cych czę ścią za -
dań pu blicz nych Pań stwa, któ re wy peł nia nasz Zwią zek.  

Jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go zgod nie z za pi sa mi
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.
zo sta ły zo bo wią za ne do wy peł nia nia sze re gu obo wiąz ków
ce lem za pew nie nia na szym ogro dom pra wi dło we go ich
funk cjo no wa nia.

De le ga ci uczest ni czą cy w IX Zjeź dzie de kla ru ją w dal -
szym cią gu chęć współ pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi
dla two rze nia jak naj lep szych wa run ków dzia ła nia i roz -
wo ju na szych Ogro dów. Do ce nia my re zul ta ty, ja kie już
uda ło się osią gnąć.

Dzię ki współ dzia ła niu władz na sze go Okrę gu, Za rzą -
dów ogro dów z sa mo rzą da mi miast i gmin na sze ogro dy
są co raz czę ściej za bez pie czo ne wła ści wy mi za pi sa mi w
pla nach i stu diach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Zwią zek ni gdy nie był prze ciw ny in we sty cjom ce lu pu -
blicz ne go, re ali zo wa nym przez sa mo rzą dy lo kal ne, wy ra -
ża jąc zgo dę na czę ścio wą lub cał ko wi tą li kwi da cję ist nie-
ją cych ogro dów.

Zwią zek za wsze po dej mo wał ta kie dzia ła nia, aby moż -
li wym by ło po go dze nie roz wo ju miast i gmin z funk cjo -
no wa niem na szych ogro dów.

Uczest ni czą cy w IX Zjeź dzie de le ga ci stwier dza ją, że
na dal ko niecz nym jest pro wa dze nie sze re gu dzia łań dla
roz wi ja nia sze ro ko po ję tej współ pra cy z lo kal ny mi sa mo -
rzą da mi, od by wa nej na za sa dach part ner skich, z obo pól -
ną ko rzy ścią przy jed no cze snym uwzględ nia niu i po sza-
no wa niu praw dział kow ców oraz nie za leż no ści i sa mo -
rząd no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Jest to, bo wiem je dy na gwa ran cja funk cjo no wa nia i roz -
wo ju na szych ogro dów, któ re słu żą dział kow com oraz
człon kom lo kal nych spo łecz no ści na szych miast i gmin.

Prze wod ni czą cy IX Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Pi le
/-/ Ry szard Ku kaw ka 
/-/ An na Żół tow ska

Pi ła, dnia 20 sierp nia 2011 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ An drzej Kierz kow ski

STANOWISKO
IX Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2011 ro ku
w spra wie udzia łu człon ków PZD w zbli ża ją cych się wy bo rach par la men tar nych

W związ ku z wy bo ra mi par la men tar ny mi de le ga ci wy -
bra ni przez wszyst kie Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we na -
sze go Okrę gu, bio rą cy udział w IX Okrę go wym Zjeź dzie
De le ga tów PZD w Pi le zwra ca ją się z ape lem do wszyst -
kich człon ków Związ ku oraz ich ro dzin o ma so wy udział,
któ ry dla każ de go z nas jest waż nym wy da rze niem.

Wszy scy człon ko wie Związ ku je ste śmy peł no praw ny mi
miesz kań ca mi miast i gmin zie mi pil skiej, w któ rych bę dzie -
my do ko ny wać wy bo ru Po słów na Sejm RP i Se na to rów.

Tyl ko ak tyw na po sta wa dział kow ców i do ko na nie wła -
ści wych wy bo rów skut ko wać bę dzie sto sun kiem przy -
szłych Po słów i Se na to rów wo bec bli sko mi lio na pol skich
ro dzin ko rzy sta ją cych z pra wie pię ciu ty się cy Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych w Pol sce.

Dba nie o po myśl ność na szych ogro dów jest na szym
obo wiąz kiem i dla te go ma my obo wią zek wziąć udział 
w wy bo rach par la men tar nych od da jąc głę bo ko prze my -
śla ny głos. Każ dy dział ko wiec wi nien po przeć ta kich kan -
dy da tów na Po słów i Se na to rów, któ rzy gwa ran to wać

bę dą po trze bę dal sze go ist nie nia na szych Ogro dów i Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

W nad cho dzą cych wy bo rach każ dy z nas mu si roz wa -
żyć do tych cza so we sta no wi sko kan dy da ta wo bec na szych
ogro dów, któ re wy ra żał w prak tycz nym dzia ła niu oraz je -
go po sta wę wo bec ru chu ogrod nic twa dział ko we go, Usta -
wy o ROD z 2005 ro ku i Związ ku wy ra ża ną w pro gra mie
wy bor czym.

Po pie raj my ugru po wa nia i ko mi te ty wy bor cze do strze -
ga ją ce w swo ich pro gra mach in te re sy i pra wa dział kow -
ców a nie obie cu ją ce przy sło wio we grusz ki na wierz bie.

Wy bie raj my kan dy da tów, któ rzy nie za wie dli w prze -
szło ści i któ rzy nie tyl ko do brze zna ją, ale tak że ro zu mie -
ją na sze pro ble my.

Nie zga dzaj my się, by po strze ga no dział kow ców, ja ko
bez wol ny elek to rat, któ re go ro lą ma być tyl ko za pew nie -
nie od po wied niej fre kwen cji i o któ rych wie lu po li ty ków
so bie przy po mi na je dy nie przed ko lej ny mi wy bo ra mi.

Po pie raj my ta kich kan dy da tów, któ rzy bę dą pra co wać
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na rzecz na szej spo łecz no ści dział ko wej, a nie tyl ko wy -
ko rzy sty wać Zwią zek i nas człon ków do swo ich par ty ku -
lar nych in te re sów.

Weź my ma so wy udział w nad cho dzą cych wy bo rach
par la men tar nych.

Nie gło suj my na prze ciw ni ków Usta wy o ROD, dział -
kow ców, Ogro dów i Związ ku.

Prze wod ni czą cy IX Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Pi le
/-/ Ry szard Ku kaw ka 
/-/ An na Żół tow ska

Pi ła, dnia 20 sierp nia 2011 r.

Pi ła, dnia 20 sierp nia 2011 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ An drzej Kierz kow ski

Prze wod ni czą cy IX Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Pi le
/-/ Ry szard Ku kaw ka 
/-/ An na Żół tow ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ An drzej Kierz kow ski

STANOWISKO
IX Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

z dnia 20 sierp nia 2011 ro ku
w spra wie: II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców

De le ga ci IX Okrę go we go Zjaz du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Pi le stwier dza ją, że skie ro wa nie do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go wnio sków o stwier dze nie nie zgod no ści ca łej
na szej usta wy o ROD z Kon sty tu cją jest naj groź niej szym
za gro że niem w hi sto rii ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce dla dział kow ców, ogro dów i Związ ku.

Nie zga dza my się z tym wnio skiem oraz z ata ka mi waż -
nych in sty tu cji na sze go Pań stwa na na szą usta wę, ta kich
jak Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, Wo je wódz ki Sąd Ad -
mi ni stra cyj ny w Bia łym sto ku, Naj wyż sza Izba Kon tro li.
Nie zga dza my się rów nież ze sta no wi skiem Mar szał ka
Sej mu i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go prze ka za ne go w spra -
wie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go.

Dział kow cy i sa mo rzą dy PZD na sze go okrę gu oraz ca -
łej Pol ski kie ru ją do Pierw sze go Pre ze sa Są du pi sma, ape -
le, sta no wi ska o wy co fa nie wnio sku z Try bu na łu Kon s-
ty tu cyj ne go. Zwra ca my się o po moc do Pre zy den ta RP,
Mar szał ków Sej mu i Se na tu, Rzą du, lecz na sze pi sma po -
zo sta ją bez od po wie dzi. Pi sze my pi sma do Pa na Mar szał -
ka Sej mu o zmia nę re pre zen ta cji Sej mu w Try bu na le
Kon sty tu cyj nym w spra wie na szej usta wy, gdyż nie zga -
dza my się aby Po seł An drzej De ra z PiS był tym re pre -
zen tan tem. Jest on prze ciw ni kiem na szej usta wy oraz
Związ ku.

Po za tym żad ne go zna cze nia nie ma rów nież fakt zło że -
nia na li stach po par cia dla usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.
620 ty się cy pod pi sów przez dział kow ców.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie wy dał jesz cze orze cze nia
w spra wie wnio sku. Na pod sta wie zna nych nam sta no -
wisk w spra wie usta wy Mar szał ka Sej mu i Pro ku ra to ra
Ge ne ral ne go, Try bu nał Kon sty tu cyj ny mo że nie któ re za -
pi sy uchy li, a to ozna czać bę dzie, że o la sach na szej usta -
wy de cy do wać bę dą par la men ta rzy ści wy bra ni do Sej mu
w dniu 9 paź dzier ni ka bie żą ce go ro ku. W ta kiej sy tu acji
IX Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w Pi le po pie ra pod ję tą de cy zję przez ze bra nie
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu
14 lip ca 2011 ro ku o zwo ła niu II Kon gre su Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. 

Pod czas Kon gre su sze ro ka re pre zen ta cja dział kow ców
wy po wie się w spra wach sy tu acji usta wy, ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Kon gres wy po wie się rów nież w spa wie wy bo rów par -
la men tar nych, gdyż dla nas dział kow ców jest waż ne ja cy
par la men ta rzy ści uzy ska ją man dat. Mu si my więc pod jąć
dzia ła nia, aby w Sej mie za sie dli par la men ta rzy ści, któ rzy
bę dą obiek tyw ni w spra wach na szej usta wy, ogro dów
dział ko wych oraz ro li Związ ku w funk cjo no wa niu ogro -
dów w Pol sce. 
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Już od wcze snych go dzin po ran nych w dniu 30.08.2011
roz po czę ło pra cę biu ro zjaz do we w „Kan ty nie Por to wej”
na te re nie Ze spo łu Por to we go Szcze cin - Świ no uj ście,
gdzie przy go to wa na wcze śniej sa la ob rad cze ka ła na po -
ja wie nie się de le ga tów.

Ha sła znaj du ją ce się na sa li zwia sto wa ły cha rak ter ob -
rad te go naj wyż sze go fo rum związ ko we go w Okrę gu, 
a mia no wi cie, że spra wy do ty czyć bę dą mię dzy in ny mi
za gro żeń dla usta wy o rod, 30-le cia PZD oraz II Kon gre -
su PZD. 

Od go dzi ny 7.30 za czę ła usta wiać się ko lej ka w se kre -
ta ria cie Zjaz du, gdzie de le ga ci otrzy my wa li tecz kę z pro -
jek ta mi do ku men tów zjaz do wych oraz man dat po twier-
dza ją cy upraw nie nia de le ga ta do udzia łu w Zjeź dzie, 
a któ ry jed no cze śnie słu żył do gło so wa nia.

Przed go dzi ną 10.00 sa la by ła już wy peł nio na po brze -
gi oraz po ja wi li się za pro sze ni go ście:

– Eu ge niusz Kon drac ki – Pre zes PZD,
– Jan Kraw czuk – Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Za -

chod nio po mor skie go,
– Ja ro sław Rze pa – Dy rek tor Wy dzia łu Rol nic twa i Ry -

bac twa Urzę du Mar szał kow skie go,
– Ja nusz Żmur kie wicz – Pre zy dent Mia sta Świ no uj ścia,
– Da riusz Wie czo rek – Prze wod ni czą cy Wo je wódz kiej

Ra dy SLD,
– Ka zi mierz Ziem ba – Pre zes Wo je wódz kie go Za rzą du

PSL,
– Sta ni sław Ba ry luk – Wo je wódz ka Ra da OPZD, – dr

Bar tło miej To czek – pra cow nik na uko wy ZUT,
– Je rzy Ma rek Olech – Bur mistrz Mia sta Py rzy ce,
– Woj ciech Dłu go bor ski – za stęp ca Bur mi strza Choj ny,
– An drzej Ję drze jew ski – za stęp ca Bur mi strza Ka mień

Po mor ski,
– Ka zi mierz Li piń ski – by ły Bur mistrz Py rzyc,
– Ta de usz Gry giel – przed sta wi ciel Wo je wódz kie go

Związ ku Pszcze la rzy,
– asy stent Eu ro po sła Bo gu sła wa Li be radz kie go oraz

asy stent ka Po sła Mag da le ny Ko chan,
– za pro sze ni dzia ła cze PZD, a wśród nich We ra Stro -

czyń ska, Ry szard Druż ba, Fran ci szek Ci mosz ko, Je rzy
Or now ski, Ed mund Ko zi kow ski, oraz Pa no wie Zyg munt
Zie liń ski i Wła dy sław Trę bacz z ROD „Gór ki Ustow skie”
– ogro du ob cho dzą ce go w tym ro ku 30-le cie ist nie nia.

W spo tka niu nie wzię li udzia łu za pro sze ni Po sło wie 
– z uwa gi na od by wa ją cą się se sję Sej mu RP.

Z za pro sze nia nie sko rzy sta ły wła dze Mia sta Szcze ci -
na. Z przy kro ścią na le ży stwier dzić, ale na le ży już to nie -
ste ty do tra dy cji.

Punk tu al nie o go dzi nie 10.00 Pre zes OZ otwo rzył ob -
ra dy VII Okrę go we go Zjaz du.

Po wpro wa dze niu sztan da ru okrę go we go PZD, ode gra -
niu hym nu pań stwo we go oraz hym nu Związ ku – po raz

pierw szy pre zen to wa ne go na Zjeź dzie, a tak że po uczcze -
niu mi nu tą ci szy tych, co ode szli z na szych sze re gów 
w mi nio nej ka den cji, Pre zes Związ ku ude ko ro wał od zna -
cze nia mi „Za za słu gi dla PZD” – 14  osób oraz zło tą od -
zna ką „Za słu żo ny Dział ko wiec” – 8 de le ga tów a na stęp nie
Zjazd wy brał do pro wa dze nia ob rad dwóch prze wod ni -
czą cych: Ada ma Wój ci ka i Ka zi mie rę Wa dow ską, któ rzy
przy stą pi li do pro wa dze nia Zjaz du, do ko nu jąc wy bo ru
Pre zy dium, przy ję cia po rząd ku i re gu la mi nu ob rad oraz
do ko na no wy bo ru sta tu to wych ko mi sji zjaz do wych. Na -
stęp nie udzie lo no gło su Pre ze so wi OZ do wy gło sze nia re -
fe ra tu spra woz daw czo - pro gra mo we go.

O go dzi nie 10.40 na ob ra dy Zjaz du przy był gość ho no -
ro wy – Wi ce pre mier Rzą du RP Wal de mar Paw lak wraz 
z to wa rzy szą cy mi oso ba mi Zyg mun tem Dziew gu ciem i
Ka zi mie rzem Ziem bą.

W re fe ra cie Pre zes OZ przy po mniał o ata kach na usta -
wę o rod i ogro dy w mi nio nej ka den cji oraz ak tu al nie wy -
stę pu ją ce za gro że nia spo wo do wa ne za skar że niem usta wy
o rod do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. W re fe ra cie pod kre -
ślił ko niecz ność mo bi li za cji wszyst kich sił w wal ce o usta -
wę o rod i pra wa dział kow ców, a tak że ha sło wo na kre ślił
za da nia okrę go we go za rzą du na nad cho dzą cą ka den cję
2011–2015. 

Na czel nym ha słem prze wi ja ją cym się w ca łym re fe ra cie
by ła ko nicz ność za cho wa nia zwar to ści Związ ku w wal ce
o ogro dy oraz wy ko rzy sta nie w nad cho dzą cej kam pa nii
wy bor czej do Par la men tu w ce lu na gło śnie nia pro ble mu
za ist nia łe go wo kół Związ ku oraz mo bi li za cji Par la men ta -
rzy stów, or ga ni za cji spo łecz nych i po li tycz nych do wspar -
cia Związ ku w wal ce o za cho wa nie ogro dów w sys te mie
ist nie ją cym w PZD. 

Po re fe ra cie głos za brał wi ce pre mier Wal de mar Paw lak,
któ ry w swo im wy stą pie niu po twier dził słusz ność wal ki
dział kow ców o za cho wa nie ca łe go ustro ju ro dzin ne go
ogrod nic twa dział ko we go oraz wy ra ził po par cie dla PZD
w tych zma ga niach i za pew nił, iż PSL bę dzie tak jak do -
tąd orę dow ni kiem dział kow ców.

W to ku dys ku sji głos za bra ło 15 mów ców. W cza sie
dys ku sji przez ca ły czas prze wi jał się te mat za gro że nia dla
dział kow ców, dla ogro du oraz dla Związ ku ja ko or ga ni -
za cji po za rzą do wej. 

Dział kow cy w swo ich wy stą pie niach po ru sza li za gad -
nie nia: jak mą drze in we sto wać w ogro dzie ro dzin nym, od
cze go za le ży do bra współ pra ca rod z sa mo rzą dem gmin -
nym, o do świad cze niach z po zy ski wa niem mło dych do
dzia łal no ści związ ko wej oraz ja ko użyt kow ni ków dzia łek,
bez pie czeń stwa w ogro dach i pro ble mu zwią za ne go 
z ochro ną śro do wi ska, a zwłasz cza w sy tu acji wy ni ka ją -
cych z fak tów za miesz ki wa nia w ogro dach. Moc no pod -
kre ślo no obo wią zek re spek to wa nia pra wa w ogro dach, 
a zwłasz cza pra wa bu dow la ne go do ty czą ce go bu do wy al -

6. In for ma cja z VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w Szcze ci nie
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tan, co zo sta ło moc no wy ar ty ku ło wa ne w ra por cie Naj -
wyż szej Izby Kon tro li. W dal szym cią gu na le ży do sko na -
lić for mę za rzą dza nia ogro dem, po głę biać wie dze
za rów no ogrod ni czą jak rów nież wie dzę spe cja li stycz na 
i ogól ną. 

W dys ku sji po ja wia ły się wąt ki bra ku re ak cji ze stro ny
or ga nów pań stwo wych na wy stą pie nia ma so we dział kow -
ców w obro nie swo ich ogro dów. Pod kre śla no rów nież, że
ogro dy nie mo gą być do strze ga ne tyl ko w okre sie kam pa -
nii wy bor czych, ale po win ny być do ce nia ne, sza no wa ne
oraz wzmac nia ne po przez sa mo rzą dy gmin, a tak że pań -
stwo na co dzień. Pod kre ślo no rów nież zna cze nie do rob -
ku pol skie go ogrod nic twa dział ko we go w okre sie 30- let-
nie go funk cjo no wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
dzię ki któ re mu do pra co wa no się usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych oraz usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, a tak że zna czą cych osią gnięć w za kre -
sie two rze nia or ga ni za cji, mo der ni za cji i do in we sto wa nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

We wszyst kich nie mal wy tę pie niach pod kre śla no pra -
wi dło wy kie ru nek po li ty ki Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, w sku tecz no ści dzia ła nia or ga nów kra jo wych i okre-
so wych oraz zwar to ści spo łecz no ści dział ko wej. 

Za sta na wia no się nad tym jak dzi siaj na le ży bro nić usta -
wy? Pod kre śla no, że ist nie je ko niecz ność umię dzy na ro -
do wie nia pro ble mu, gdyż po dob nie jak w Pol sce ist nie ją
ogro dy dział ko we w wie lu kra jach, któ re ma ją rów nież
swo je na ro do we Związ ki i swo je usta wy, gwa ran tu ją ce im
okre ślo ne pra wa. Plat for ma Oby wa tel ska i PiS mniej po -
win ny zaj mo wać się pro ble ma mi Li ba nu, Afga ni sta nu, 
a wię cej spra wa mi go spo dar czy mi, w tym rów nież ogro -
da mi dział ko wy mi. Pro ble ma mi na sze go Związ ku po win -
no się za in te re so wać struk tu ry eu ro pej skie (Ta de usz Ja guś
ROD im „Stocz nio wiec”). 

Przed sta wi cie le sa mo rzą dów bio rą cych udział w Zjeź -
dzie, wy po wia da li się o ogro dach po zy tyw nie.

Ja nusz Żmur kie wicz – Pre zy dent Mia sta Świ no uj ścia
po wie dział, że nie wy obra ża so bie sy tu acji ina czej. Dział -
kow cy, to tak że sub stan cja każ dej gmi ny i to co się ro bi dla
dział kow ców czy ogro dów, to dzia ła nie na rzecz ca łej
gmi ny. Zwró cił jed nak uwa gę, iż ist nie je i ta kie nie bez -
pie czeń stwo, że oprócz za gro żeń ze wnętrz nych, mo gą po -
ja wiać się za gro że nia we wnętrz ne, w po sta ci nie któ rych
dział kow ców, nie prze strze ga ją cych obo wią zu ją ce go pra -
wa w po sta ci za miesz ki wa nia, po nadnor ma ty wów, a na -
wet trak to wa nia dział ki biz ne so wo przez nie któ rych
dział kow ców. 

Da riusz Wie czo rek SLD zwró cił uwa gę, że dział kow cy
po win ni prze ana li zo wać swo je po sta wy, a zwłasz cza
przed kam pa nią wy bor czą, aże by po pie rać te ugru po wa -
nia, któ re by ły, są i bę dą wspar ciem dla spra wy ogrod nic -
twa ro dzin ne go. Pod kre ślił rów nież do brą współ pra cę na
szcze blu wo je wódz kim z PZD. 

Wi ce mar sza łek Jan Kraw czuk za bie ra jąc głos po wie -
dział, iż nie wy obra ża so bie sy tu acji, aże by ist nie ją cy sys -

tem funk cjo no wa nia ogro dów zo stał roz re gu lo wa ny, co
by ło by nie po we to wa ną stra tą za rów no dla dział kow ców
jak rów nież ze stra ta spo łecz ną.  Pre zes ROD „Bo ha te rów
War sza wy” Mi ro sław Ban del za ape lo wał o bez względ ne
prze ciw sta wie nie się ko mer cja li zmo wi i pa trze niu na
ogro dy przez pry zmat zy sku, nie li czą ce go się z krzyw dą
nie za moż nych ro dzin dział kow ców. 

Piotr Ba ra now ski w wy stą pie niu po ło żył na cisk na ko -
niecz ność przej rzy sto ści dzia ła nia za rzą dów rod ape lu jąc,
aby nie by ło in nych in te re sów niż związ ko we, gdyż każ -
de „szem ra ne” za ła twia nie spraw ro dzi kon flik ty. 

We ra Stro czyń ska dzię ku jąc Pre ze so wi Związ ku ape lo -
wa ła, aby prze ana li zo wać za pi sy sta tu to we, pod ta kim ką -
tem, że oso by po zba wio ne pra wa re pre zen ta cji dział-
kow ców w struk tu rach sta tu to wych, nie mo gły po wró cić
na te sa me sta no wi ska, po jed nej ka den cji.

Cze sław Ja gieł ka za sy gna li zo wał pro blem kom plek so -
we go roz pra co wa nia sys te mu me lio ra cji ogro dów na Wy -
spie Uznam ze wzglę dów po wo dzio wych oraz eko lo-
gicz nych. 

Ma rian Abro sie wicz po ru szył pro blem ma ło sku tecz ne -
go re ago wa nia i eg ze kwo wa nia pra wa przez or ga ny nad -
zo ru bu dow la ne go. A Wła dy sław Ol czyk, po dzie lił się
do świad cze nia mi w za kre sie bez pie czeń stwa w ogro dzie
oraz pod kre ślił, że ko niecz na jest na tych mia sto wa re ak -
cja za rzą dów rod i dział kow ców na każ de cho ciaż by naj -
mniej sze za gro że nie dla in te re su dział kow ców.

Wszy scy de le ga ci jed nak wy cze ki wa li na wy stą pie nie
Pre ze sa Związ ku. 

Pre zes PZD za bie ra jąc głos do ce nił za an ga żo wa nie
dział kow ców za rzą dów oraz struk tur okrę go wych w wal -
ce o wspól ną spra wę. Przy bli żył wszyst kim ist nie ją ce za -
gro że nia i ich źró dła twier dząc, że ab so lut nie brak jest
pod staw do twier dze nia, że zmia ny usta wy są ko niecz ne.
To co się sta ło ma po smak za pla no wa nej kam pa nii, zmie -
rza ją cej do ogra ni cze nia praw dział kow ców oraz osła bie -
nia Związ ku w wal ce o ogro dy. 

W swo im wy stą pie niu zwró cił uwa gę na sta no wi sko so -
jusz ni ków w na szej spra wie oraz na kie ru nek dzia łań
obron nych przez zor ga ni zo wa nie II Kon gre su PZD oraz
po sta wił te zę jed no znacz ną, że Zwią zek mu si my obro nić,
a bro niąc Zwią zek bro ni my ogro dy i wszyst kich dział -
kow ców. 

Wy stą pie nie Pre ze sa PZD wy słu cha ne zo sta ło z ogrom -
ną uwa gą przez uczest ni ków Zjaz du i wy war ło nie spo ty -
ka ne wra że nie, co sta ło się ele men tem za grze wa ją cym do
wal ki o to co dzi siaj dla dział kow ców jest naj waż niej sze. 

Od Zjaz du De le ga tów, Pre zes Kon drac ki otrzy mał
ogrom ne bra wa.

Zjazd z ko lei przy jął spra woz da nie za ka den cję Za rzą -
du Okrę go we go PZD, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej,
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej oraz udzie lił ab so lu to -
rium ustę pu ją ce mu Za rzą do wi Okrę gu.

De le ga ci, któ rzy nie zdą ży li za brać gło su ze wzglę dów
cza so wych, od da li głos do pro to ko łu.
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Przy stą pio no do wy bo rów okrę go wych or ga nów sta tu -
to wych. Do ko na no wy bo ru 35-oso bo we go Za rzą du Okrę -
gu, w któ rym po nad 40% człon ków sta no wią no wi
dzia ła cze. Wy bra no 9-oso bo wą Ko mi sje Re wi zyj ną oraz 
7-oso bo wą Ko mi sję Roz jem czą.

Za rząd Okrę go wy na pierw szym po sie dze niu wy brał 
9-oso bo we Pre zy dium na cze le z Pre ze sem Ta de uszem Ja -
rzę ba kiem, któ re mu po wie rzo no peł nie nie funk cji w ko lej -
nej ka den cji.

W dal szej czę ści Zjaz du wy stą pił Prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Uchwał i Wnio sków. Przed sta wił pro po zy cje uchwał
i sta no wisk do roz pa trze nia przez Zjazd. W wy ni ku gło so -
wa nia przy ję te zo sta ły do ku men ty zjaz do we, któ re za łą -
cza my do ni niej szej in for ma cji. 

Zjazd zło żył po dzię ko wa nie dla Wik to ra Dą brow skie -

go dłu go let nie go dzia ła cza struk tur okrę go wych oraz
Edwar da Gra bow skie go po 30 la tach peł nie nia funk cji se -
kre ta rza Przed za koń cze niem ob rad Zjazd zło żył po dzię -
ko wa nie Pre ze so wi Związ ku Pa nu Eu ge niu szo wi Kon d-
rac kie mu, za ca ło kształt pra cy i wal ki w for mie uchwa ły
zjaz do wej, ży cząc zdro wia i sił do dzia ła nia w nie ła twych
nad cho dzą cych cza sach. 

Po dzię ko wa nie zo sta ło rów nież zło żo ne Pre ze so wi Za -
rzą du Okrę gu

Z uwa gi na nie zgła sza nie in nych pro ble mów do prze -
dys ku to wa nia w spra wach róż nych, po wy czer pa niu po -
rząd ku ob rad Prze wod ni czą cy Zjaz du ogło sił je go za-
koń cze nie.

W trak cie ob rad na ekra nie po ja wia ły się cy klicz nie ha -
sła, a tak że ob ra zy z ży cia ogro du i PZD.

Pre zes OZ PZD w Szcze ci nie
/-/ Ta de usz Ja rzę bak

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie 

z dnia 30 sierp nia 2011 ro ku
w spra wie wy bo rów par la men tar nych – 2011

Ak tu al nie wy two rzo na, nie ko rzyst na sy tu acja wo kół
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz wo kół
ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, na ka zu je 
w imię do brze po ję te go in te re su zbio ro we go za jąć jed no -
znacz ne sta no wi sko w spra wie wy bo rów par la men tar -
nych, któ re od bę dą się 9 paź dzier ni ka 2011 ro ku.

Żad ne do tych cza so we wy bo ry nie mia ły ta kiej wa gi dla
przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go jak nad cho -
dzą ce wy bo ry paź dzier ni ko we.

Sy tu acja Związ ku, ogro dów i dział kow ców jest w chwi -
li obec nej tak kla row na, że nie po zo sta wia żad nych złu -
dzeń, w ja kim kie run ku bę dą na stę po wa ły zmia ny po
orze cze niu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Lo gi ka na ka zu je
wy cią gać wnio ski w przed mio cie, ko go na le ży do przy -
szłe go Sej mu i Se na tu wy bie rać. Ko go na le ży po pie rać,
aby w przy szłym Par la men cie zna la zły się si ły zdol ne
uwzględ nić ko niecz ność ist nie nia, funk cjo no wa nia i roz -
wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych w struk tu rach
obec nie funk cjo nu ją cych.

Dzi siaj dział kow cy ma ją okre ślo ne pra wa, któ re nie są
jed nak da ne im na za wsze. Dzi siaj zna my sys tem funk -
cjo no wa nia ogro dów w struk tu rach PZD. Ja kie roz wią za -

nia przy nie sie przy szłość dzi siaj nikt nie jest w sta nie do -
kład nie okre ślić. 

Aby nie skrzyw dzić se tek ty się cy ro dzin dział kow ców
na le ży kie ro wać się in te re sem zbio ro wym, któ ry spro wa -
dza się do obro ny te go, co już po sia da my.

Na le ży się głę bo ko za sta no wić nad tym, gdzie ma my
so jusz ni ków w na szej spra wie. Kto był w prze szło ści z na -
mi i za na mi. Dzię ki ko mu ma my to, co gwa ran tu je nam
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Dział kow cy ni gdy nie by li kla są ja ło wą. Za wsze ak tyw -
nie uczest ni czy li w ży ciu spo łecz no – po li tycz nym. Naj -
lep sza for mą wy bo ru jest dzi siaj pójść do urny wy bor czej
i od dać głos na te go kan dy da ta, do któ re go ma my za ufa -
nie, na tych kan dy da tów, któ rych zwe ry fi ko wa ło ży cie 
w prze szło ści.

Wy peł nij my ten oby wa tel ski obo wią zek. Idź my do urn
wy bor czych ca ły mi ro dzi na mi. Glo suj my za do brą spra -
wą, a w tej mie ści za cho wa nie ogro dów dział ko wych dla
przy szłych po ko leń.

Po czuj my swo ją si łę i po każ my na szą si łę, a przy szłość
bę dzie ko rzyst na dla na szych ro dzin.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/
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Nad cho dzą ce wy bo ry par la men tar ne za de cy du ją o skła -
dzie przy szłe go Sej mu i Se na tu – or ga nów usta wo daw -
czych, ma ją cych nada wać ton ży cia Pań stwa Pol skie go.

Ja ko dział kow cy – uczest ni czą cy w ob ra dach VII Okrę -
go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców zwra ca my się o uwzględ nie nie pro ble ma ty ki przy sz-
ło ści ogro dów dział ko wych w swo ich pro gra mach wy bor -
czych i za ję cia jed no znacz ne go sta no wi ska w spra wie
przy szło ści ogro dów i PZD, co bę dzie za po wie dzią, że
spra wy idei ogrod nic twa dział ko we go nie są ob ce dla
przy szłych par la men ta rzy stów.

Nie je ste śmy po li ty ka mi, ale po pie rać bę dzie my wszyst -
kich tych, co po twier dzi li w prze szło ści zro zu mie nie dla
idei ro dzin nych ogro dów dział ko wych i tych, co ro zu mie -
ją po trze bę dal sze go ist nie nia wiel kie go ru chu spo łecz ne go
dział kow ców i jed no cze śnie uj mu ją w pro gra mach wy bor -
czych gwa ran cje funk cjo no wa nia rod w sys te mie PZD.

Ro la na szych ro dzin nych ogro dów, oprócz funk cji czy -
sto upra wo wych – o wy mia rze eko no micz nym i eko lo -
gicz nym prze ja wia się tak że w wy peł nia niu ro li, in te gra cji
ro dzin oraz in te gra cji spo łecz nej, wy cho wa nia mło dzie ży
w po sza no wa niu przy ro dy i pra cy ludz kiej, do sko na le niu
spo łecz nych struk tur za rzą dza nia i po staw oby wa tel skich,
nie mó wiąc już o zna cze niu wa lo rów re kre acyj no wy po -
czyn ko wych.

Jest to du ża i waż na dzie dzi na ży cia spo łecz ne go i war -
to w nią in we sto wać.

Li czy my na zro zu mie nie, zwłasz cza obec nie w okre sie
du że go za wi ro wa nia wo kół usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

W okre sie dwu dzie sto let niej wal ki o ist nie nie ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, za wsze znaj do wa li śmy po -
par cie świa tłych par la men ta rzy stów i są dzi my, że i tym
ra zem nie bę dzie ina czej. 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

APEL
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 30 sierp nia 2011 ro ku
do ko mi te tów wy bor czych oraz kan dy da tów na par la men ta rzy stów

UCHWAŁA
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 30 sierp nia 2011 ro ku
w spra wie ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców

W ro ku ju bi le uszu 30–le cia ist nie nia Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców Zjazd oce nia, że przy ję cie Usta wy o Pra -
cow ni czych Ogro dach Dział ko wych 6 ma ja 1981 ro ku 
i po wo ła nie do ży cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
przez IX Kra jo wy Zjazd POD – 28 czerw ca 1981 ro ku by -
ło wy da rze niem o zna cze niu hi sto rycz nym dla pol skie go
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Po wsta ła sa mo rząd na or ga ni za cja po tra fi ła w krót kim
cza sie zmo bi li zo wać si ły dla spro sta nia ogrom ne mu wy -
sił ko wi w po zy ski wa niu te re nów na two rze nie ogro dów
dział ko wych, po tra fi ła za spo ko ić ogrom ne za po trze bo wa -
nie na dział ki, po wo du jąc nie mal dwu krot ne zwięk sze nie
ilo ści ogro dów w cią gu pierw szych dzie się ciu lat swo je -
go ist nie nia.

W sa mym tyl ko okrę gu szcze ciń skim, w tym pierw szym
dzie się cio le ciu zwięk szy ła się licz ba ogro dów z 117 do
176. Are ał ogro du po więk szył się w tym cza sie z 1695 ha
do 2665 ha, na któ rym wzro sła ilość dzia łek z 32753 do
47570.

Na ro ku 1990 prak tycz nie za koń czył się przy rost ogro -
dów dział ko wych za rów no w ska li kra ju jak rów nież 
w okrę gu szcze ciń skim. Za czę ła się wal ka o ich za cho wa -
nie i o ist nie nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

W okre sie ostat nie go dwu dzie sto le cia pa dło wie le nie -
do rzecz nych po my słów po cząw szy od li kwi da cji ru chu
dział ko we go po przez pro po zy cje uto pij ne go „uwłasz cze -
nia”, a skoń czyw szy na za skar że niu usta wy o rod.

Im wię cej upły nę ło cza su tym sy tu acja sta wa ła się co raz
trud niej sza.

Z per spek ty wy cza su na le ży oce nić, że:
a) Pol ski Zwią zek Dział kow ców spro stał za da niu; 
b) speł nił ocze ki wa nia w za kre sie roz wo ju ogro dów; 
c) jest na dal po trzeb ny dla roz wo ju ro dzin nych ogro dów

dział ko wych.
Dzię ki Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców ogro dy zo -

sta ły za cho wa ne, udo sko na lo ne oraz okrze pły or ga ni za -
cyj nie.

Przed na mi dal sze la ta wal ki o ogro dy dział ko we.
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Mi ja ją ce 30 le cie PZD to wkład wie lu se tek ty się cy spo -
łecz nych dzia ła czy, z któ rych wie lu już dzi siaj nie ma,

przed któ ry mi na le ży po chy lić czo ło i od dać im hołd za
to, co dla ro dzin dział kow ców zo sta ło zro bio ne.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

UCHWAŁA
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 30 sierp nia 2011 ro ku

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców do ce nia ogrom ną de ter mi na cję wal ki o pra -
wa dział kow ców, gwa ran to wa ne usta wą o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, o ist nie nie i roz wój ogro dów oraz
o jed ność ru chu dział ko we go, wy ra ża w for mie uchwa ły 

po dzię ko wa nie
dla Pa na mgr inż. Eu ge niu sza Kon drac kie go
Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców

za bez przy kład ną, to czo ną przez 20 lat wal kę oraz za
mą dre kie ro wa nie Kra jo wą Ra dą Polskiego Związku

Działkowców od za ra nia po wsta nia Związ ku 
o za cho wa nie ogro dów dla przy szłych po ko leń.

Mi ja ją ca ka den cja 2007–2011 oraz ca łe 30-le cie PZD
do wo dzi, że wy trwa łość i pre cy zyj nie wy ty cza na przez
Pre ze sa Związ ku stra te gia, wy da ła re zul ta ty w po sta ci te -
go, że ogro dy ist nie ją i wy peł nia ją swo je za da nia prze wi -
dzia ne usta wą z po żyt kiem dla ro dzin dział kow ców i spo -
łe czeń stwa.

Za trud mi nio ne go okre su i bez gra nicz ne od da nie idei
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, wy ra ża my na leż ne
uzna nie wraz z ży cze nia mi zdro wia i sił do dzia ła nia 
w nad cho dzą cym nie ła twym cza sie.

Szcze ciń scy dział kow cy PZD ma ją za ufa nie do naj wyż -
szych or ga nów sta tu to wych Związ ku, po pie ra ją je go po -
li ty kę i za pew nia ją, iż w tych zma ga niach o na sze ogro dy
nie za brak nie żad ne go uczci we go dział kow ca.

LIST OTWARTY
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 30 sierp nia 2011 ro ku
do sa mo rzą dów gmin wo je wódz twa za chod nio po mor skie go w spra wie opo wie dze nia się o przy szło ści

ogro dów pod rzą da mi usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Ro dzin ne ogro dy dział ko we sta no wią część spo łe czeń -
stwa każ dej gmi ny. Ko rzy sta my z do bro dziej stwa użyt ko -
wa nia grun tów, któ re są wła sno ścią ko mu nal ną gmi ny. Za
to je ste śmy wdzięcz ni dla sa mo rzą dów gmin nych.

Obec nie w sy tu acji za gro że nia dla sys te mu funk cjo no -
wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych w struk tu rach
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, pod rzą da mi usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, zwra ca my się, ja ko
uczest ni cy VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców do wszyst kich rad gmin na sze go
wo je wódz twa o wy po wie dze nie się na te mat funk cjo no -
wa nia do tych cza so we go sys te mu.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we, ja ko te re ny zie lo ne w mia -
stach, są obec nie wy łącz nie utrzy my wa ne przez dział kow -
ców. Ogro dy in te gru ją spo łecz ność lo kal ną. Ogro dy są
do brą szko łą oby wa tel skie go sa mo rzą dze nia. Ogro dy za -
pew nia ją moż li wość pro wa dze nia upraw i ich róż no rod -
ność oraz róż no rod ność eko sys te mu. Ogro dy wresz cie są
do stęp ne dla wszyst kich, kto tyl ko po trze bu je ode tchnąć
na świe żym po wie trzu w ob co wa niu z przy ro da.

Sta ra my się w ogro dach re spek to wać obo wią zu ją ce pra -
wo. Nie utrud nia my roz wo ju gmin. Kie dy trze ba go dzi -
my się na li kwi da cję na szych dzia łek czy ogro dów, ale 
z za cho wa niem praw za gwa ran to wa nych usta wą o ROD.
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Chce my usły szeć zda nie sa mo rzą dów gmin czy sys tem
obec nie obo wią zu ją cy jest do bry, czy speł nia funk cje, do

ja kich zo stał po wo ła ny oraz czy spo łe czeń stwu po trzeb ne
są ro dzin ne ogro dy dział ko we.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

APEL
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 30 sierp nia 2011 ro ku
do dział kow ców okrę gu szcze ciń skie go w spra wie ra cjo nal ne go poj mo wa nia obo wiąz ku 

wo bec idei ogrod nic twa dział ko we go

Od dwu dzie stu lat Pol ski Zwią zek Dział kow ców to czy
wal kę o za cho wa nie ogro dów, o ochro nę praw dział kow -
ców oraz o trwa łość na sze go spo łecz ne go ru chu dział ko -
we go.

Do tych cza so wą wal kę uda wa ło się wy gry wać sku tecz -
nie. By ło to moż li we, dzię ki zwar tej po sta wie wszyst kich
dział kow ców sku pio nych w struk tu rach Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców.

Dzi siaj, gdy jest re al ne za gro że nie, naj więk sze w hi sto -
rii na sze go ru chu, nie mo że być ina czej. Dzi siaj mu si my
opo wie dzieć się jed no znacz nie, że chce my ogro dy za cho -
wać dla sie bie i dla spo łe czeń stwa, chce my za cho wać pra -
wa dla lu dzi te go po trze bu ją cych. Chce my da lej funk c-
jo no wać w jed no li tej struk tu rze Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, wno sząc każ dy od dziel nie, wkład w roz wój na -
szych ogro dów.

Dzi siaj nad cho dzi czas, by zjed no czyć się jesz cze bar -
dziej wo kół idei wal ki o to, co dla na szych ro dzin jest do -
bre i naj bar dziej ko rzyst ne, ale jed no cze śnie po ży tecz ne
dla spo łecz no ści lo kal nych.

Je ste śmy jed ną wiel ką ro dzi ną dział kow ców, więc nie
daj my się po dzie lić. Nie przy zwa laj my na po je dyn cze
dzia ła nia od środ ko we. Za cho waj my na szą wia rę i hart du -
cha a zwy cię stwo bę dzie pew ne.

Utrzy muj my na sze ogro dy w ta ki spo sób, że by nikt ni -
gdy nie szu kał pre tek stu do ich li kwi do wa nia.

Prze strze gaj my pra wa, ale też wy ma gaj my, aby pra wo
by ło prze strze ga ne, a idea ogro dów dział ko wych sza no -
wa na. Je ste śmy czę ścią spo łe czeń stwa oby wa tel skie go,
ma my wiec pra wo do sa mo rząd nych struk tur w ogro dach
i do za cho wa nia do rob ku wy pra co wa ne go przez na szych
po przed ni ków.

REZOLUCJA
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 30 sierp nia 2011 ro ku
w spra wie za gro żeń praw dla dział kow ców, ogro dów i Związ ku

Wy wo ła na wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go,
skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze -
nie nie zgod no ści ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z Kon sty tu cją, kon ster na cja spo wo do wa ła
wśród dział kow ców ży wą ich re ak cję w po sta ci sta no wisk,
li stów i pe ty cji kie ro wa nych do or ga nów pań stwa, par la -
men tu, Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Wnio sko daw cy oraz
or ga nów sta tu to wych PZD.

Po mi mo tej fa li pro te stu, spra wy to czą się na dal, a ko -
lej ne do ku men ty w po sta ci ra por tu NIK, wy stą pie nia Mar -
szał ka Sej mu oraz Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go utwier dza ją w prze ko na niu, że wnio sek
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go bę dzie przed mio tem roz pra -
wy przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Prak tycz nie pro ce du ra praw na zo sta ła za koń czo na.
Wszy scy dzi siaj cze ka ją na orze cze nie Try bu na łu Kon sty -
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tu cyj ne go. Wszy scy w mniej lub bar dziej ra dy kal nym to nie
wy po wia da ją się, że zmia ny usta wy o rod są ko niecz ne.

W naj bar dziej ła god nym to nie przyj mu je się, iż brak jest
pod staw praw nych do stwier dze nia nie zgod no ści z kon -
sty tu cją ca łej usta wy, ale ar ty ku ły 10, 17, 18 oraz 24 ma -
ją zna mio na nie kon sty tu cyj no ści.

Je że li Try bu nał Kon sty tu cyj ny po dzie li zda nie Wnio -
sko daw cy oraz au to rów ko lej nych wy stą pień tj. Mar szał -
ka Sej mu i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go to przy szłość ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych i ca łej or ga ni za cji PZD jest
za gro żo na tym, iż wy wo ła to ko niecz ność zmian sys te mo -
wych w funk cjo no wa niu ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, a to nie sie za so bą ogrom ne nie bez pie czeń stwo
te go, iż do tych cza so we pra wa na by te przez dział kow ców,
w dzie dzi nie użyt ko wa nia grun tu oraz wła sno ści na dział -
ce bę dą za gro żo ne. Ogra ni czo ne zo sta ną też pra wa Związ -
ku i je go moż li wo ści obro ny dział kow ców. Da le ko idą ce
zmia ny mo gą spo wo do wać roz przę że nie sa mo rzą dów
ogro do wych i struk tur związ ko wych a co za tym idzie
zmar no wa nie do rob ku wie lu po ko leń, two rzą cych te ogro -
dy w spo sób sys te ma tycz ny, do sko na ląc ich struk tu ry.

No wa ja kość, bę dzie two rzo na kosz tem te go, co dzi siaj
funk cjo nu ję do brze. 

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, za któ rą
opo wie dzie li się dział kow cy, za któ ra opo wia da ją się sa -
mo rzą dy gmin ne, jest usta wą do brą i nie wy ma ga zmian
fun da men tal nych za pi sów. Mia ła ona re gu lo wać wy łącz -
nie funk cjo no wa nie sys te mu ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych i w tym sen sie jest ona zgod na z Kon sty tu cją.
Za rzu ty od no śnie uprzy wi le jo wa nia Związ ku są nie uza -
sad nio ne, gdyż usta wa o rod nie ogra ni cza ani two rze nia
ani funk cjo no wa nia in nych ogro dów dział ko wych, opar -
tych o szcze gól ne wła ści wo ści or ga ni za cyj ne. Za pi sy 
w usta wie o rod ko rzyst ne dla dział kow ców po sia da ją

swo je źró dło we wcze śniej szych do ku men tach praw nych
opar tych na do świad cze niu kra jo wym jak rów nież za gra -
nicz nym. 

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest przed -
mio tem za zdro ści za gra nicz nych dział kow ców, więc na le -
ży za dać so bie py ta nie – w ja kim ce lu ma być ona
zmie nio na?

Każ da zmia na obej mu ją ca swo im za się giem tak sze ro -
ki wa chlarz za gad nień, wza jem nie ze so bą po wią za nych,
mo że spo wo do wać nie po we to wa ne stra ty ma te rial ne i or -
ga ni za cyj ne. Ta usta wa da je dział kow com przy wi le je, któ -
re są za ra zem po win no ścią Pań stwa na rzecz grup spo-
łecz nych słab szych eko no micz nie.

Sys tem ro dzin nych ogro dów dział ko wych stwa rza wiel -
ką do stęp ność do dział ki dla oby wa te la, któ re go nie stać
na in ne for my wy po czyn ku i po zy ski wa nie do cho dów z
plo nów na dział ce. Dla te go nie moż na się zgo dzić z wnio -
sko daw cą o swo iste go ro dza ju mo no po lu PZD. Rów nież
hi po te tycz ne, po ten cjal ne do cho dy gmin z ty tu łu po dat -
ków za użyt ko wa nie grun tów, nie po kry ją na wet kosz tów
re or ga ni za cji, do cze go zmie rza ją for mu ło wa ne wnio ski
– o two rze niu wspól not i in nych form or ga ni za cyj nych.

W ob li czu tak po waż ne go za gro że nia, VII Okrę go wy
Zjazd De le ga tów PZD ape lu je do wszyst kich po stę po -
wych sił na sze go Pań stwa o to, aby nie su ge ro wać się
wnio ska mi I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ re zo sta ły
opar te na wie lu roz wa ża niach czy sto teo re tycz nych, a któ -
re nie wy ni ka ją z prak ty ki co dzien ne go ży cia.

Sto imy na sta no wi sku, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny po -
wi nien wnio ski I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go oraz wnio ski
z wy stą pień Mar szał ka Sej mu i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go
od rzu cić bio rąc pod uwa gę in te res mi lio na ro dzin dział -
kow ców, dla któ rych ist nie ją cy sys tem praw ny jest do sko -
na ły i lep sze go nikt nie wy my śli.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Szcze cin, 30 sierp nia 2011 r.

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 30 sierp nia 2011 ro ku
w spra wie po par cia Kra jo wej Ra dy o zwo ła niu II Kon gre su PZD

Ostat nie 3 la ta mi ja ją cej ka den cji dla dział kow ców zrze -
szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców by ły okre sem
szcze gól nych zma gań z za gro że nia mi po cho dzą cy mi z ze -
wnątrz, któ re zmie rza ją do zmia ny usta wy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych, roz bi cia or ga ni za cyj ne go i otwar -
cia dro gi do grun tów pod ogro da mi.

Dla obro ny praw za gwa ran to wa nych usta wą o ROD
oraz obro ny ogro dów Kra jo wa Ra da Polskiego Związku
Działkowców zwo ła ła 14 lip ca 2009 ro ku I Kon gres PZD
w obro nie ogro dów.

Od nie sio ne zwy cię stwo w po sta ci od rzu ce nia pro jek tu
usta wy au tor stwa Po słów PiS w pierw szym czy ta niu przez
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Sejm RP, nie za koń czy ło wal ki i nie za że gna ło nie bez pie -
czeń stwa.

Po ja wi ły się no we a mo że jesz cze więk sze za gro że nia ze
stro ny naj wyż szych or ga nów pań stwo wych.

W ob li czu za gro że nia Kra jo wa Ra da po sta no wi ła zwo -
łać na dzień 22 wrze śnia 2011 ro ku II Kon gres PZD 
w War sza wie. 

II Kon gres ma być ma ni fe sta cją si ły i czyn ni kiem po ru -
sze nia spo łe czeń stwa oraz ma za jąć sta no wi ska w istot -
nych spra wach w wy ni ku wy two rzo nej sy tu acji wo kół
usta wy o rod.

Zjazd stoi na sta no wi sku, że de cy zja, któ rą pod ję ła Kra -
jo wa Ra da PZD jest słusz na. Te go do ma ga ły się gło sy
dział kow ców i dzia ła czy spo łecz nych, aby w ten spo sób
moc no na gło śnić za ist nia ły pro blem. 

Ja ko człon ko wie Polskiego Związku Działkowcówweź -
mie my udział w II Kon gre sie, gdyż jest to nasz mo ral ny
obo wią zek, a wy pra co wa ne i przy ję te przez II Kon gres
PZD do ku men ty, po win ny jak naj szyb ciej do trzeć do
dział kow ców. Dzi siaj jest ta ka ko niecz ność. Po dej mie my

trud zde cy do wa nej wal ki o ro dzin ne ogro dy dział ko we.
Niech dział kow cy wy po wie dzą się, co do przy szło ści
ogro dów i niech II Kon gres wska że kie ru nek i for my jak
za bez pie czyć in te re sy mi lio na ro dzin dział kow ców. 

Naj wyż sze czyn ni ki – Par la ment, Rząd, Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny, Sąd Naj wyż szy mu szą do strzec, że krzyw da
lu dzi słab szych nie mo że być oku pio na kosz tem han dlo -
we go po dej ścia do grun tów zaj mo wa nych przez ogro dy

Zwią zek ma pra wo żą dać po sza no wa nia na by tych praw
za gwa ran to wa nych usta wą o rod.

Chce my, aby nas usły sza no, bo do tej po ry lek ce wa ży
się pod pi sy 620 ty się cy dział kow ców w obro nie usta wy 
a tak że pro te sty prze ciw ko za skar że niu usta wy o rod do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zo sta ją po mi nię te mil cze niem
ad re sa tów.

Je ste śmy ludź mi, któ rzy nie za spo ko ją się obiet ni ca mi,
chce my, aby trak to wa no nas po waż nie, ja ko oby wa te li 
– god nych opie ki Pań stwa.

Po czuj my swo ją si łę i po każ my na szą si łę, a przy szłość
bę dzie ko rzyst na dla na szych ro dzin.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

7. In for ma cja z XVI Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Byd gosz czy

W dniu 3 wrze śnia 2011 roku w po miesz cze niach Sa li
Kon fe ren cyj nej Sta dio nu „Za wi sza” od był się XVI Okrę -
go wy Zjazd De le ga tów PZD okrę gu byd go skie go. Ob ra -
dy roz po czę ło wpro wa dze nie sztan da rów związ ko wych -
Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy i Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Si ła” w Gniew ko wie oraz wy słu -
cha nie/od śpie wa nie hym nu PZD „Zie lo na Rzecz po s-
po li ta”.

Otwar cia Zjaz du do ko na ła pre zes OZ PZD w Byd gosz -
czy Pa ni mgr inż. Bar ba ra Ko kot, ser decz nie wi ta jąc przy -
by łych Go ści Zjaz du: po słów Pa nią Gra ży nę Ciem niak,
Pa nią An nę Bań kow ską, Pa nią Te re sę Pio trow ską oraz Pa -
na Eu ge niu sza Kło pot ka, Prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta
Byd gosz czy Pa na Ro ma na Ja sia kie wi cza, Prze wod ni czą -
ce go Za rzą du Okrę go we go PZ Eme ry tów, Ren ci stów i In -
wa li dów Pa na Zdzi sła wa Ty lic kie go oraz ze szcze gól nym
za do wo le niem Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go – Pre ze sa
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Po wi -
ta ła rów nież przy by łych na Zjazd 151 de le ga tów re pre -
zen tu ją cych 217 ROD okrę gu byd go skie go oraz człon ków
ustę pu ją cych władz okrę go wych Związ ku.

Prze wod ni cze nie ob ra dom po wie rzo no Pa ni Wi ce pre -
zes ustę pu ją ce go OZ PZD Ur szu li Wa lu siak, a wi ce prze -

wod ni czą cym wy bra no p. Le cha Urbań skie go. W skład
Pre zy dium Zjaz du na wnio sek Prze wod ni czą cej jed no gło -
śnie wy bra no Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go, p. Aloj ze -
go Klu czy kow skie go, p. Mie czy sła wa Ze mke oraz p. Ja na
Gru dziń skie go. Spraw nie do ko na no wy bo ru ko mi sji zjaz -
do wych: Ko mi sji Man da to wej, Ko mi sji Wy bor czej oraz
Ko mi sji Uchwał i Wnio sków.

Re fe rat spra woz daw czo – pro gra mo wy wy gło si ła Pre -
zes OZ Bar ba ra Ko kot pod kre śla jąc, że okres spra woz -
daw czy za la ta 2007 – 2011 obej mu je pierw szą peł ną
ka den cję struk tur PZD, prze bie ga ją cą pod rzą da mi usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz Sta tu tu PZD
uchwa lo ne go w 2006 ro ku. Za le ty usta wy i jej zna cze nie
dla ogro dów i dział kow ców mo gli śmy do ce nić przez peł -
ny okres na sze go dzia ła nia w tym cza sie, sta no wi ła ona
dla nas ogrom ne źró dło sił, ener gii i wia ry, cech tak nie -
zbęd nych w obro nie słusz nych praw wy ni ka ją cych z za pi -
sów pra wa związ ko we go. Dzia ła nia w obro nie usta wy,
PZD i praw dział kow ców do mi no wa ły na szą pra cę. 
W kwe stii re ali za cji za dań od nio sła się do ma te ria łu spra -
woz daw cze go do rę czo ne go wszyst kim uczest ni kom Zjaz -
du. Szcze gó ło wo omó wi ła przy go to wa nia do Zjaz du,
prze bieg i efek ty zor ga ni zo wa nych spo tkań przed zjaz do -
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wych w re jo nach okrę gu byd go skie go z de le ga ta mi ROD
na Zjazd Okrę go wy PZD. Bar dzo waż nym ele men tem
tych spo tkań by ła dys ku sja na te mat pro po zy cji w spra -
wie wy pra co wa nia tez pro gra mo wych, któ ra po zwo li ła na
zbu do wa nie pro gra mu dzia ła nia na no wą ka den cję, któ ry
rów nież wszy scy uczest ni cy Zjaz du otrzy ma li wraz z za -
pro sze niem na Zjazd. Koń cząc swo je wy stą pie nie Pa ni
Pre zes B. Ko kot w po dzię ko wa niu za bar dzo efek tyw ne
kie ro wa nie pra cą Związ ku, za po moc dla struk tur okrę go -
wych oraz sku tecz ne or ga ni zo wa nie dzia łań w obro nie
usta wy o ROD i Pol skie go Związ ku Dział kow ców wrę -
czy ła Pre ze so wi Kra jo wej Ra dy Pa nu Eu ge niu szo wi Kon -
drac kie mu bu kiet kwia tów. Po tym sym pa tycz nym wy-
da rze niu, Pre zes E. Kon drac ki po dzię ko wał za mi łe sło wa,
po czym do ko nał wrę cze nia dy plo mów Kra jo wej Ra dy
PZD za wzo ro we wy peł nia nie obo wiąz ków oraz obro nę
praw dział kow ców w ka den cji 2007–2011 człon kom ustę -
pu ją cych władz okrę go wych związ ku.

W imie niu Ko mi sji Re wi zyj nej OZ wy stą pił jej prze -
wod ni czą cy p. Aloj zy Klu czy kow ski, sta wia jąc w imie -
niu ko mi sji wnio sek o za twier dze nie spra woz da nia
Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy oraz wnio sek 
o udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce mu za rzą do wi za
okres ka den cji 2007–2011. W imie niu Ko mi sji Roz jem -
czej spra woz da nie zło żył prze wod ni czą cy ko mi sji p. Mie -
czy sław Ze mke.

Prze wod ni czą ca Ko mi sji Man da to wej p. Ma ria Beń
przed sta wia jąc pro to kół ko mi sji stwier dza ją cy pra wo moc -
ność wy bo ru de le ga tów na Okrę go wy Zjazd De le ga tów
PZD oraz stwier dza ją cy ze Zjazd jest pra wo moc ny, mo że
po dej mo wać uchwa ły oraz wy bie rać or ga ny okrę go we
Związ ku i de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów
Polskiego Związku Działkowców.

W dys ku sji zjaz do wej głos za bra ło 5-ciu Go ści Zjaz du
oraz 14 de le ga tów z ROD. Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
Byd gosz czy Ro man Ja sia kie wicz prze ka zał uczest ni kom
ob rad po zdro wie nia i ży cze nia od Ra dy Mia sta i Pre zy -
den ta Byd gosz czy Ra fa ła Bru skie go, za pew nia jąc że Mia -
sto Byd goszcz ce ni so bie współ pra cę z OZ PZD i jej
pre ze sem. Wy ra ził na dzie ję, że uda się pro wa dzić miej -
skie in we sty cje bez uszczerb ku dla ogro dów. Za uwa żył
pro ble my ROD zwią za ne z za miesz ki wa niem ogro dów,
w któ rej to spra wie Mia sto bę dzie mu sia ło so bie po ra dzić,
na to miast w spra wie ka na li zo wa nia ogro dów miej skich
oraz miej sca ogro dów w pla nach za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go za pra sza na uzgod nie nia. Po seł An na Bań kow -
ska pod kre śli ła swo je związ ki z ogro da mi, sa ma by ła
człon kiem ROD „Ire na” w Ino wro cła wiu. Za sta na wia ła
się, jak wy glą da ły by dziś ogro dy, gdy by nie jej or ga ni za -
cja – SLD, któ ra za wsze bro ni ła dział kow ców i PZD. Pro -
blem nie pew no ści sy tu acji ogro dów jest spo iwem dla
dział kow ców, a pre ze sa Kon drac kie go po dzi wia za nie -
złom ność w obro nie ogro dów i PZD. Wy ra zi ła na dzie ję,
że więk szość przy szłych par la men ta rzy stów uwa żać bę -
dzie że na le ży dać spo kój dział kow com, a pręż ność, spo -

sób i pro wa dze nie ob rad Zjaz du po zwa la ją na prze ko na -
nie że ogro dy się obro nią. Po seł Eu ge niusz Kło po tek
stwier dził, że wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wkrót ce
roz strzy gnie o przy szło ści ogro dów. PSL któ ry re pre zen -
tu je jest za ogro da mi, dwa naj więk sze ugru po wa nia po li -
tycz ne są prze ciw. Ko go wy bie rze my, za le ży już od nas.
Po tym wy stą pie niu, Ro man Ja sia kie wicz za pew nił, że
kan dy da ci nie za leż ni do par la men tu są tak że za ogro da mi
dział ko wy mi. Po seł Gra ży na Ciem niak z prze ko na niem
stwier dzi ła, że usta wa o ROD jest gwa ran cją przy szło ści
ogro dów. Mó wi tak dla te go, że sa ma bra ła udział w jej
two rze niu wraz z przed sta wi cie la mi Kra jo wej Ra dy PZD.
Ży czy dział kow com, by wię cej nie by ło za ma chów na na -
szą usta wę i za pew ni ła, że bę dzie wal czyć by tak się sta -
ło. Ma na dzie ję że roz strzy gnię cie TK nie bę dzie pro b-
le ma tycz ne. Za uwa ży ła, że wnio ski do TK skła da li przed -
sta wi cie le or ga nów są dow ni czych. Ja ko czło nek Sej mo -
wej Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska uwa ża, że do brze
by ło by gdy by Kra jo wa Ra da PZD i struk tu ry okrę go we
włą czy ły się do dzia łań w te ma cie ochro ny śro do wi ska. 

De le ga ci w dys ku sji bar dzo do brze przy ję li ma te riał
spra woz daw czy Okrę go we go Za rzą du, po dej mo wa li te -
ma ty zwią za ne z po trze bą obro ny za pi sów usta wy o ROD,
wy ra ża jąc jed no znacz nie po par cie dla Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, dla pre ze sa KR Pa na Eu ge niu sza Kon -
drac kie go sku tecz nie kie ru ją ce go or ga ni za cją, po par cie
dla zwo ła nia II Kon gre su PZD, któ ry w okre sie przed wy -
bor czym mo że przy nieść nam na dzie ję i po ka zać si łę i jed -
ność dział kow ców. Dys ku sja obej mo wa ła tak że pro ble my
zwią za ne z funk cjo no wa niem ogro dów i za rzą dów ogro -
do wych. Po zy tyw nie oce nio no dzia ła nia OZ PZD w Byd -
gosz czy w spra wie pro wa dzo nych szko leń dla no wych
człon ków ROD, zwra ca jąc uwa gę na po trze bę or ga ni zo -
wa nia szko leń dla czło nów za rzą dów ogro do wych. Zgło -
szo no wnio ski dot. po trze by za ku pu sprzę tu kom pu te ro-
we go dla za rzą dów. Pod kre ślo no ran gę i zna cze nie ko le -
giów pre ze sów, po trze bę współ pra cy za rzą dów z sa mo -
rzą da mi lo kal ny mi. Mó wio no o pro ble mach zwią za nych
z ła ma niem prze pi sów pra wa związ ko we go, z za miesz ki -
wa niem i mel do wa niem w ogro dach oraz o ewen tu al nej
po mo cy ze stro ny za rzą dów w roz wią za niu trud nych sy -
tu acji. Zgło szo no rów nież wnio ski do ty czą ce wpro wa dze -
nia zmian sta tu to wo – re gu la mi no wych. Po ru sza no trud ną
spra wę wy mu sze nia na ogro dach z rej. byd go skie go My -
ślę cin ka przez b. Pre zy den ta Byd gosz czy, obo wiąz ko wej
bu do wy ka na li za cji ogro do wej i wy ni ka ją cych z tej de cy -
zji pro ble mów do ty czą cych zgro ma dze nia środ ków fi nan -
so wych na re ali za cję tak po waż nej in we sty cji. Pa da ły też
pod ad re sem Okrę go we go Za rzą du PZD i je go człon ków,
sło wa po dzię ko wa nia i wdzięcz no ści za po moc w roz wią -
zy wa niu pro ble mów.

Pre zes KR PZD Pan Eu ge niusz Kon drac ki w swo im
wy stą pie niu stwier dził, że jest zbu do wa ny dys ku sją,
zwłasz cza w od nie sie niu do sy tu acji Związ ku i spraw
obro ny usta wy, ogro dów i PZD. Za uwa żył jed nak brak na
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Zjeź dzie przed sta wi cie li władz miast i gmin re gio nu 
(w ob ra dach udział brał Przew. Ra dy Mia sta Byd gosz czy)
oraz me diów. Jak ma ją nas wy słu chać, je że li ich nie ma.
Po cie sza ją cym jest obec ność po słów na Sejm. Ich obec -
ność jest waż na, bo po wy stą pie niach Mar szał ka Sej mu
do TK ich ro la mo że oka zać się istot na. Pod dał kry tycz nej
oce nie uwa gi Mar szał ka oraz dzia ła nia NIK, któ ry tym sa -
mym wpi sał się w wal kę ze związ kiem, tyl ko w czy im in -
te re sie? Prze ka zał po dzię ko wa nia za wspar cie w obro nie
usta wy wszyst kim po słom SLD, PSL i wie lu po słom PO.
Na nich też głów nie li czy my ocze ku jąc wy ro ku TK. Przy -
go to wy wa ny II Kon gres PZD, na 2 ty go dnie przed wy bo -
ra mi po ka zać ma na szą jed ność w sy tu acji naj waż niej szej
dla ogro dów dział ko wych, dla te go zgro ma dzi my 4 ty sią -
ce dział kow ców. Na Kon gre sie ocze ku je my ja snych de -
kla ra cji po słów i kan dy da tów do par la men tu, ale przede
wszyst kim de kla ra cji par tii i klu bów par la men tar nych, bo
przy za rzą dza nej dys cy pli nie klu bo wej po sło wie i tak gło -
su ją ina czej niż de kla ru ją. Na Kon gre sie chce my wy stą pić
do dział kow ców i wska zać im na ko go ma ją gło so wać. 
W Byd gosz czy ma my po słów na któ rych mo że my li czyć.
Po dzię ko wał za po par cie dla zwo ła nia II Kon gre su PZD.
Z ko lei na Zjeź dzie Kra jo wym PZD pod nie sie my spra wy
dnia dzi siej sze go Związ ku, mię dzy in ny mi pro ble my dot.
za miesz ki wa nia w ogro dach, pro ble mem jest róż na in ter -
pre ta cja spra wy mel do wa nia w ogro dach przez or ga ny sa -
mo rzą do we. Nie do pu ści my do za mia ny ogro dów dział-
ko wych w slum sy. Pre zes KR usto sun ko wał się do przy -
go to wa nia pro gra mu kom pu te ro we go dla ogro dów, nad
któ rym trwa ją pra ce. Wy ra ził po dzię ko wa nie Pa ni Pre zes
B. Ko kot i U. Wa lu siak. Pod ich kie row nic twem mo że my
uznać mi nio ny okres ja ko do bry dla or ga ni za cji.

Wi ce prze wod ni czą cy Zjaz du Lech Urbań ski przed sta -
wił uczest ni kom ko re spon den cję, któ ra do tar ła do Zjaz du
w trak cie ob rad, z ży cze nia mi i po zdro wie nia mi dla
uczest ni ków Zjaz du:

– treść pi sma od OZ PZD w Gdań sku, 
– treść pi sma od OZ PZD w Pi le, 
– treść pi sma od Pre zy den ta Mia sta Byd gosz czy p. Ra -

fa ła Bru skie go,
– treść pi sma od Pre zy den ta Mia sta Ino wro cła wia p. Ry -

szar da Brej zy.
Po za koń czo nej dys ku sji uczest ni cy Zjaz du pod ję li jed no -

gło śnie Uchwa łę w spra wie  za twier dze nia spra woz dań 
z dzia łal no ści Okrę go we go Za rzą du PZD, Okrę go wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej za okres
ka den cji 2007–2011 oraz rów nież jed no gło śnie Uchwa łę w
spra wie udzie le nia ab so lu to rium ustę pu ją ce mu Okrę go we -
mu Za rzą do wi PZD w Byd gosz czy za okres ka den cji 
2007–2011. Na stęp nym punk tem by ło pod ję cie de cy zji 
w spra wie usta le nia licz by człon ków or ga nów okrę go wych
Związ ku. Okrę go wy Zjazd jed no gło śnie po sta no wił, że
Okrę go wy Za rząd PZD bę dzie skła dał się z 30 osób, na to -
miast Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na i Okrę go wa Ko mi sja
Roz jem cza pra co wać bę dą w 9-oso bo wych skła dach.

W wy ni ku re ko men da cji uzy ska nych ze stro ny de le ga -
tów z ROD uczest ni czą cych w spo tka niach przed zjaz do -
wych, Ko mi sja Wy bor cza przed sta wi ła Zjaz do wi li stę
kan dy da tów do przy szłych struk tur okrę go wych Związ -
ku. Do Ko mi sji Wy bor czej zło żo no po nad to wnio sek Pre -
ze sa ustę pu ją ce go Okrę go we go Za rzą du PZD o umiesz-
cze nie na li ście kan dy da tów do OZ PZD w Byd gosz czy
dwóch kan dy da tur, któ rych do świad cze nie i wy so ka oce -
na do tych cza so wej pra cy na szcze blu okrę go wym sta no -
wi pod sta wę re ko men da cji. W związ ku z re zy gna cją 
1 oso by – kan dy da ta do Okrę go we go Za rzą du PZD oraz 
2 osób – kan dy da tów do Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej,
na li stę kan dy da tów zgło szo no oso by za re ko men do wa ne
przez uczest ni ków Zjaz du. Pod czas gło so wa nia Okrę go -
wy Za rząd PZD wy bra no przy 1 gło sie wstrzy mu ją cym
się, Okrę go wą Ko mi sję Re wi zyj ną wy bra no przy 1 glo -
sie prze ciw i 1 gło sie wstrzy mu ją cym się, Okrę go wą Ko -
mi sję Roz jem czą wy bra no przy 1 glo sie wstrzy mu ją cym
się. Pod czas gło so wa nia na de le ga tów na IX Zjazd Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, zgod nie z klu czem wy bor -
czym usta lo nym przez Kra jo wą Ra dę PZD jed no gło śnie
wy bra no 17 de le ga tów.

Pod czas prze rwy w ob ra dach, no wo wy bra ne okrę go we
or ga ny sta tu to we ukon sty tu owa ły się. W skład Pre zy dium
OZ PZD w Byd gosz czy we szli:

p. Bar ba ra Ko kot – pre zes OZ, p. Ur szu la Wa lu siak 
– I wi ce pre zes, p. Lech Urbań ski – wi ce pre zes, p. Zbi -
gniew Ka nia – se kre tarz, p. Bar ba ra Ma ko wiec ka – skarb -
nik oraz człon ko wie Pre zy dium p. Lech Stu dziń ski, 
p. Ma rian Bień, p. Bo gu mił Ziem kie wicz i p. Ro man
Skrze szew ski. Prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej po now nie wy bra ny zo stał p. Aloj zy Klu czy kow -
ski a Prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
p. Jó zef Pie trzak. Wy ni ki ukon sty tu owa nia się or ga nów
okrę go wych PZD ogło si ła uczest ni kom Zjaz du Prze wod-
ni czą ca ob rad p. Ur szu la Wa lu siak. Po sło wach po dzię ko -
wa nia za wy bór, pre zes OZ PZD Pa ni Bar ba ra Ko kot do -
ko na ła uro czy ste go wrę cze nia pa miąt ko wych sta tu etek 
– sta no wią ce wy ra zy po dzię ko wa nia ustę pu ją cym z dal -
szej dzia łal no ści na szcze blu okrę go wym, by łym człon -
kom Okrę go we go Za rzą du w Byd gosz czy Pa nu Ja no wi
Gru dziń skie mu i Pa nu Ta de uszo wi Mi nio ro wi.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków p. Je rzy
Mar cisz przed sta wił pro jek ty uchwał Okrę go we go Zjaz du
PZD w Byd gosz czy,któ re de le ga ci przy ję li jed no gło śnie :

– w spra wie w spra wie uchwa le nia pro gra mu dzia ła nia
OZ PZD w Byd gosz czy na la ta 2011– 2015,

– w spra wie Sta no wi ska Okrę go we go Zjaz du De le ga -
tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy 
w spra wie udzie le nia po par cia dzia łań Kra jo wej Ra dy
PZD w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych oraz zwo ła nia II Kon gre su PZD,

– w spra wie Sta no wi ska Okrę go we go Zjaz du De le ga -
tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy 
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w spra wie zna cze nia współ pra cy or ga nów sta tu to wych
PZD z sa mo rzą da mi lo kal ny mi,

– w spra wie Ape lu Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy w spra wie
udzia łu w wy bo rach par la men tar nych,

– w spra wie Sta no wi ska Okrę go we go Zjaz du De le ga -
tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy 
w spra wie dzia łań Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, igno ru ją -
cych Pol ski Zwią zek Dział kow ców w pra cach nad pro jek -
tem usta wy o prze kształ ce niu pra wa użyt ko wa nia wie-
czy ste go w pra wo wła sno ści,

– w spra wie Sta no wi ska Okrę go we go Zjaz du De le ga -

tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy 
w spra wie wy stą pień Mar szał ka Sej mu RP do ty czą cych
za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za pi sów usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Na za koń cze nie ob rad Zjaz du Pre zes OZ Bar ba ra Ko kot
po dzię ko wa ła uczest ni kom Zjaz du, za pra sza jąc jed no cze -
śnie do pra cy dla re ali za cji pro gra mu dzia ła nia. Po dzię -
ko wał Pre ze so wi E. Kon drac kie mu za przy by cie, cen ny
głos i udzie lo ne ra dy. Pa na obec ność to dla nas no bi li ta cja,
pod su mo wa ła Pre zes Ko kot.

Na tym Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w Byd gosz -
czy za koń czo no.

Byd goszcz, dnia 3 wrze śnia 2011r.

Pre zes OZ PZD
/-/ 

Se kre tarz OZ PZD 
/-/ 

Uczest ni cy XVI Okrę go we go Zjaz du Spra woz daw czo
- Wy bor cze go De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Byd gosz czy, pod czas dys ku sji zjaz do wej do ty czą -
cej pod su mo wa nia i oce ny ma te ria łu spra woz daw cze go, 
a tak że wy ty cza nia za dań pro gra mo wych dla no wych
struk tur okrę go wych Związ ku, w prze ko na niu o ce lo wo -
ści obu stron nej wza jem nej współ pra cy z wła dza mi 
i przed sta wi cie la mi sa mo rzą dów lo kal nych miast, mia ste -
czek i gmin, zwra ca ją uwa gę na po trze bę kon ty nu owa nia
oraz roz wi ja nia tej współ pra cy dla do bra i sze ro ko ro zu -
mia nych ko rzy ści każ dej ze stron.

Dzi siej sze dział ki i ro dzin ne ogro dy dział ko we sta ły się
do sko na łym miej scem dla re lak su i wy po czyn ku miesz kań -
ców pol skich miast i mia ste czek. To tu, w oto cze niu przy -
ro dy bar dzo licz na gru pa pol skich ro dzin spę dza week en dy,
swo je urlo py, a na wet ca łe wa ka cje i wcza sy. Dla wie lu z
tych lu dzi dział ka w ROD sta no wi cel sam w so bie, to ich
spo sób na ży cie. Ogro dy dział ko we sta no wią zie lo ne te re -
ny na szych miast i ich płu ca, na któ re sa mo rzą dow cy nie
mu szą prze zna czać pu blicz nych środ ków, w prze ci wień -
stwie do bar dzo po kaź nych kosz tów utrzy my wa nia in nych
miej skich te re nów zie lo nych, skwe rów, par ków itp.

Współ pra ca ogro dów z przed sta wi cie la mi sa mo rzą dów
od by wa się na róż nych płasz czy znach i w róż nych for -
mach. Naj czę ściej spo ty ka ny mi for ma mi kon tak tów jest
uczest nic two sa mo rzą dow ców w ze bra niach i uro czy sto -
ściach ogro do wych oraz pod czas or ga ni zo wa nych wspól -
nych im prez śro do wi sko wych. Te ma ty ka spraw z któ ry mi
za rzą dy ogro do we wy stę pu ją do władz sa mo rzą do wych
do ty czy czę sto waż nych pro ble mów dla dział kow ców 
i ich ogro dów, mie dzy in ny mi spraw zwią za nych z uję -
ciem i roz pro wa dze niem wo dy, ener gii elek trycz nej, pro -
ble mów ko mu ni ka cyj no-dro go wych, ochro ną śro do -
wi ska, za gad nie nia mi bu dow la ny mi oraz bez pie czeń -
stwem w ogro dach. 

Pro ble my dział kow ców są czę sto pro ble ma mi tak że po -
zo sta łych miesz kań ców miast oraz pro ble ma mi władz sa -
mo rzą do wych. Za uwa ża my to ob ser wu jąc np. nie ko-
rzyst ne i nie bez piecz ne dla ogro dów zja wi sko po dej mo -
wa nia za miesz ki wa nia w ogro dach. Na sza or ga ni za cja ma
obo wią zek brać czyn ny udział w ży ciu pu blicz nym dla
do bra ogro dów, dział kow ców i spo łe czeń stwa, lecz w zgo -
dzie z obo wią zu ją cym pra wem i ce la mi okre ślo ny mi  usta -
wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca

Za łącz nik do Uchwa ły Nr 6/2011 
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD 

w Byd gosz czy od by te go 
w dniu 3 wrze śnia 2011 r.

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy

w spra wie zna cze nia współ pra cy or ga nów sta tu to wych PZD z sa mo rzą da mi lo kal ny mi
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2005 r. nie jest w sta nie za stą pić za dań cią żą cych na or ga -
nach sa mo rzą do wych zwią za nych z za miesz ki wa niem.

Bar dzo waż ny mi za gad nie nia mi wy ma ga ją cy mi po dej -
mo wa nia od po wie dzial nych de cy zji w spra wie za pew nie -
nia gwa ran cji bez piecz ne go funk cjo no wa nia ogro dów jest
peł ne udo ku men to wa nie oraz ujaw nie nie pra wa Związ ku
do grun tów. Dla te go od sa mo rzą dów ocze ku je my dzia łań
i de cy zji zmie rza ją cych do re gu la cji sta nu praw ne go jak
naj więk szej licz by ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
dzia łań do ty czą cych prze ka za nia grun tów ogro do wych w
wie czy ste użyt ko wa nie Związ ku oraz dzia łań w sfe rze go -
spo dar ki prze strzen nej, w tym umiej sco wie nia ogro dów
w pla nach za go spo da ro wa nia miast i gmin.

Uczest ni cy Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD wy so -

ko so bie ce nią do tych cza so wą współ pra ce i wy ra żo ne
pod czas dys ku sji zjaz do wej de kla ra cje przed sta wi cie li sa -
mo rzą dów lo kal nych roz wo ju tej współ pra cy. Rów nie wy -
so ko ce ni my so bie de kla ra cje wspie ra nia dział kow ców 
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców w obro nie na szych
praw za war tych w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Ze swo jej stro ny de kla ru je my przy chyl ność i zro -
zu mie nie dla za dań po dej mo wa nych przez or ga ny
sa mo rzą do we, de kla ru je my part ner skie za sa dy współ pra -
cy, któ ra win na za wie rać ele men ty ko rzyst ne dla każ dej
ze stron, uwzględ niać in te re sy za rów no miesz kań ców pol -
skich miast i gmin, jak i człon ków ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Tyl ko tak po ję ta współ pra ca przy nieść mo -
że po zy tyw ne efek ty dla na szych spo łecz no ści.

Za uczest ni ków Okrę go we go Zjaz du De le ga tów 
PZD w Byd gosz czy

Byd goszcz, dnia 3 wrze śnia 2011r.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Za łącz nik do Uchwa ły Nr 5/2011 
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD 

w Byd gosz czy od by te go 
w dniu 3 wrze śnia 2011 r.

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy

w spra wie udzie le nia po par cia dzia łań Kra jo wej Ra dy PZD w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych oraz zwo ła nia II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców

De le ga ci ro dzin nych ogro dów dział ko wych okrę gu byd -
go skie go uczest ni czą cy w dniu 3 wrze śnia w Okrę go wym
Zjeź dzie De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Byd gosz czy, z uzna niem wy ra zi li swo je po par cie dla
dzia łań Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Sa tys fak cję i po wszech ną wo lę uczest nic twa uczest ni cy
Zjaz du wy ra zi li w związ ku z pod ję tą de cy zją Kra jo wej
Ra dy PZD w spra wie zwo ła nia w dniu 22 wrze śnia br. 
II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Od wie lu już lat ugru po wa nia po li ty ków oraz in sty tu cji
na sze go pań stwa pro wa dzą dzia ła nia wy mie rzo ne w Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców, przyj mu jąc ja ko for mę wal ki
z or ga ni za cją pol skich dział kow ców, po dej mo wa nie ko -
lej nych prób zmian usta wy o ROD i in nych ak tów praw -
nych, któ rych skut ki wy mie rzo ne są w ruch ogrod nic twa
dział ko we go. Do dzia łań po li ty ków w ostat nim cza sie bar -

dzo sys te ma tycz nie włą cza się or ga ny i in sty tu cje pań -
stwo we, a więc Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Naj wyż szą Izbę Kon-
tro li, ostat nio tak że Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go. Do świad -
czy li śmy rów nież ne ga tyw nej in ter pre ta cji dla dział kow -
ców, wy ra żo nej w sta no wi sku praw nym za ję tym w pi śmie
z dnia 8 grud nia 2010 r. przez Mar szał ka Sej mu RP w
spra wie wnio sku zło żo ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go przez Pierw sze go Pre ze sa SN za skar ża ją ce go usta wę 
o ROD. Wnio ski Mar szał ka za war te w „uwa gach koń co -
wych” przed mio to we go sta no wi ska, wy ra ża ją ce „wąt pli -
wo ści” su ge ru ją ko niecz ność wpro wa dze nia zmian 
w pra wie, któ re mia ły by stwo rzyć po trze bę ge ne ral nej
prze bu do wy obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, względ -
nie cał ko wi tą re zy gna cję z od ręb nej usta wy re gu lu ją cej
ma te rię ogrod nic twa dział ko we go i opar cie je go funk cjo -
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no wa nia o ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z pra wa o sto wa rzy -
sze niach oraz usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi.
Pro po zy cję ta kie go roz wią za nia uznać mo że my ja ko pro -
po zy cję ma ją cą na ce lu li kwi da cję Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce ma swo ją już
po nad 110- let nią hi sto rię, lecz do pie ro na mo cy Usta wy
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych z dnia 6 ma ja
1981r. po wstał Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja ko or ga ni -
za cja nie za leż na, sa mo dziel na i sa mo rząd na – Usta wa ta
po raz pierw szy w hi sto rii okre śli ła i za bez pie czy ła pra wa
dział kow ców oraz usta no wi ła gwa ran cje dla ist nie nia
ogro dów. Uchwa le nie w dniu 23 czerw ca 1995 r. No we -
li za cji usta wy z 1981 ro ku, da ło moż li wość przej mo wa nia
grun tów ogro do wych bez płat nie w wie czy ste użyt ko wa -
nie. Ko lej nym bar dzo do nio słym dla dział kow ców wy da -
rze niem by ło uchwa le nie przez Sejm RP usta wy o ro-
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro -
ku. Do cze ka li śmy się usta wy za bez pie cza ją cej nam ist nie -
nie ogro dów, bez pie czeń stwa praw ne go pol skich
dział kow ców oraz przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Po wstał akt praw ny uwzględ nia ją cy na sze po -
trze by i ocze ki wa nia, wy pra co wa ny w ra mach spo łecz nej
dys ku sji, w któ rej mie li śmy moż li wość wy ra że nia swo ich
opi nii. Usta wa usta no wio na przez Sejm Rzecz po spo li tej
6 lat te mu, zo sta ła za twier dzo na przez Se nat, pod pi sa na
przez Pre zy den ta RP, a więc na czel ne or ga ny na-
sze go Pań stwa re pre zen tu ją ce na ród. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców uzy skał wpis do Re je stru Są do we go a sta -
tut PZD zo stał za twier dzo ny orze cze niem są do wym.

Si łą pol skich dział kow ców jest na sza or ga ni za cja – Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców. Jed ność w dzia ła niu pod kie -
row nic twem Kra jo wej Ra dy Polskiego Związku Dział-

kowców w obro nie praw wy ni ka ją cych z usta wy o ROD,
zgod nej z ocze ki wa nia mi dział kow ców, za wsze do da wa -
ła ener gii i wia ry w osta tecz ne za cho wa nie praw dział -
kow ców, w za cho wa nie usta wy sta no wią cej pod sta wę
ist nie nia ca łe go ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

Pod czas dys ku sji zjaz do wej uczest ni cy ob rad w spo sób
jed no myśl ny za apro bo wa li de cy zję Kra jo wej Ra dy PZD
w spra wie zwo ła nia II Kon gre su Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. De cy zja ta wy ni ka z bar dzo trud nej sy tu acji
wy ni ka ją cej z na gro ma dze nia ko lej nych dzia łań wy mie -
rzo nych w ruch ogro dów dział ko wych. Okrę go wy Zjazd
przy zna je, że Kon gres jest naj lep szą for mą za pre zen to wa -
nia zna cze nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go ca łe mu
spo łe czeń stwu. Kon gres da moż li wość po ka za nia opi nii
pu blicz nej wiel ko ści po par cia ja kim PZD cie szy się wśród
swo ich człon ków i za ma ni fe sto wa nia sprze ci wu dział -
kow ców wo bec dzia łań po li ty ków wy mie rzo nych w or -
ga ni za cję dział kow ców. Kon gres da rów nież oka zję
oka za nia wspar cia ze stro ny po li ty ków przed wy bo ra mi
par la men tar ny mi.

Okrę go wy Zjazd De le ga tów wy ra ża jed no myśl nie sta -
no wi sko, że usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku do brze słu ży dział kow com i ca -
łym spo łecz no ściom pol skich miast, mia ste czek i gmin.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja ko or ga ni za cja ogól no -
pol ska, sa mo dziel na i sa mo rząd na, po wo ła na do re pre zen -
to wa nia i obro ny praw i in te re sów swych człon ków,
dzia ła ją ca pod kie row nic twem Kra jo wej Ra dy PZD, da je
dział kow com i ro dzin nym ogro dom dział ko wym po czu cie
bez pie czeń stwa, gwa ran cje prze pi sów usta wo wych pol -
skie go pra wa, któ rych bę dzie my bro nić w imię spra wie dli -
wo ści spo łecz nej i jed no ści pol skich dział kow ców.

Za uczest ni ków Okrę go we go Zjaz du De le ga tów 
PZD w Byd gosz czy

Byd goszcz, dnia 3 wrze śnia 2011r.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

– Sta no wi sko Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Byd gosz czy w spra wie wy stą pień Mar szał ka Sej mu do ty czą cych
za skar że nia do TK za pi sów usta wy o ROD za miesz czo ne zo sta ło w Biu le ty nie Spe cjal nym Nr 11.

– Sta no wi sko Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Byd gosz czy w spra wie dzia łań Mi ni ster stwa In fra struk tu ry dot.
kon sul ta cji z tzw. ze spo łem sto wa rzy szeń dział ko wych w spra wach ogrod nic twa dział ko we go ROD za miesz czo ne zo sta -
ło w Biu le ty nie Spe cjal nym Nr 11.

8. In for ma cja z Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Słup sku

Zjazd roz po czął się punk tu al nie o godz. 10.30 w sa li
kon fe ren cyj nej w bu dyn ku Okrę go we go Za rzą du. Po ode -

gra niu Hym nu Pol skie go Związ ku Dział kow ców ofi cjal -
ne go otwar cia Zjaz du do ko nał Pre zes OZ Wie sław Bo ra -
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tyń ski przy wi tał de le ga tów i za pro szo nych go ści. Na stęp -
nie do ko na no wy bo ru Prze wod ni czą ce go i Wi ce prze wod -
ni czą ce go Zjaz du oraz po wo ła no Pre zy dium Zjaz du. W
Zjeź dzie oprócz de le ga tów uczest ni czy li pre ze si ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych i człon ko wie ustę pu ją cych
władz. Z za pro szo nych go ści na Zjazd przy by li Po seł na
Sejm RP Zbi gniew Kon wiń ski, Za stęp ca Bur mi strza Kę -
pic Syl we ster Bier nac ki, Za stęp ca Wój ta Gmi ny Słupsk
Krzysz tof Wy soc ki. Wła dze Kra jo we Związ ku re pre zen -
to wa ne by ły przez Człon ka Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Ta -
de usza Ja rzę ba ka w Zje dzie uczest ni czył rów nież Czło nek
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Prze wod ni czą cy Okrę go -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej w Gdań sku Bo gu sław Dą brow -
ski. Fre kwen cja na Zjeź dzie wy nio sła 85,46% na 55
de le ga tów udział w Zjeź dzie wzię ło 47. Zgod nie z przy -
ję tym po rząd kiem ob rad re fe rat spra woz daw czo –pro gra -
mo wy przed sta wił ustę pu ją cy Pre zes OZ. Na stęp nie
spra woz da nia przed sta wi li Prze wod ni czą cy Okrę go wej
Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej. Po
czę ści spra woz daw czej na stą pi ło wrę cze nie zło tych od -
znak „Za słu żo ne go Dział kow ca” i dy plo mów Pre ze sa
Związ ku ak tu de ko ra cji od zna cze nia mi i wrę cze nia dy plo -
mów do ko na li Czło nek Pre zy dium Kra jo wej Ra dy i Pre -
zes OZ. Pre zes OZ po dzię ko wał i wrę czył al bu my pa-

miąt ko we dla człon ków ustę pu ją cych władz któ rzy ze
wzglę du na wiek nie wy ra zi li zgo dy na dal sze kan dy do -
wa nie. W dys ku sji wzię ło udział 5-ciu dys ku tan tów. Za -
brał głos Za stęp ca Wój ta Gmi ny Słupsk jak rów nież
Czło nek Pre zy dium Kra jo wej Ra dy i prze ka zał po dzię ko -
wa nia i ży cze nia od Pre ze sa Związ ku i od dział kow ców
okrę gu szcze ciń skie go i wrę czył pa miąt ko wy me dal 
z oka zji 30-le cia Związ ku. Ży cze nia od dział kow ców
gdań skich prze ka zał Pan Bo gu sław Dą brow ski. Po dys -
ku sji przy stą pio no do wy bo rów władz okrę go wych wy -
bra no 25 człon ków OZ, 7 człon ków Okrę go wej Ko mi sji
Re wi zyj nej i 7 człon ków Ko mi sji Roz jem czej. W trak cie
prze rwy no we wła dze okrę go we ukon sty tu owa ły się Pre -
ze sem OZ zo stał Wie sław Bo ra tyń ski, Prze wod ni czą cym
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej zo stał Mi chał Tkacz,
Prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej Ry -
szard Pę dzich. Po prze rwie Ko mi sja Uchwał i Wnio sków
przed sta wi ła pro jek ty uchwał któ re zo sta ły przy ję te przy -
ję to rów nież trzy sta no wi ska i je den apel do dział kow ców
okrę gu słup skie go. Na stęp nie Prze wod ni czą cy Zjaz du
udzie lił gło su no wo wy bra ne mu Pre ze so wi OZ któ ry po -
dzię ko wał za wy bór i po gra tu lo wał wszyst kim wy bo ru 
i ży czył owoc nej pra cy w nad cho dzą cej ka den cji. Po wy -
czer pa niu po rząd ku ob rad Zjazd zo stał za mknię ty.

Pre zes OZ
/-/ Wie sław Bo ra tyń ski

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Słup sku

z dnia 6 wrze śnia 2011 r.
w spra wie: zwo ła nia II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców

W imie niu dział kow ców okrę gu słup skie go wy ra ża my
peł ne po par cie dla de cy zji Kra jo wej Ra dy o zwo ła niu 
II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Zwią zek
po wi nien wy ko rzy stać wszyst kie moż li wo ści dzia ła nia
zmie rza ją ce do obro ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych
przed li kwi da cją. De cy zja o zwo ła niu Kon gre su jest po -
dyk to wa na sy tu acją ze wnętrz na i jest ze wszech miar
słusz na. Li czy my na to, że tak jak po I Kon gre sie rzą dzą -
cy zmie nią zda nie na te mat po trze by funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych w Pol sce w nie zmie nio nym kształ -
cie. Re pre zen tan ci dział kow ców z ca łe go kra ju jak rów -
nież go ście za pro sze ni przy czy nią się do wy pra co wa nia

do ku men tów Kon gre so wych na mia rę i ran gę Kon gre su.
De le ga ci zo bo wią zu ją no wo wy bra ne wła dze okrę go we
do wy ło nie nia god nej re pre zen ta cji okrę gu słup skie go wy -
ko rzy stu jąc do te go uchwa łę Kra jo wej Ra dy. W Kon gre -
sie po win ni wziąć udział przed sta wi cie le wszyst kich
ro dzin nych ogro dów dział ko wych z te re nu dzia ła nia okrę -
gu. Wszyst kich na szych re pre zen tan tów zo bo wią zu je my
do czyn ne go i god ne go udzia łu w Kon gre sie.

Wszyst kim uczest ni kom Kon gre su ży czy my owoc nych
ob rad pod ję cia sa mych mą drych i słusz nych de cy zji, do -
brze słu żą cych ro dzin nym ogro dom dział ko wym, Związ -
ko wi i dział kow com. 

Prze wodniczący Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ Elż bie ta Woj cie chow ska 

Prze wodniczący Okrę go we go Zjaz du De le ga tów
/-/ Sta ni sław Ko siń ski 

Słupsk, 6 wrze śnia 2011 r.
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Tak jak wska zu ją po nad dwu dzie sto let nie do świad cze -
nia wy ni ka ją ce z prze mian ustro jo wych w na szym Pań -
stwie tak jak po przed nie tak rów nież zbli ża ją ce się wy bo ry
par la men tar ne bę dą mia ły istot ne zna cze nie w ży ciu oby -
wa te li kra ju. To od kształ tu przy szłe go par la men tu, ukła -
du sił za le żeć bę dzie rów nież for ma i mo del funk cjo no -
wa nia ro dzin nych ogro dów. Po zy tyw nym przy kła dem jest
uchwa le nie usta wy w 2005 ro ku usta wy ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Nie ste ty uchwa lo na usta wa na tych -
miast sta ła się przed mio tem ata ków ze stro ny nie któ rych
ugru po wań po li tycz nych i par la men tar nych. Wła dze usta -
wo daw cze, wy ko naw cze i na czel ne or ga ny Pań stwa in ge -
ru ją w funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Bez pod staw nie w spo sób bru tal ny dys kre dy tu ją dzia łal -
ność Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Przy po mo cy
kłam li wych po pu li stycz nych ha seł chcą po dzie lić śro do -

wi ska dział kow ców, ta kie choć by jak po wszech ne uwłasz -
cze nie. Si łą Związ ku jest nie tyl ko ilość je go człon ków
któ rzy re pre zen tu ją roż ne po glą dy, ale łą czy nas za mi ło -
wa nie do przy ro dy, zie le ni i upra wy zie mi. Prze pi sy
Związ ko we krze wią ist nie ją cy plu ra lizm związ ko wy. Od -
wo łu je my się do idei spo łe czeń stwa oby wa tel skie go li czy -
my na ma so wy udział dział kow ców w wy bo rach par la -
men tar nych. Kan dy da ci do Sej mu i Se na tu są do brze zna -
ni w na szych śro do wi skach i zna my ich sta no wi sko 
w spra wach do ty czą cych funk cjo no wa nia rod. Przed od -
da niem gło su po win ni śmy brać to pod uwa gę. 

Ko rzyst ne wy ni ki wy bo rów bę dą na szym wspól nym
suk ce sem, da ją cym szan sę na spo koj ną przy szłość ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych na ko rzy sta nie z dział ki zgod -
nie z jej usta wo wym prze zna cze niem.

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Słup sku

z dnia 6 wrze śnia 2011 r
w spra wie: wy bo rów par la men tar nych

Prze wodniczący Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ Elż bie ta Woj cie chow ska 

Prze wodniczący Okrę go we go Zjaz du De le ga tów
/-/ Sta ni sław Ko siń ski 

Słupsk, 6 wrze śnia 2011 r.

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku w Słup sku

z dnia 6 wrze śnia 2011 r.
w spra wie: dzia łań na czel nych or ga nów Pań stwa zmie rza ją cych do uchy le nia usta wy 

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

De le ga ci zgro ma dze ni na Okrę go wym Zjeź dzie z przy -
kro ścią stwier dza ją, że mi ja ją ca ka den cja upły nę ła w at -
mos fe rze nie ustan nych ata ków na Pol ski Zwią zek Dział-
kow ców i usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 
W pierw szej po ło wie ka den cji prym w tym[1] wio dła par -
tia Pra wo i Spra wie dli wość któ ra za cel ob ra ła so bie li -
kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców i ro dzin nych
ogro dów dział ko wych ma miąc dział kow ców rze ko my mi
lep szy mi roz wią za nia mi praw ny mi do ty czą cy mi funk cjo -
no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych i zmia ny sta -
tu su praw ne go dział ki. Po wo dem wro gich wy stą pień by ła
fał szy wa oce na dzia łal no ści PZD w oce nie PiS re lik tu
PRL i rze ko me go jarz ma ja kie na rzu cił Zwią zek dla swo -
ich człon ków z ty tu łu użyt ko wa nia dział ki. Ja ka jest praw -
da to do sko na le wie dzą dział kow cy i wy ra ża li to przez
sta no wi ska swo ich re pre zen tan tów. Dzia ła nia PiS do pro -
wa dzi ły do zwo ła nia w dniu 14 lip ca 2009 r. I Kon gre su
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Efek tem ob rad kon gre -
su by ło od rzu ce nie w dniu 17 lip ca 2009 r. przez Sejm pro -

jek tu usta wy PiS. Nie ste ty nie za koń czy ło to dzia łań zmie -
rza ją cych do uchy le nia usta wy o rod. Za przę gnię te do te -
go zo sta ły na czel ne or ga ny Pań stwa. Dzi siaj oce nia jąc 
z per spek ty wy cza su dzia ła nia i sta no wi ska Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich, I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Ko -
mi sji Usta wo daw czej Sej mu, Mar szał ka Sej mu, Pro ku ra -
to ra Ge ne ral ne go. Cel ma być osią gnię ty pod szczyt nym
ha słem przy wró ce nia po rząd ku praw ne go a ta kie wnio ski
na su wa ją się po ana li zie sta no wi ska Mar szał ka Sej mu 
I Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, stwier dze nie przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny nie zgod no ści z Kon sty tu cją tyl ko 4 ar ty -
ku łów na szej usta wy ma być do sta tecz ną przy czy ną do
pod ję cia dzia łań zmie rza ją cych do uchwa le nia no wej usta -
wy. Nie jest więc dzie łem przy pad ku to, że Ko mi sja Usta -
wo daw cza Sej mu do re pre zen to wa nia w Try bu na le
Kon sty tu cyj nym wy zna czy ła dwóch po słów PiS z któ rych
je den Pan De ra jest już do brze zna ny w śro do wi skach
dział kow ców. Naj bar dziej przy kre jest to, że do rzą dzą -
cych nie prze ma wia ją rze czo we ar gu men ty prze ma wia ją -
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ce za po zo sta wie niem ro dzin nych ogro dów dział ko wych
w obec nych unor mo wa niach praw nych. Usta wa o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych a od lip ca 2005 ro ku
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jej obo wią -
zy wa nie nie spo wo do wa ło ja kich kol wiek szkód spo łecz -
nych. Dział kow cy Pol scy ni gdy nie ko rzy sta li z dział ki
kosz tem in nych śro do wisk wręcz prze ciw nie roz wią zy -
wa li swo je pro ble my na kła dem wła snej pra cy i środ ków.
Dla te go też do ro bek czę sto wie lu po ko leń dział kow ców

po wi nien być szcze gól nie chro nio ny. 
Cze go ocze ku je my od rzą dzą cych i cze go im ży czy my?
Te go aby za wsze prze ja wia li tro skę o two rze nie pra wa

zgod ne go z Kon sty tu cją po win no to do ty czyć wszyst kich
dzie dzin ży cia.

Li czy my na to, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy ko rzy stu -
jąc wie dzę i upraw nie nia wy da orze cze nie zgod ne z sze -
ro ko ro zu mia nym in te re sem spo łecz nym bo pra wo ma
przede wszyst kim do brze słu żyć tym któ rych do ty czy.

Prze wodniczący Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ Elż bie ta Woj cie chow ska 

Prze wodniczący Okrę go we go Zjaz du De le ga tów
/-/ Sta ni sław Ko siń ski 

Słupsk, 6 wrze śnia 2011 r.

APEL
De le ga tów na Okrę go wy Zjazd Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Słup sku

DO DZIAŁKOWCÓW OKRĘGU SŁUPSKIEGO!

Ob ra du ją cy w dniu dzi siej szym de le ga ci zwra ca ją się 
z ape lem do dział kow ców okrę gu słup skie go o in te gra cję
i po par cie dzia łań wszyst kich struk tur Związ ko wych
zwią za nych z obro ną na szych ży wot nych in te re sów. Mi -
ja ją ca ka den cja w spo sób jed no znacz ny po twier dzi ła, że
dzia ła nia na szych prze ciw ni ków są dzia ła nia mi cią gły mi,
cel jest je den zmie nia ją się tyl ko me to dy i środ ki zmie rza -
ją ce do je go osią gnię cia. Do świad cze nia po ka zu ją, że in -
te gra cja śro do wisk dział kow ców jest orę żem w wal ce 
z na szy mi prze ciw ni ka mi. Dla te go by ły i bę dą po dej mo -
wa nie pró by po dzia łu dział kow ców, przy pi sy wa nie
Związ ko wi nie wła ści we go po cho dze nia i na rzu ca nia swo -
im człon kom ni czym nie uza sad nio ne go jarz ma. Ma my
świa do mość te go, że cią głe an ga żo wa nie na szych śro do -
wisk jest dla nie któ rych na szych człon ków mę czą ce chcie -
li by śmy do cze kać ta kich cza sów kie dy bę dzie my mo gli
tyl ko i wy łącz nie pra co wać i wy po czy wać na dział ce a je -
dy na na szą tro ska bę dzie po lep sze nie wa run ków w ja kich
bę dzie my to czy nić. Aby tak się sta ło mu si my wy ko rzy -

stać wszyst kie moż li wo ści do obro ny te go co po sia da my
jest to efekt na szej pra cy i środ ków. Ge ne za przy czyn two -
rze nia ogro dów dział ko wych po twier dza, że ogro dy po -
wsta wa ły nie za leż nie od te go w ja kim ustro ju za wsze 
z po trzeb miej sco wych śro do wisk. Fakt, że prze trwa ły
róż ne za krę ty dzie jo we w hi sto rii na sze go kra ju po twier -
dza słusz ność de cy zji o ich two rze niu. Dzi siaj kie dy do -
cze ka li śmy cza sów w któ rych to spo łe czeń stwo po win no
de cy do wać o naj waż niej szych dla nie go spra wach przy -
kład wal ki z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
jest te go za prze cze niem. Je ste śmy prze ko na ni a ba zu je my
tu na do tych cza so wym do świad cze niu, że dział kow cy
okrę gu słup skie go za wsze po tra fią wła ści wie oce nić sy -
tu ację, wy cią gnąć od po wied nie wnio ski i wy pra co wać
wła ści we sta no wi sko. In te gruj my się wo kół wszyst kich
pro ble mów wy stę pu ją cych w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych nie za leż nie od te go czy dzi siaj do ty czą nas bez -
po śred nio. W waż nych spra wach mów my jed nym gło sem. 

De le ga ci na IX Okrę go wy Zjazd PZD w Słup sku

Słupsk, 6 wrze śnia 2011 r. 

9. In for ma cja z XV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Ko sza li nie

Zjazd roz po czął się punk tu al nie o godz. 10.00 w Do mu
Dział kow ca na te re nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Cen tral ny” w Ko sza li nie. Po ode gra niu Hym nu Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców ofi cjal ne go otwar cia Zjaz du
do ko nał Pre zes OZ Sta ni sław Su szek przy wi tał de le ga tów
i za pro szo nych go ści. Na stęp nie do ko na no wy bo ru Prze -
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wod ni czą ce go i po wo ła no Pre zy dium Zjaz du. W Zjeź dzie
oprócz de le ga tów uczest ni czy li człon ko wie ustę pu ją cych
władz oraz in ni za pro sze ni go ście. Z za pro szo nych go ści
na Zjazd przy by li Po sło wie na Sejm RP Sta ni sław Wzią -
tek - SLD, Ste fan Strzał kow ski – PiS, Pa ni Elż bie ta Wa -
siak Bur mistrz Ty cho wa re pre zen tu ją ca Pa nią Wi ce mar-
sza łek Se na tu Gra ży nę An nę Sztark i Se na to ra RP Pio tra
Zię tar skie go - PO, kan dy dat ka na Po sła RP, Wi ce mar sza -
łek Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go Jan Kraw czuk
- PSL, Pre zy dent Mia sta Ko sza li na Piotr Je dliń ski, Wi ce -
sta ro sta Po wia tu Ko sza liń skie go An drzej Le śnie wicz. Na
zjazd przy by li rów nież kan dy da ci na Sa na to rów i Po słów
RP - Ta de usz Fry drych – SLD kan dy dat na Se na to ra RP,
Mo ni ka Ja ru szew ska – PSL kan dy dat ka na Po sła RP. Wła -
dze Kra jo we Związ ku re pre zen to wa ne by ły przez Prze -
wod ni czą cą Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Ma rię Fojt.
Fre kwen cja na Zjeź dzie wy nio sła 68,80% na 90 de le ga -
tów udział w Zjeź dzie wzię ło 62. Zgod nie z przy ję tym po -
rząd kiem ob rad re fe rat spra woz daw czo -pro gra mo wy
przed sta wił ustę pu ją cy Pre zes OZ. Na stęp nie spra woz da -
nia przed sta wi li Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej. Po czę ści
spra woz daw czej na stą pi ło wrę cze nie dy plo mów Pre ze sa
PZD. Po wy stą pie niach spra woz daw czych roz po czę ła się
dys ku sja. W pierw szym eta pie dys ku sji głos za bra li za -
pro sze ni par la men ta rzy ści i sa mo rzą dow cy. Po seł Sta ni -
sław Wzią tek w swo im wy stą pie niu pod kre ślił szcze gól na
ro le ja ka PZD i ro dzin ne ogro dy od gry wa ją w ży ciu lo -
kal nych spo łecz no ści. Z ca łą mo cą Po seł Sta ni sław Wzią -
tek za zna czył, że So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej i on
oso bi ście jest prze ciw ny ja kim kol wiek zmia nom w usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Po dob ne sta no -
wi sko wbrew obie go wej opi nii za pre zen to wał Ste fan
Strzał kow ski z PiS. De kla ra cje Pa nów Po słów zo sta ły
przy ję te go rą cą owa cją ze bra nych de le ga tów. Pa ni  

Elż bie ta Wa siak re pre zen tu ją ca Pa nią Mar sza łek Se na -
tu Gra ży nę Sztark i Se na to ra RP Pio tra Zię tar skie go rów -
nież po par ła idę funk cjo no wa nia PZD i ro dzin nych ogro-
dów dział ko wych i ja ko kan dy dat ka na po sła bę dzie tym
pro ble mem szcze gól nie za in te re so wa na. Wi ce mar sza łek
Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go Pan Jan Kraw czuk
po dzię ko wał ze bra nym dzia ła czom za osią gnię cia, pod -
kre ślił, że ja ko przed sta wi ciel PSL nie wy obra ża so bie aby

z prze strze ni pu blicz nej na szych miast, po wia tów gmin
znik nę ły ro dzin ne ogro dy dział ko we. W uzna niu za sług
Okrę go we go Za rzą du PZD w Ko sza li nie w dzia łal no ści
na rzecz roz wo ju te re nów zie lo nych wrę czył na rę ce Pre -
ze sa OZ PZD Sta ni sła wa Susz ka pa miąt ko wy upo mi nek.
Pre zy dent Mia sta Ko sza li na Piotr Je dliń ski w spe cjal nym
wy stą pie niu po dzię ko wał Okrę go we mu Za rzą do wi PZD
za szcze gól ne za słu gi w kre owa niu wi ze run ku Ko sza li na
ja ko Mia sta Zie lo ne go de kla ru jąc jed no cze śnie kon ty nu -
ację dal szej współ pra cy. W dal szej czę ści dys ku sji głos
za bie ra li de le ga ci z na szych ogro dów, któ rzy szcze gól nie
pod kre śla li pro ble my wy stę pu ją ce w dzia łal no ści okrę go -
we go za rzą du. Do naj waż niej szych za li cza no pro ble my 
z or ga ni za cją szko leń dla no wych człon ków PZD, ko -
niecz no ścią zmia ny nie któ rych prze pi sów Sta tu tu PZD,
or ga ni za cją przed się wzięć kul tu ral no -oświa to wych oraz
at mos fe rą pa nu ją cą w nie któ rych ogro dach. W dys ku sji
pod kre ślo no ze szcze gól nym uzna niem fakt wła ści wej
dys cy pli ny fi nan so wej w okrę gu co po zwo li ła na li kwi da -
cje po waż ne go za dłu że nia z po przed nie go okre su. W su -
mie w dys ku sji wzię ło udział 10 osób. Po dys ku sji przy s-
tą pio no do wy bo rów władz okrę go wych wy bra no 26
człon ków OZ, 11 człon ków Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej i 7 człon ków Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej. W trak -
cie prze rwy no we wła dze okrę go we ukon sty tu owa ły się
Pre ze sem OZ zo stał Sta ni sław Su szek, Prze wod ni czą cym
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej zo stał Zdzi sław Za łu ski,
Prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej An to -
ni Nie wiń ski. Po prze rwie Ko mi sja Uchwał i Wnio sków
przed sta wi ła pro jek ty uchwał któ re zo sta ły przy ję te. W ra -
mach przy ję tych uchwał przy ję to uchwa łę w spra wie pro -
wa dzo nych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry prac oraz
kon sul ta cji z człon ka mi Ze spo łu Sto wa rzy szeń Dział ko -
wych, uchwa łę w spra wie obro ny usta wy o ROD, przy ję -
to sta no wi sko okrę go we go zjaz du w spra wie po par cia
Kra jo wej Ra dy o zwo ła niu II Kon gre su PZD oraz apel
okrę go we go zjaz du w spra wie wy bo rów par la men tar nych
w 2011 ro ku. Na stęp nie Prze wod ni czą cy Zjaz du udzie lił
gło su no wo wy bra ne mu Pre ze so wi OZ któ ry po dzię ko -
wał za wy bór i po gra tu lo wał wszyst kim wy bo ru i ży czył
owoc nej pra cy w nad cho dzą cej ka den cji. Po wy czer pa niu
po rząd ku ob rad Zjazd zo stał za mknię ty.

Dy rek tor Biu ra OZ PZD Ko sza lin
/-/ Ry szard No wak 



59

Ostat nie 3 la ta mi ja ją cej ka den cji dla dział kow ców zrze -
szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców by ły okre sem
szcze gól nych zma gań z za gro że nia mi po cho dzą cy mi z ze -
wnątrz, któ re zmie rza ją do zmia ny usta wy o rod, roz bi cia
or ga ni za cyj ne go i otwar cia dro gi do grun tów pod ogro da -
mi.

Dla obro ny praw za gwa ran to wa nych usta wą o rod oraz
obro ny ogro dów Kra jo wa Ra da PZD zwo ła ła 14 lip ca
2009 ro ku I Kon gres PZD w obro nie ogro dów.

Sta now cze sta no wi sko uczest ni ków Kon gre su do pro -
wa dził do od rzu ce nia przez Sejm RP pro jek tu usta wy au -
tor stwa Po słów PiS w pierw szym czy ta niu, nie za koń czy ło
wal ki i nie za że gna ło nie bez pie czeń stwa.

Po ja wi ły się no we, jesz cze więk sze za gro że nia ze stro -
ny naj wyż szych or ga nów pań stwo wych.

W ob li czu za gro że nia Kra jo wa Ra da po sta no wi ła zwo -
łać na dzień 22 wrze śnia 2011 ro ku II Kon gres PZD 
w War sza wie.

II Kon gres ma być ma ni fe sta cją si ły śro do wi ska człon -
ków PZD oraz ma za jąć sta no wi ska w istot nych spra wach
w wy ni ku wy two rzo nej sy tu acji wo kół usta wy o rod.

Zjazd stoi na sta no wi sku, że de cy zja, któ rą pod ję ła Kra -
jo wa Ra da PZD jest słusz na. Te go do ma ga ły się gło sy

dział kow ców i dzia ła czy spo łecz nych, aby w ten spo sób
moc no na gło śnić za ist nia ły pro blem.

Ja ko człon ko wie PZD weź mie my udział w II Kon gre sie,
gdyż jest to nasz mo ral ny obo wią zek, a wy pra co wa ne i
przy ję te przez II Kon gres PZD do ku men ty, po win ny jak
naj szyb ciej do trzeć do dział kow ców. Dzi siaj jest ta ka ko -
niecz ność. Po dej mie my trud zde cy do wa nej wal ki o ro -
dzin ne ogro dy dział ko we.

Niech dział kow cy wy po wie dzą się, co do przy szło ści
ogro dów i niech II Kon gres wska że kie ru nek i for my jak
za bez pie czyć in te re sy mi lio na ro dzin dział kow ców.

Par la ment RP, Rząd, Try bu nał Kon sty tu cyj ny, Sąd Naj -
wyż szy mu szą do strzec, że krzyw da lu dzi słab szych nie
mo że być oku pio na kosz tem han dlo we go po dej ścia do
grun tów zaj mo wa nych przez ogro dy

Chce my, aby nas usły sza no, bo do tej po ry lek ce wa ży
się pod pi sy 620 ty się cy dział kow ców w obro nie usta wy, 
a tak że pro te sty prze ciw ko za skar że niu usta wy o rod do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zo sta ją po mi nię te mil cze niem
ad re sa tów.

Je ste śmy ludź mi, któ rzy nie za spo ko ją się obiet ni ca mi,
chce my, aby trak to wa no nas po waż nie, ja ko oby wa te li 
– god nych opie ki Pań stwa.

STANOWISKO
XV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w Ko sza li nie z dnia 7 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie po par cia Kra jo wej Ra dy o zwo ła niu II Kon gre su PZD

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Bro ni sła wa Sza ful ska

Prze wod ni czą cy Okrę go we go Zjaz du
/-/ Zbi gniew Głu śniew ski

Ko sza lin, 7 wrze śnia 2011 ro ku 

APEL
Okrę go we go Zjaz du Ko sza liń skie go De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 7 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 ro ku

Waż nym wy da rze niem dla wszyst kich oby wa te li Rze -
czy po spo li tej Pol skiej w tym dla człon ków Pol skie go
Związ ku Dział kow ców są zbli ża ją ce się je sien ne wy bo ry
par la men tar ne. Wy nik wy bo rów do par la men tu ukształ tu -
je po li ty kę, któ ra bę dzie pro wa dzo na przez Pań stwo 
w ukła dzie ze wnętrz nym ja ki iw ukła dzie we wnętrz nym
ma ją cym bez po śred ni wpływ na nas ja ko Oby wa te li RP.
Skład no wo wy bra nych władz Na sze go Kra ju bę dzie miał
istot ne zna cze nie tak że dla spraw Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i mo de lu funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych.

Hi sto ria po nad dwu dzie stu lat de mo kra tycz nych prze -
mian ustro jo wych wska zu je, że de cy zje za pa da ją ce na
szcze blach wła dzy usta wo daw czej i wy ko naw czej in ge -
ru ją w funk cjo no wa nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
ro dzin nych ogro dów i osób użyt ku ją cych w nich dział ki.
Gło sze nie po pu li stycz nych ha seł po wszech ne go uwłasz -
cze nia dział kow ców, li kwi da cja obo wiąz ku przy na leż no -
ści do Związ ku są ni czym in nym jak na rzę dzia mi wal ki 
o elek to rat i trak to wa ne in stru men tal nie ma ją do pro wa -
dzić do wzro stu po par cia dla okre ślo nych par tii po li tycz -
nych. Oby wa te le zrze sze ni w Pol skim Związ ku Dział -
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kow ców sta no wią po nad mi lio no wą gru pę. Ze szcze gól ną
przy kro ścią od no to wu je my fakt, iż dla nie któ rych śro do -
wisk po li tycz nych fakt ist nie nia tak licz nej or ga ni za cji
zrze sza ją cej Oby wa te li RP nie jest wy star cza ją cym ar gu -
men tem dla uwzględ nie nia gło su dział kow ców przy po -
dej mo wa niu de cy zji w spra wach ich do ty czą cych.

Upły wa ją ca ka den cja władz PZD okrę gu ko sza liń skie -
go zde ter mi no wa na by ła wal ką w obro nie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych i Związ ku. Za cho wa nie
fun da men tal nych praw użyt kow ni ków dzia łek to prio ry te -
to we dzia ła nie tak że dla no wo wy ło nio nych or ga nów PZD
szcze bla okrę go we go i kra jo we go.

Wnio sek Pierw sze go Pre ze sa SN ocze ku ją cy na roz pa -
trze nie przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, zwięk szo ne za in te -
re so wa nie spra wa mi ogro dów ze stro ny or ga nów nad zo ru
bu dow la ne go i kon tro li pań stwo wej, czy wresz cie pro wa -
dzo ne w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry pra ce ana li tycz ne nad
usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych to naj waż niej -
sze wy zwa nia z ja ki mi przyj dzie się zmie rzyć Związ ko wi w
naj bliż szej przy szło ści, w tym rów nież no wym wła dzom
Okrę go we go Za rzą du PZD w Ko sza li nie.

Roz strzy gnię cia ja kie za pad ną w po wyż szych spra wach
za le żeć bę dą nie tyl ko od ak tyw no ści spo łecz nych dzia ła -
czy związ ko wych, ale przede wszyst kim od te go jak sze -
ro kie zro zu mie nie dla ro li ogrod nic twa dział ko we go
pa no wać bę dzie wśród no wych po słów i se na to rów. Z te -

go wzglę du uczest ni cy Zjaz du, od wo łu jąc się do idei spo -
łe czeń stwa oby wa tel skie go li czą na ma so wy udział dział -
kow ców w wy bo rach par la men tar nych.

Wzy wa my też or ga na Związ ku w na szym okrę gu do
udzie la nia po par cia tym kan dy da tom, któ rych po ziom
wie dzy, zna jo mość pro ble ma ty ki ogrod nic twa dział ko we -
go i za sad funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych gwa ran tu je wy peł nia nie man da tu w spo sób za pew-
nia ją cy re ali za cję po stu la tów śro do wi ska dział ko we go i
re spek to wa nie praw przy zna nych na sze mu Związ ko wi.

Uczest ni cy Zjaz du ape lu ją do władz ogro dów o udzie -
le nie po mo cy or ga ni za cyj nej i pro mo cyj nej tym ugru po -
wa niom i ko mi te tom, któ re w swo ich pro gra mach wy bor -
czych uwzględ nia ją dzia ła nia i roz wią za nia słu żą ce za -
cho wa niu i roz wo jo wi ogro dów oraz o za pew nie nie im
sze ro kie go kon tak tu z dział kow ca mi po przez róż ne dzia -
ła nia in for ma cyj ne, w tym tak że wy ko rzy sta nie w mia rę
po trze by świe tlic i do mów dział kow ca na spo tka nia z wy -
bor ca mi.

Ko le żan ki i Ko le dzy pa mię taj cie, że je dy nie wy bór wła -
ści wych osób za pew ni lep sze zro zu mie nie spraw dział -
kow ców na naj wyż szych szcze blach wła dzy. Ko rzyst ne
wy ni ki wy bo rów bę dą suk ce sem ca łe go śro do wi ska dział -
ko we go, da ją cym szan sę na spo koj ną przy szłość ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych w ca łym kra ju i okrę gu
ko sza liń skim. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Bro ni sła wa Sza ful ska

Prze wod ni czą cy Okrę go we go Zjaz du
/-/ Zbi gniew Głu śniew ski

Ko sza lin, 7 wrze śnia 2011 ro ku 

– Uchwa ła Nr 4/2011 XV Zjaz du De le ga tów Okrę go we go Zjaz du PZD w Ko sza li nie w spra wie pro wa dzo nych w Mi -
ni ster stwie In fra struk tu ry prac oraz kon sul ta cji z człon ka mi Ze spo łu Sto wa rzy szeń Dział ko wych zo sta ła za miesz czo na
w Biu le ty nie Spe cjal nym Nr 11.

– Uchwa ła nr 5/2011 XV Okrę go we go Zjaz du PZD w Ko sza li nie w spra wie obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych zo sta ła za miesz czo na w Biu le ty nie Spe cjal nym Nr 11.

10. In for ma cja z VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Ka li szu

W dniu 8 wrze śnia 2011 ro ku w Ka li szu od był się VIII
Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w Ka li szu, zgod nie z § 113 i § 115 Sta tu tu Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Ofi cjal ne otwar cie Zjaz du po prze dzi ło uro czy ste wpro -
wa dze nie związ ko wych pocz tów sztan da ro wych Okrę go -
we go Za rzą du PZD w Ka li szu, ROD „Hut nik” w Ko ni nie
i ROD „Ró ża” w Słup cy. Na stęp nie ode gra no hymn dział -
kow ców „Zie lo na Rzecz po spo li ta”, po czym chwi lą ci szy

uczczo no pa mięć zmar łych dział kow ców w mi ja ją cej ka -
den cji.

Ob ra dy Zjaz du otwo rzył Pre zes ustę pu ją ce go Okrę go -
we go Za rzą du Pan Je rzy Wdow czyk ser decz nie wi ta jąc
przy by łych de le ga tów oraz za pro szo nych go ści. 

W VIII Okrę go wym Zjeź dzie uczest ni czy li:
– Pan Ma rian Pa siń ski Czło nek Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD, Skarb nik PZD
– Pan Le szek Alek san drzak Po seł RP SLD
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– Pan Wie sław Szcze pań ski Po seł RP SLD
– Pan Ta de usz To ma szew ski Po seł RP SLD
– Pan Piotr Wal kow ski Po seł RP PSL
– Pan Ma ciej Brat bor ski Bur mistrz 
Koź mi na Wiel ko pol skie go
– Pan Da riusz Wi toń Rad ny Ra dy Miej skiej
Ka li sza
– me dia, pra sa i te le wi zja lo kal na.
W Zjeź dzie uczest ni czy ło łącz nie z za pro szo ny mi go ść -

mi i człon ka mi ustę pu ją cych władz nie bę dą cych de le ga -
ta mi oko ło 180 osób, w tym  129 na 175 de le ga tów wy-
bra nych na ze bra niach spra woz daw czo-wy bor czych 
i kon fe ren cjach de le ga tów od by tych w 2010 ro ku w 138
Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, funk cjo nu ją cych na
te re nie dzia ła nia OZ PZD w Ka li szu( zgod nie z §110 Sta -
tu tu PZD).

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów do ko nał pod su mo wa -
nia wy ni ków dzia ła nia za po przed nią ka den cję (2007 –
2011) oraz uchwa lił Pro gram dzia ła nia OZ na ka den cję
2011–2015.

Pre zes ustę pu ją ce go Okrę go we go Za rzą du Pan Je rzy
Wdow czyk wy gło sił Re fe rat pro gra mo wy na no wą ka den -
cję, w któ rym pod kre ślił ro lę i za da nia Okrę go we go Za -
rzą du w dal szym umac nia niu jed no ści Związ ku i funk-
cjo no wa niu ogro dów dział ko wych. Szcze gó ło wo omó wił
po nad 20 – let nią wal kę o ist nie nie ogro dów dział ko wych
i za gro że nia dla Związ ku wy ni ka ją ce z wy stą pie nia I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon stytu-
cyj ne go w spra wie uzna nia usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych ja ko nie zgod nej z
Kon sty tu cją RP. Po nad to pod kre ślił ro lę i za da nia struk tur
związ ko wych w obro nie Związ ku, ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce i usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. 

Głos w dys ku sji za bra ły ogó łem 23 oso by, w tym de le -
ga ci i za pro sze ni go ście oraz przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą do wych i po sło wie RP

De le ga ci w dys ku sji oce nia li spra woz da nia z dzia łal no -
ści oraz dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du i Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych po dej mo wa ne w obro nie usta wy
o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku i Związ ku.

De le ga ci i za pro sze ni go ście, w tym po sło wie RP pod -
kre śla li ro lę, ja ką od gry wa ją Ro dzin ne Ogro dy Dział ko -
we, któ re są zie lo ny mi płu ca mi miast oraz miej scem

wy po czyn ku i re kre acji ty się cy miesz kań ców miast i gmin
i za pew nia li o cał ko wi tym po par ciu dla ogro dów dział ko -
wych i ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i funk -
cjo no wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców na do tych-
cza so wych za sa dach.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów do ko nał wy bo ru no -
wych władz Okrę go we go Za rzą du i Ko mi sji Sta tu to wych.

Do Okrę go we go Za rzą du wy bra no 33 człon ków (36%
no wych).

Do Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej wy bra no 7 człon -
ków (71 % no wych).

Do Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej wy bra no 7 człon -
ków (43 % no wych).

Pre ze sem Okrę go we go Za rzą du po now nie wy bra no Pa -
na Je rze go Wdow czy ka.

Prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej po -
now nie wy bra no Pa na Wło dzi mie rza Le śnie row skie go, a
Prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej po -
now nie wy bra no Pa na Je rze go Graj ka.

Wy bra no 10 De le ga tów na Kra jo wy Zjazd De le ga tów
PZD.

W cza sie Zjaz du wrę czo no za słu żo nym dzia ła czom or -
ga nów okrę go wych od zna cze nia związ ko we:

– 16 od znak „Za Za słu gi dla PZD”,
– 29 zło tych od znak „Za słu żo ny Dział ko wiec”,
– 19 srebr nych od znak „ Za słu żo ny Dział ko wiec”.
Wrę czo no tak że 30 Dy plo mów od Pre ze sa Pol skie go

Związ ku Dział kow ców za wzo ro we wy peł nia nie obo -
wiąz ków człon ka władz okrę go wych oraz Dy plo my i upo -
min ki rze czo we od Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Ka li szu dla 4 Pre ze sów Za rzą dów ROD z po nad 30-let -
nim sta żem peł nie nia funk cji Pre ze sa.

Zjazd pod jął 4 Sta no wi ska w spra wie: 
– wy bo rów par la men tar nych w Pol sce w 2011 ro ku 

z ape lem o po wszech ny 
udział
– 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
– zna cze nia i ro li ogro dów dział ko wych w mia stach oraz

ro li ogro dów w obec nej sy tu acji go spo dar czej w Pol sce
– dal sze go roz wo ju ogro dów dział ko wych zgod nie z po -

trze ba mi spo łecz ny mi oraz Ode zwę do dział kow ców 
i struk tur ogro do wych o dal szą ak tyw ną i in ten syw ną
obro nę ogro dów dział ko wych.

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu
/-/ Je rzy Wdow czyk 

Ka lisz, dnia 8 wrze śnia 2011 r.
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De le ga ci ze bra ni na VIII Okrę go wym Zjeź dzie De le ga -
tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu w dniu
8 wrze śnia 2011 ro ku wy ra ża ją cał ko wi te po par cie dla
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz dla
Pre ze sa Związ ku Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go za do -
tych cza so we dzia ła nia w obro nie dział kow ców, ogrod nic -
twa dział ko we go i Związ ku.

Uczest ni cy VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu ob ra du ją ce go 
w dniu 8 wrze śnia 2011 ro ku zwra ca ją się do wszyst kich
dział kow ców i struk tur ogro do wych o dal szą ak tyw ną 
i in ten syw ną obro nę ogrod nic twa dział ko we go.

Ogrod nic two dział ko we w Pol sce od kil ku na stu lat jest

za gro żo ne dzia ła nia mi skie ro wa ny mi prze ciw ko dział -
kow com i Związ ko wi. 

Ostat nie dzia ła nia wy mie rzo ne w Zwią zek i ruch dział -
ko wy ze stro ny I Pre ze sa SN sta no wią wiel kie za gro że nie
dla do tych cza so we go po rząd ku praw ne go do ty czą ce go
ogro dów dział ko wych. Dla te go nie zbęd na jest jed ność
Związ ku i ak tyw na oraz wzmo żo na obro na ogrod nic twa
dział ko we go przez wszyst kie ogro dy dział ko we.

Zwra ca my się do ogro dów dział ko wych i struk tur ogro -
do wych, któ re do tych czas by ły ma ło ak tyw ne, o włą cze -
nie się w obro nę do tych cza so wych za sad funk cjo no wa nia
ogrod nic twa dział ko we go, w obro nę Związ ku oraz do brze
funk cjo nu ją cej usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku o ROD.

ODEZWA
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu

z dnia 8 wrze śnia 2011 ro ku
do dział kow ców i struk tur ogro do wych o dal szą ak tyw ną i in ten syw ną obro nę ogro dów dział ko wych

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ire ne usz Bą kow ski

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Ro man Fi li piak

Ka lisz, dnia 8 wrze śnia 2011 r. 

STANOWISKO
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu

z dnia 8 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Rok 2011 to rok ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, któ ry jest 30-le ciem  nie za leż no ści, sa mo -
dziel no ści i sa mo rząd no ści ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce i świę tem mi lio no wej rze szy dział kow ców pol -
skich.

Ob ra du ją cy 27 i 28 czerw ca 1981 ro ku IX Kra jo wy
Zjazd De le ga tów POD uchwa lił Sta tut Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, wy brał kra jo we or ga ny PZD i usank cjo -
no wał struk tu ry ogro do we i wo je wódz kie Związ ku.

Po wsta nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców za po cząt -
ko wa ło naj więk szy w hi sto rii roz wój ogro dów dział ko -
wych, a na stęp nie Zwią zek zo stał wcią gnię ty w po nad 
20-let ni okres wal ki o ist nie nie ogro dów dział ko wych i

za cho wa nie praw na by tych dział kow ców. Mi ja ją ce 30-le -
cie po ka za ło w prak ty ce, jak po trzeb ne by ło ist nie nie jed -
no li tej zin te gro wa nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji dział-
kow ców.

Do ce nia jąc 30-let ni do ro bek Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców na le ży wy ra zić głę bo kie uzna nie i po dzię ko wa -
nie wszyst kim dział kow com zrze szo nym w na szym
Związ ku za roz wój, obro nę ogro dów, za cięż ką pra cę i de -
ter mi na cję w wal ce o pra wa dział kow ców. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców speł nił ocze ki wa nia swo -
ich człon ków, wy ko nał po sta wio ne przed nim za da nia,
gwa ran tu je dział kow com ich pra wa na by te i dal sze funk -
cjo no wa nie ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ire ne usz Bą kow ski

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Ro man Fi li piak

Ka lisz, dnia 8 wrze śnia 2011 r. 
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Ogro dy dział ko we od gry wa ją szcze gól ną ro lę w mia -
stach i osie dlach, są nie ro ze rwal nie zwią za ne ze spo łecz -
no ścia mi lo kal ny mi. Dla te go nie zbęd ny jest dal szy roz wój
ogro dów dział ko wych, któ ry jest zwią za ny z po trze ba mi
spo łecz ny mi i co raz więk szym za po trze bo wa niem miesz -
kań ców miast na na by cie wła snej dział ki. Ogrod nic two
dział ko we w Pol sce win no otrzy my wać co raz więk szą po -
moc od sa mo rzą dów miast i gmin na roz wój i funk cjo no -
wa nie ogro dów dział ko wych. Roz wój ogro dów dział-
ko wych mo że od by wać się tyl ko przy współ pra cy z sa -
mo rzą da mi lo kal ny mi, ze spo łecz no ścia mi miast i gmin.

Ogro dy dział ko we zgod nie z usta wą o ROD są sta łym

ele men tem in fra struk tu ry miast i ko rzy sta ją z grun tów bę -
dą cych ich wła sno ścią, a dział kow cy są zwol nie ni z po -
dat ków i opłat lo kal nych. Ro dzin ne ogro dy dział ko we
za spo ka ja ją po trze by miesz kań ców miast i osie dli oraz są
miej scem uzu peł nie nia za po trze bo wa nia bied niej szych
miesz kań ców na wa rzy wa i owo ce oraz są miej scem wy -
po czyn ku i re kre acji.

Uczest ni cy VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów zwra -
ca ją się do sa mo rzą dów miast i gmin na te re nie na sze go
dzia ła nia o dal szą po moc w roz wo ju i funk cjo no wa niu
ogro dów i dzia łek oraz o jesz cze lep szą współ pra cę w tym
za kre sie. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ire ne usz Bą kow ski

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Ro man Fi li piak

Ka lisz, dnia 8 wrze śnia 2011 r. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ire ne usz Bą kow ski

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Ro man Fi li piak

Ka lisz, dnia 8 wrze śnia 2011 r. 

STANOWISKO
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu

z dnia 8 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie: dal sze go roz wo ju ogro dów dział ko wych zgod nie z po trze ba mi spo łecz ny mi

STANOWISKO
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu

z dnia 8 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 ro ku

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest wiel ką, ma so wą de -
mo kra tycz ną, sa mo rząd ną or ga ni za cją po za rzą do wą, któ -
rej nad rzęd nym ce lem jest do bro dział kow ców i ich
ro dzin, obro na ich in te re sów oraz ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

Wśród nas są lu dzie o róż nych po glą dach po li tycz nych.
Sza nu je my ich po glą dy. 

W ogro dach jest miej sce dla wszyst kich, któ rych łą czy
wspól ny cel tj. za mi ło wa nie do zie mi i upra wa dzia łek.

Dla te go w przeded niu wy bo rów par la men tar nych zwra -
ca my się do wszyst kich dział kow ców i ich ro dzin na te re -
nie na sze go dzia ła nia o udzie le nie po par cia tym par tiom

po li tycz nym i tym kan dy da tom, któ rzy w swo ich pro gra -
mach ma ją po par cie dla dział kow ców, dla ru chu dział ko -
we go i Związ ku oraz wy stę pu ją w obro nie usta wy o ROD.

Zwra ca my się o po par cie tych kan dy da tów, któ rzy do -
tych czas da li się po znać ze swej stro ny ja ko przy ja cie le
dział kow ców i ogrod nic twa dział ko we go.

Na szym ce lem jest do bro dział kow ców, przy szłość
ogro dów dział ko wych oraz do bro miast, w któ rych ogro -
dy speł nia ją swo ją ro lę i słu żą spo łe czeń stwu.

Dla te go ape lu je my o po wszech ny udział w wy bo rach,
od da nie gło su z my ślą o ROD i ogrod nic twie dział ko wym. 
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Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we są głę bo ko za nie po ko jo ne
obec ną sy tu acją go spo dar czą kra ju oraz ogól no świa to -
wym kry zy sem go spo dar czym, któ ry do ty ka co raz bar -
dziej wszyst kich miesz kań ców kra ju. Nasz kraj, choć 
w mniej szym stop niu niż po zo sta łe kra je eu ro pej skie, do -
tknię ty jest pro ce sem spo wol nie nia go spo dar cze go i wal -
ka z tym pro ble mem wy ma ga współ pra cy wszyst kich
śro do wisk, w tym tak że dział kow ców. Funk cjo no wa nie
ogro dów dział ko wych ma szcze gól ne zna cze nie dla
miesz kań ców miast i jest jed ną z form po mo cy dla lu dzi
bied nych, dla któ rych dział ki sta no wią miej sce uzu peł nie -
nia za po trze bo wa nia na wa rzy wa i owo ce oraz są miej -

scem wy po czyn ku i re kre acji dla ty się cy ro dzin dział ko -
wych.

Dział ki w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych są trak -
to wa ne ja ko świad cze nie so cjal ne na rzecz nie za moż nych
ro dzin miej skich.

Dział kow cy są zwol nie nie z opłat i po dat ków lo kal nych,
co sta no wi spo sób wspie ra nia przez sa mo rzą dy ro dzin po -
trze bu ją cych po mo cy.

Wy stę pu je my do sa mo rzą dów lo kal nych o dal szą po -
moc w wspie ra niu tej spo łecz nej i szla chet nej ro li ogro -
dów, ja ką od gry wa ją one w spo łecz no ści miej skiej.

STANOWISKO
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu

z dnia 8 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie zna cze nia i ro li ogro dów dział ko wych w mia stach oraz ro li ogro dów 

w obec nej sy tu acji go spo dar czej w Pol sce

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ire ne usz Bą kow ski

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Ro man Fi li piak

Ka lisz, dnia 8 wrze śnia 2011 r. 

Pro gram dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu 
na ka den cję 2011– 2015

Ni niej szy pro gram opra co wa ny zo stał w opar ciu o ak tu -
al ną sy tu ację Związ ku i za gro że nia dla ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce, w opar ciu o wnio ski z wal nych ze brań
w ROD, po sie dzeń Okrę go we go Za rzą du, po sie dzeń Ko -
le gium Pre ze sów w Re jo nach oraz ze spo tkań z de le ga ta -
mi na Okrę go wy Zjazd De le ga tów.

1. Po dej mo wa nie wszel kich dzia łań w obro nie usta wy 
z 8 lip ca 2005 ro ku o ROD, w obro nie Związ ku, ogro dów
dział ko wych i dział kow ców. 

2. Dzia ła nia w ce lu ure gu lo wa nia sta nu praw ne go i za -
ła twia nie wszel kich spraw te re no wo – praw nych zwią za -
nych z funk cjo no wa niem ROD.

3. Two rze nie do bre go wi ze run ku  ROD i PZD.
4. Sta ła współ pra ca z za rzą da mi ogro dów, Ko le gia mi

Pre ze sów, Ko mi sja mi Sta tu to wy mi, roz wój de mo kra cji
we wnątrz związ ko wej.

5. Za go spo da ro wa nie i mo der ni za cja ogro dów dział ko -
wych.

6. Po moc fa cho wa i or ga ni za cyj na oraz w mia rę moż li -
wo ści fi nan so wa w pro wa dze niu in we sty cji i re mon tów
w ROD, dal szy in ten syw ny roz wój i mo der ni za cja in fra -
struk tu ry ogro do wej.

7. Po pra wa dzia łal no ści Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej w ROD i OZ

Zin ten sy fi ko wa nie upo wszech nia nia wie dzy i dzia łal -
no ści szko le nio wej.

8. Or ga ni zo wa nie szko leń dla:
– kan dy da tów na dział kow ców,
– dział kow ców z za kre su upra wy i pie lę gna cji dział ki,
– in struk to rów SSI ,
– za rzą dów ROD i ko mi sji sta tu to wych,
– księ go wych i skarb ni ków ROD.
9. Or ga ni zo wa nie oraz upo wszech nia nie kon kur sów

kra jo wych i okrę go wych.
10. Me ry to rycz ne roz pa try wa nie i kom plek so we za ła -

twia nie wszel kich skarg i za ża leń wpły wa ją cych do OZ
PZD z ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 

11. Udzie la nie po mo cy or ga ni za cyj nej i praw nej ze stro -
ny Biu ra OZ PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i dział kow ców.

12. Kon ty nu owa nie i roz wi ja nie wszech stron nej współ -
pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi miast i gmin oraz sa -
mo rzą dem Wo je wódz twa.

13. Pro mo cja Związ ku, pro pa go wa nie w me diach i pra -
sie idei ogrod nic twa dział ko we go, tra dy cji uro czy sto ści
ju bi le uszo wych w ROD oraz „Dni Dział kow ca” i in nych
uro czy sto ści w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, dal sza
in te gra cja śro do wisk dział ko wych.

14. Współ pra ca z róż ny mi or ga ni za cja mi spo łecz ny mi 
i in sty tu cja mi jak: szko ła mi, przed szko la mi, za kła da mi
opie ki spo łecz nej i or ga ni za cja mi eme ry tów i ren ci stów
na szcze blu ROD i OZ PZD.
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11. In for ma cja z VIII Zjaz du De le ga tów Okrę gu Pod la skie go PZD w Bia łym sto ku

STANOWISKO
VIII Zjaz du De le ga tów Okrę gu Pod la skie go PZD

z dnia 10 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie współ pra cy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z sa mo rzą da mi lo kal ny mi

Uczest ni cy VIII Okrę go we go Pod la skie go Zjaz du De le -
ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców uwa ża ją, że roz -
wój i pra wi dło we funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych za le ży w du żym stop niu od współ pra cy z sa -
mo rzą da mi lo kal ny mi.

Wszyst kie ogni wa Pol skie go Związ ku Dział kow ców
po win ny w swo jej dzia łal no ści brać pod uwa gę za pis z art.
4 usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku mó wią cy, iż „ro -
dzin ne ogro dy dział ko we są urzą dze nia mi uży tecz no ści
pu blicz nej, słu żą cy mi za spo ka ja niu wy po czyn ko wych, re -
kre acyj nych i in nych po trzeb so cjal nych człon ków spo -
łecz no ści lo kal nych po przez za pew nie nie im po wszech-
ne go do stę pu do te re nów ogro dów oraz dzia łek” i in for -
mo wać o swo ich do ko na niach wła dze lo kal ne.

Ro ze zna nie władz lo kal nych o te go ro dza ju dzia łal no ści
ogro dów mo że spo wo do wać oma wia nie na se sjach rad
gmin pro ble mów nur tu ją cych spo łecz ność dział ko wą,
przy czy nić się do lep sze go ich zro zu mie nia oraz do roz -
wią zy wa nia nie któ rych pro ble mów przy udzia le sa mo rzą -
dów.

Przy kła do wo, bar dzo waż nym za gad nie niem jest za cho -
wa nie ogro dów w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go. Przy lep szym zro zu mie niu i wspar ciu
rad nych i władz gmin ła twiej to osią gnąć.

Uczest ni cy Zjaz du stwier dza ją, że je dy nie part ner ska
współ pra ca i po dej mo wa nie wspól nych ini cja tyw na rzecz
spo łecz no ści lo kal nych mo że przy nieść wy mier ne efek ty.

Wska za ne jest w za kre sie dzia łal no ści spo łecz nej i wy -
cho waw czej nie ogra ni czać się do pro po zy cji i po stu la -

tów, a okre ślić kon kret ne za da nia, np. raz w ro ku ro dzin -
ne ogro dy dział ko we Pod la sia, je że li tyl ko są ku te mu wa -
run ki, zor ga ni zu ją i zre ali zu ją przy naj mniej jed no za da nie
i z nie go się roz li czą. Mo gą to być wcza sy dzien ne eme -
ry tów, ren ci stów i in wa li dów, spo tka nia szko le nio wo –
wy cho waw cze z mło dzie żą szkol ną, czy też im pre zy spor -
to we itp. Po upły wie każ de go ro ku ce lo we bę dzie uzy ska -
ne z ROD ma te ria ły z tej dzia łal no ści prze ana li zo wać,
oce nić, opu bli ko wać oraz prze ka zać wła dzom lo kal nym.
Moż na też zor ga ni zo wać kon kur sy z na gro da mi, co za -
chę ci ogro dy do dzia ła nia. Po zwo li to na in ne, bar dziej
przy chy le ogro dom spoj rze nie i po dej ście do pro ble ma ty -
ki ogrod nic twa dział ko we go przez wła dze lo kal ne.

W tym mo że być szan sa na prze ła ma nie ste reo ty pów i
uprze dzeń wo bec ru chu dział ko we go i zro zu mie nie, że do -
bro pol skich dział kow ców, człon ków spo łecz no ści lo kal -
nej i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych wi nien
le żeć nie tyl ko w in te re sie Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców ale i sa mo rzą dów lo kal nych. Za rów no Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców jak i sa mo rzą dy lo kal ne dzia ła ją na
rzecz tej sa mej gru py osób.

Uczest ni cy Zjaz du do strze ga ją i do ce nia ją do tych cza so -
wą współ pra cę z sa mo rzą da mi lo kal ny mi jed nak uwa ża -
ją, że ko niecz ne jest na obec nym eta pie roz wo ju ogrod-
nic twa dział ko we go i w ak tu al nie ist nie ją cej at mos fe rze,
czę sto nie zro zu mie nia za mia rów i in ten cji nie któ rych
ogniw Polskiego Związku działkowców, trze ba szu kać no -
wych, sku tecz niej szych dzia łań, przy no szą cych wi docz -
ne wy mier ne efek ty.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

STANOWISKO
VIII Zjaz du De le ga tów Okrę gu Pod la skie go PZD

z dnia 10 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie po par cia Kra jo wej Ra dy w kwe stii zwo ła nia II Kon gre su PZD

De le ga ci VIII Zjaz du Okrę gu Pod la skie go PZD z wiel -
kim uzna niem przy ję li wia do mość, iż dla obro ny praw za -
gwa ran to wa nych usta wą o ROD oraz obro ny ogro dów
Kra jo wa Ra da PZD po sta no wi ła zwo łać na dzień 22 wrze -
śnia 2011 ro ku II Kon gres PZD w War sza wie.

II Kon gres ma być ma ni fe sta cją si ły i czyn ni kiem po ru -
sze nia spo łe czeń stwa oraz ma za jąć sta no wi ska w istot -
nych spra wach w wy ni ku wy two rzo nej sy tu acji wo kół
usta wy o ROD.

Zjazd stoi na sta no wi sku, że de cy zja, któ rą pod ję ła Kra -
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jo wa Ra da PZD jest słusz na. Te go do ma ga ły się gło sy
dział kow ców i dzia ła czy spo łecz nych, aby w ten spo sób
moc no na gło śnić za ist nia ły pro blem.

My dział kow cy mo że my i chce my sa mi wy po wia dać
się, co do przy szło ści ogro dów i niech II Kon gres bę dzie
dra ma tycz nym krzy kiem i pro te stem mi lio no wej rze szy
dział kow ców i ich ro dzin. Chce my, aby nas usły sza no, bo

do tej po ry lek ce wa ży się pod pi sy 620 ty się cy dział kow -
ców w obro nie usta wy a tak że pro te sty prze ciw ko za skar -
że niu usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
zo sta ją po mi nię te mil cze niem ad re sa tów.

Po czuj my swo ją si łę i po każ my na szą si łę, a przy szłość
bę dzie ko rzyst na dla na szych ro dzin.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

- Sta no wi sko VIII Zjaz du De le ga tów Okrę gu Pod la skie go PZD w spra wie obro ny usta wy o ROD za miesz czo ne zo sta -
ło w Biu le ty nie Spe cjal nym Nr 11

12. In for ma cja z VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Czę sto cho wie 

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD okrę gu Czę sto -
chow skie go roz po czął się punk tu al nie o godz. 10.00 w Sa -
li Se syj nej Urzę du Mia sta Czę sto cho wy. Pre zes Okrę-
go we go Za rzą du An drzej Wo sik roz po czy na jąc ob ra dy
Zjaz du po pro si ło wpro wa dze nie pocz tu sztan da ro we go
Okrę go we go Za rzą du. Na stęp nym punk tem po rząd ku by -
ło ode gra nie hym nu Pań stwo we go oraz Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Pre zes Okrę go we go Za rzą du An drzej
Wo sik po wi tał przy by łych de le ga tów, człon ków ustę pu -
ją cych władz, za pro szo nych Pre ze sów ROD, jak rów nież
przy by łych go ści. Szcze gól nie ser decz nie po wi ta ny zo stał
przed sta wi ciel Kra jo wej Ra dy PZD Wi ce pre zes An to ni
Ko strze wa, Pre zy dent Czę sto cho wy Krzysz tof Ma ty jasz -
czyk, Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Czę sto cho wy Ma rek
Balt oraz po seł zie mi czę sto chow skiej Ja cek Ka sprzyk.
Po słan kę Ha li nę Roz pon dek re pre zen to wa ła Mar ta Sal -
wie rak rad na mia sta Czę sto cho wy. Po nad to w Zjeź dzie
uczest ni czy li rad ny mia sta Czę sto cho wy i kan dy dat na po -
sła Ja nusz Adam kie wicz oraz do se na tu Da nu ta Ma rzec.
Po do ko na niu wy bo ru Prze wod ni czą ce go Zjaz du i Pre zy -
dium Zjaz du Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy An to ni Ko strze -
wa wrę czył dy plo my Kra jo wej Ra dy PZD za wzo ro we
wy peł nia nie obo wiąz ków człon ka or ga nu okrę go we go
PZD oraz obro nę usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych w ka den cji 2007–2011. Na stęp nie Pre zes Okrę go -
we go Za rzą du An drzej Wo sik wrę czył dla za pro szo nych
go ści ju bi le uszo we mo ne ty oko licz no ścio we z oka zji
XXX le cia PZD. Oko licz no ścio we mo ne ty zo sta ły wrę -
czo ne człon kom ustę pu ją cych władz oraz po zo sta łym
uczest ni kom Zjaz du. Po za twier dze niu po rząd ku i re gu la -

mi nu ob rad wy bra no ko mi sje zjaz do we, któ re roz po czę ły
pra ce. Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy An to ni Ko strze wa prze -
czy tał prze sła nie Pre ze sa Kra jo wej Ra dy Eu ge niu sza Kon -
drac kie go skie ro wa ne do de le ga tów i uczest ni ków na -
sze go Zjaz du. Re fe rat spra woz daw czo -pro gra mo wy wy -
gło sił Pre zes Okrę go we go Za rzą du An drzej Wo sik. Prze -
wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej przed sta wił
spra woz da nie ko mi sji wrz z wnio skiem o udzie le nie ab so -
lu to rium. Wi ce prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz -
jem czej przed sta wił spra woz da nie z prac ko mi sji. Prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Man da to wej Mi chał Ko nop ka za po -
znał z pro to ko łem ko mi sji. Na 92 wy bra nych pod czas wal -
nych ze brań de le ga tów w Zjeź dzie uczest ni czy ło 70
de le ga tów, co sta no wi 76,1%. W dys ku sji udział wzię ło
12 de le ga tów i go ści za pro szo nych. Po pod ję ciu uchwa ły
w spra wie udzie le nia ab so lu to rium usta lo no li czeb ność or -
ga nów okrę go wych – 21 OZ PZD , po 7 Ko mi sja Re wi -
zyj na i Roz jem cza. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Man da to -
wych za pro po no wał kan dy da tów do no wych władz okrę -
go wych. Pre ze sem po now nie zo stał An drzej Wo sik, Prze -
wod ni czą cym Ko mi sji Re wi zyj nej po now nie zo stał
Eu ge niusz Ber ski , a Prze wod ni czą cym Ko mi sji Roz jem -
czej Eu ge niusz Du dek. Zjazd wy brał 4 de le ga tów na Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów PZD w War sza wie. Koń co wym
akor dem by ło pod ję cie uchwał w ilo ści 6 szt. oraz trzech
sta no wisk w spra wach - obro ny usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, wy bo rach par la men tar nych oraz
zwo ła nia II Kon gre su PZD. Na za koń cze nie Pre zes An -
drzej Wo sik po dzię ko wał za po now ny wy bór i po wy pro -
wa dze niu sztan da ru za koń czył ob ra dy Zjaz du.

Se kre tarz OZ 
/-/ Adam Wię cła wikCzęstochowa, 10 wrze śnia 2011 r.
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Okręg Po znań ski PZD 10 wrze śnia 2011 r. ze brał się by
pod su mo wać dzia łal ność za ka den cję 2007–2011, oce nić
ak tu al ną kon dy cję wiel ko pol skich ogro dów, przy jąć pro -
gram dzia ła nia na nad cho dzą cą ko lej ną 4-let nią ka den cję
oraz wy brać do or ga nów Związ ku dział kow ców, któ rzy
we zmą na swe bar ki trud wy ko ny wa nia po sta wio nych
przez Zjazd za dań. W ude ko ro wa nej sym bo la mi Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców oraz oko licz no ścio wy mi pla -
ka ta mi Sa li klu bu An gel lo w Po zna niu ze bra ło się 280
de le ga tów i za pro szo nych go ści. Na Zjazd przy by li m.in.
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niusz Kon -
drac ki, wi ce pre zy dent Mia sta Po zna nia To masz Kay ser,
po sło wie na Sejm RP Ta de usz To ma szew ski, Kry sty na
Ły bac ka i Ma rek Zie liń ski. Obec ni by li przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych: wi ce pre zy dent Gnie zna Ra fał
Spa chacz i wi ce bur mistrz No we go To my śla Woj ciech Ru -
ta oraz Dy rek tor Wy dzia łu Rol nic twa i Go spo dar ki Żyw -
no ścio wej Urzę du Mia sta Ma rek Sta cho wiak. Obec ni by li
kan dy du ją cy w wy bo rach par la men tar nych: re pre zen tu ją -
cy Sej mik Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go i za ra zem prze -
wod ni czą cy Unii Pra cy oraz czło nek Okrę go we go
Za rzą du PZD Wal de mar Wit kow ski, a tak że pre zes SITO
An drzej Au mil ler.

Zjazd otwo rzył pre zes OZ PZD dr Zdzi sław Śli wa, uro -
czy ście wpro wa dzo no sztan da ry PZD oraz hi sto rycz ny
sztan dar To wa rzystw Ogro dów Dział ko wych z 1934 r. Ze -
bra ni od śpie wa li hymn PZD „Zie lo na Rzecz po spo li ta”.
Prze wod ni cze nie ob ra dom po wie rzo no Syl we stro wi Chę -
ciń skie mu i Ze no no wi Brzo zow skie mu.

Wy gło szo ny przez pre ze sa Zdzi sła wa Śli wę re fe rat spra -
woz daw czo pro gra mo wy sy gna li zo wał naj waż niej sze pro -
ble my ogrod nic twa dział ko we go w Po zna niu i Wiel -
ko pol sce, któ re wy war ły wpływ na dzia łal ność or ga nów
Związ ku w Okrę gu i w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Waż ne miej sce w re fe ra cie zna lazł ob cho dzo ny 
w bie żą cym ro ku Ju bi le usz 30-le cia PZD, sto ją ce go na
stra ży praw i in te re sów dział kow ców. Ta ogól no pol ska,
sa mo dziel na, sa mo rząd na or ga ni za cja spo łecz na pod kie -
run kiem swo je go Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go do -
brze wy peł nia swo ją mi sję. Po wo ła na do ży cia w 1981 r.
prze ję ła do ro bek po ko leń pol skich dział kow ców, któ re go
ko rze nie się ga ją XIX wie ku. Przej mu jąc tra dy cję po wsta -
łe go w 1927 r. Ogól no pol skie go Związ ku To wa rzystw
Ogro dów Dział ko wych, w cza sie wiel kich prze mian spo -
łecz no -po li tycz nych w na szym kra ju, Zwią zek unie za leż -
nił się od or ga nów pań stwo wych i uzy skał sa mo dziel ność
i nie za leż ność. Po okre sie in ten syw nej bu do wy no wych
ogro dów dział ko wych w la tach 1981–1990, po wsta ją cych
na mo cy uchwa lo nej w 1981 r. usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych, na stał czas wal ki o ich utrzy ma nie
w na szych mia stach. Dzię ki sta ra niom Związ ku obro ni li -
śmy byt wie lu ogro dów dział ko wych. Współ pra cu jąc 

z wła dza mi sa mo rzą do wy mi sta li śmy się part ne rem w roz -
wią zy wa niu pro ble mów miast i ogro dów. Ta ka or ga ni za -
cja, po sia da ją ca wy pra co wa ny i spraw dzo ny mo del
dzia ła nia, jest je dy nym gwa ran tem ist nie nia i roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Mi nio ne 30 lat do -
star czy ło na to sze re gu do wo dów. Mo że my więc z du mą
ob cho dzić Ju bi le usz na sze go Związ ku pod kre śla jąc, że
tyl ko dzię ki si le i jed no ści na sze go ru chu obro ni li śmy byt
wie lu ogro dów dział ko wych i na leż ne pra wa dział kow -
ców. Ra dość z Ju bi le uszu i osią gnięć ogro dów za kłó ca ko -
lej ny atak na usta wę o ro dzin nych ogro dów dział ko wych
z 8 lip ca 2005 r. Usta wa bę dą ca wy ni kiem do rob ku po ko -
leń dział kow ców za wie ra za pi sy do brze chro nią ce ogro dy
i dział kow ców. Ata ko wa na jed nak jest przez na szych prze -
ciw ni ków, któ rzy dą żą do prze ję cia grun tów zaj mo wa nych
przez ogro dy dział ko we. W te dzia ła nia wpi su ją się tak że
po li ty cy i or ga ny Pań stwa. I Pre zes SN za skar żył do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go 15 ar ty ku łów usta wy, a na wet
roz sze rzył wnio sek o zba da nie zgod no ści z kon sty tu cją
ca łej usta wy. Groź na to ini cja ty wa, go dzą ca w pod sta wo -
we za pi sy gwa ran tu ją ce funk cjo no wa nie ogro dów oraz
od bie ra ją ca dział kow co wi więk szość przy słu gu ją cych mu
praw. Tez za war tych we wnio sku nie po dzie la ją dział kow -
cy, któ rzy gło śno pro te stu ją prze ciw ko ko lej nej pró bie
nisz cze nia do rob ku po ko leń dział kow ców. Po nad po ło wa
ogro dów na sze go Okrę gu tyl ko w bie żą cym ro ku wy po -
wie dzia ła się pod czas wal nych ze brań po dej mu jąc sta no -
wi ska, ape le i pro te sty w spra wie ko lej ne go ata ku na na szą
usta wę i nasz Zwią zek. Gło sy te, ale i oba wa o przy szłość
ogrod nic twa dział ko we go sta nę ła u pod staw de cy zji Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 14 lip ca  br. o zwo ła niu II Kon gre -
su PZD na dzień 22 wrze śnia 2011 roku. Po trze ba je go
zwo ła nia jest bez dy sku syj na. Mu si my znów przy po mnieć
wła dzom pań stwo wym, par tiom po li tycz nym oraz oby -
wa te lom na sze go kra ju, że mi lio no wa or ga ni za cja pol -
skich dział kow ców znów mu si wy stę po wać w obro nie idei
ogrod nic twa, praw dział kow ców oraz swo je go Związ ku. 

Wie le miej sca na Zjeź dzie po świe co no zbli ża ją cym wy -
bo rom par la men tar nym. Uzna no, że w mi ja ją cej ka den cji
licz na gru pa par la men ta rzy stów swo ją po sta wą wy ka za ła,
że sza nu je i bro ni praw dział kow ców. Zjazd przy jął apel
do wiel ko pol skich dział kow ców o po wszech ny udział w
wy bo rach par la men tar nych i od da nie swo ich gło sów na
przy ja ciół ogro dów i par tie, któ re w swo ich pro gra mach
wy ka zu ją zro zu mie nie dla na szych spraw i da ją gwa ran cje
ist nie nia i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Przed sta wio ny Pro gram dzia ła nia Okrę gu na la ta
2011–2015 za wie ra 17 za dań, któ rych re ali za cja na le żeć
bę dzie do no wo wy bra nych człon ków Okrę go we go Za -
rzą du.  W Pro gra mie okre ślo no za da nia w za kre sie wspie -
ra nia ogro dów w ich bie żą cej dzia łal no ści. Ja ko prio -
ry te to we za da nia okre ślo ne zo sta ły obro na ROD i usta wy

13. In for ma cja z VIII Zjaz du De le ga tów PZD Okrę gu Po znań skie go 
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o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Rów nie waż ne 
w ob li czu ist nie ją cych za gro żeń jest utrzy ma nie jed no ści
na szych dział kow ców. Wzmóc na le ży sza cu nek do obo -
wią zu ją ce go pra wa i po trze bę je go prze strze ga nia. Prze -
strze ga nie pra wa nie tyl ko po zwa la utrzy my wać wła ści we
re la cje mię dzy ludz kie w tak spe cy ficz nym śro do wi sku ja -
kim jest ogród dział ko wy, ale przy czy nia się do po pra wy
tych re la cji oraz utrzy ma nia wła ści wych stan dar dów za go -
spo da ro wa nia w ogro dzie. Je że li pra wo nie jest prze strze -
ga ne po ja wia ją się pro ble my mię dzy ludz kie, pró by
prze ło że nia czę ści kosz tów ży cia na koszt ogro do wej spo -
łecz no ści. Po gor sze niu ule ga tak że stan dard za go spo da -
ro wa nia ogro du oraz two rzą się prze słan ki do co raz
licz niej szych przy pad ków nie wła ści we go wy ko rzy sty wa -
nia dział ki. Tyl ko kon se kwent ne dzia ła nia za rzą dów ROD
wspar te efek tyw ną po mo cą or ga nów sa mo rzą do wych i
wła dzy pań stwo wej po win ny sku tecz nie ten den cje prze -
kształ ca nia ogro dów w osie dla miesz ka nio we za trzy mać. 

Pod je cie uchwał i sta no wisk po prze dzi ła in te re su ją ca
dys ku sja, w któ rej więk szość za bie ra ją cych głos pod kre -
śla ła do brą pra cę Okrę gu i wy ko na nie więk szo ści za dań.
Go ście Zjaz du dzię ko wa li za współ dzia ła nie Okrę gu z or -
ga na mi sa mo rzą do wy mi. Cie szy ła zwłasz cza wy po wiedź
wi ce pre zy den ta M. Po zna nia o part ner skim trak to wa niu
Związ ku przy roz strzy ga niu spraw ogrod nic twa dział ko -
we go w mie ście i mo de lo wej współ pra cy Mia sta i Związ -
ku, któ ry jest je dy nym praw dzi wym re pre zen tan tem
śro do wi ska dział kow ców. Wy stę pu ją cy w dys ku sji Pre zes
PZD Eu ge niusz Kon drac ki pod kre ślił zna cze nie jed no ści
dział kow ców w obro nie praw za pi sa nych w usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Do bit nie stwier dził, że
tyl ko ona jest gwa ran tem utrzy ma nia ogro dów i jej obro -
na jest naj waż niej szym za da niem struk tur Związ ku. Po -

wie my o tym po li ty kom i ca łe mu spo łe czeń stwu pod czas
ob rad II Kon gre su PZD i ma my na dzie je, że głos pra wie
mi lio na ro dzin dział ko wych wy po wie dzia ny przez ich
przed sta wi cie li zo sta nie za uwa żo ny i wzię ty pod uwa gę
przez de cy du ją cych o przy szło ści pol skie go ogrod nic twa
dział ko we go. Sło wa Pre ze sa Związ ku de le ga ci przy ję li 
z aplau zem. W uzna niu za sług Pre ze sa Związ ku Eu ge niu -
sza Kon drac kie go za dłu go let nie, kie ro wa nie Związ kiem
Okrę go wy Za rząd PZD na dał mu pa miąt ko wy Me dal 
30-le cia PZD Okrę gu Po znań skie go. Me da le oraz od zna -
cze nia związ ko we otrzy ma li tak że wy róż nia ją cy się dział -
kow cy oraz go ście Zjaz du. Par la men ta rzy ści obec ni na
Zjeź dzie pod kre śla li swo je za an ga żo wa nie w spra wy
ogrod nic twa dział ko we go i wo lę po par cia dą żeń dział -
kow ców w przy szłym Sej mie.

Zjazd przy jął sta no wi ska:
• w spra wie ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku

Dział kow ców, 
• w spra wie in te gra cji i jed no ści dział kow ców w obro -

nie przed no wy mi za gro że nia mi, 
• w spra wie nie do stat ków we współ pra cy z or ga na mi

pań stwo wy mi i sa mo rzą do wy mi w za kre sie wy ko ny wa nia
prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

• w spra wie zwo ła nia II Kon gre su PZD,
• apel do dział kow ców Okrę gu Po znań skie go w spra -

wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 r. 
Ostat nim ak tem Zjaz du był wy bór do no wych władz

Okrę gu. Pre ze sem Okrę go we go Za rzą du wy bra no po now -
nie Zdzi sła wa Śli wę, a je go za stęp ca mi Syl we stra Chę ciń -
skie go, Je rze go Kucz ne ro wi cza i Ja nu sza No wa ka. Prze-
wod ni czą cą Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej zo sta ła Do ro -
ta Ze rba, a Prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Roz -
jem czej wy bra no Ja nu sza Cy bi chow skie go.

Opra co wał
TAD

STANOWISKO
VIII Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców Okrę gu Po znań skie go 

w spra wie in te gra cji i jed no ści dział kow ców w obro nie przed no wy mi za gro że nia mi

Wiel ko pol skie ogrod nic two dział ko we, bę dą ce ko leb ką
pol skie go ogrod nic twa dział ko we go, jest jed nym z naj -
więk szych i naj pręż niej szych ośrod ków w ska li kra ju. Wy -
si łek po ko leń dział kow ców pra cu ją cych na dział kach
przy czy nił się do po wsta nia wie lu pięk nych ogro dów, któ -
re słu ży ły i na dal słu żą do za spo ka ja nia po trzeb re kre acyj -
no -wy po czyn ko wych, a czę sto też wzbo ga ca ją do mo we
spi żar nie na szych ro dzin dzię ki wy ho do wa niu na dział ce
zdro wych owo ców i wa rzyw. Isto tą pol skie go ogrod nic -
twa dział ko we go by ła za wsze do stęp ność dzia łek dla po -

trze bu ją cych. Otrzy my wa li oni swo je wy ma rzo ne ka wał -
ki grun tu bez ko niecz no ści ku po wa nia zie mi lub wno sze -
nia opłat za je go dzier ża wę. Dział kow cy swo je dział ki
otrzy my wa li w użyt ko wa nie od gmin i Skar bu Pań stwa.
Ten przy wi lej wy ni kał i wy ni ka z pra wa usta no wio ne go
przez pol ski Par la ment i jest wy ni kiem po strze ga nia ogro -
dów dział ko wych ja ko obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej.

Ko rzy sta nie przez dział kow ców z grun tów po ło żo nych
w pol skich mia stach od sze re gu lat, a szcze gól nie od mo -
men tu uryn ko wie nia pol skiej go spo dar ki po wo du je za gro -
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że nia li kwi da cji ogro dów w imię in te re sów okre ślo nych
kół biz ne so wych i śro do wisk po li tycz nych. Już od po nad
20 lat trwa nie prze rwa na wal ka dział kow ców o pra wo do
dział ki i pra wo do ist nie nia pol skich ogro dów dział ko -
wych. Fakt, że przez te la ta nie utra ci li śmy na leż nych
praw, że ogro dy na dal ist nie ją i cie szą ich użyt kow ni ków,
jest za słu gą de ter mi na cji pol skich dział kow ców zjed no -
czo nych i utoż sa mia ją cych się z ich ogól no pol ska sa mo -
rząd ną i sa mo dziel na or ga ni za cją, ja ką jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Bez wspar cia sil nej or ga ni za cji trud no by -
ło by po szcze gól nym ogro dom i dział kow com prze ciw sta -
wić się pró bom wy rzu ce nia z dzia łek i li kwi da cji ogro -
dów. To, że wy gry wa my po szcze gól ne bi twy w obro nie
na szych praw jest nie za prze czal nym osią gnię ciem ca łej
na szej ro dzi ny dział kow ców iden ty fi ku ją cej się z ogro da -
mi i Związ kiem we wspól nych dzia ła niach. Ze bra nie po -
nad 620 tys. pod pi sów w obro nie usta wy o ROD jest te go
jak że wy mier nym do wo dem. Tak że w ostat nim ro ku pol -
scy i po znań scy dział kow cy jed no znacz nie wy po wie dzie -
li się w obro nie war to ści za pi sa nych w usta wie o ROD i
za pro te sto wa li prze ciw ini cja ty wie Pre ze sa SN o skie ro -
wa niu do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go na szej usta wy.  Za -
an ga żo wa nie or ga nów pań stwa, ja kim są I Pre zes SN oraz
NIK do wal ki z dział kow ca mi jest bez przy kład nym ob ja -
wem nie li cze nia się z gło sem bli sko mi lio na pol skich
dział kow ców upo mi na ją cych się o pra wo do wy po czyn ku
na dział kach i do wo dem wprzę gnię cia tych or ga nów do
dzia łań ma ją cych na ce lu udzie le nie po mo cy okre ślo nym
si łom po li tycz nym i eko no micz nym pla nu ją cym prze je -
cie te re nów ogro dów.

Dzia ła nia po słów PiS ma mią cych dział kow ców ha sła mi
nie re al ne go, zwłasz cza w wiel kich mia stach, uwłasz cze -
nia dział kow ców zro bi ły du żo złe go w świa do mo ści nie -
któ rych dział kow ców. Część z nich uwie rzy ła w te ha sła i
za czę ła two rzyć opo zy cję wo bec bro nią ce go obo wią zu ją -
ce go pra wa Pol skie go Związ ku Dział kow ców. W nie któ -
rych ogro dach, tak że na sze go Okrę gu, po ja wi ły się
sto wa rzy sze nia, któ rych ce lem jest prze je cie kon tro li nad
ogro dem i usta no wie nie no wych za sad użyt ko wa nia dzia -
łek. Na ich cze le sta nę li czę sto by li człon ko wie Związ ku,
wy klu cze ni z na sze go gro na za ra żą ce na ru sze nia prze pi -

sów obo wią zu ją ce go pra wa. Dzia ła cze tych sto wa rzy szeń
za mie rza ją zbu rzyć do ro bek pol skich dział kow ców i swo -
im dzia ła niem przy czy nić się do nie chyb nej li kwi da cji
ogro du w imię swo ich par ty ku lar nych in te re sów.  A tym
in te re sem jest wy bu do wa nie po nadnor ma tyw nych al tan 
i za miesz ka nie na ogro dzie. Dzie je się to na do da tek w
wa run kach nie przy sto so wa nia in fra struk tu ry ogro du do
ta kiej eks plo ata cji, z oczy wi sta szko dą dla śro do wi ska i
na ogół na koszt dział kow ców sza nu ją cych prze pi sy pra -
wa. W swo ich dzia ła niach są w sta nie się gać do wy zwisk,
gwał tów i prze mo cy. Pod pa la nie al tan, nisz cze nie mie nia
Związ ku i dział kow ców prze ciw sta wia ją cym się im, za -
stra sza nie dział kow ców – to me to dy ich dzia łań. Nie chcą
też przy jąć do wia do mo ści wo li więk szo ści dział kow ców
chcą cych w spo ko ju użyt ko wać swo je dział ki i opo wia -
da ją cych się za Związ kiem i je go or ga na mi. Tak dzie je się
w ROD Kwit ną ca Do li na w Swa rzę dzu, któ ry to ogród
prze cho dzi cięż ką pró bę prze trwa nia, na któ rą jest na ra -
żo ny dzia ła nia mi kil ku na sto oso bo wej grup ki sku pio nej
wo kół kil ku ro dzin miesz ka ją cych na ogro dzie i nisz czą -
cej wie lo let ni do ro bek dział kow ców. Lu dzie ci w swo jej
de ter mi na cji pró bu ją do cie rać tak że do or ga nów Pań stwa
i pre zen to wać się ja ko no wa to rzy dą żą cy do zmia ny pol -
skie go ogrod nic twa dział ko we go. Z przy kro ścią moż na
stwier dzić, że nie kie dy znaj du ją po słuch i są wy słu chi wa -
ni przez urzęd ni ków. To da je im po czu cie, że mo gą osią -
gnąć swo je ce le. Nie bio rą pod uwa gę, że ich par ty ku lar ne
ce le są sprzecz ne z wo lą ogrom nej więk szo ści na szych
dział kow ców.

VIII Zjazd De le ga tów Okrę gu Po znań skie go sprze ci wia
się wszel kim pró bom roz bi ja nia jed no ści na sze go ru chu
związ ko we go i wy po wia da się za peł ną in te gra cja na sze -
go śro do wi ska. Jed ność na sze go ru chu jest je dy nym gwa -
ran tem prze trwa nia ogro dów i obro ny praw dział kow ców
usta no wio nych usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych i obro ny na sze go Związ ku. Tyl ko w ten spo sób za -
cho wa my na sze ogro dy dla sie bie i przy szłych po ko leń!

Ape lu je my i wzy wa my wiel ko pol skich dział kow ców:
Nie po zwól my się po dzie lić! 
W jed no ści na sza si ła i szan sa na prze trwa nie ko lej nych

za gro żeń!

Po znań, 10 wrze śnia 2011r.

Prze wod ni czą cy Zjaz du De le ga tów
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 
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Zjazd De le ga tów ROD pra gnie usto sun ko wać się do ro -
sną cej w ostat nich la tach ska li ne ga tyw ne go zja wi ska ca -
ło rocz ne go za miesz ki wa nia w ogro dach dział ko wych,
wy ra ża jąc w ten spo sób swo ja dez apro ba tę dla ob ser wo -
wa ne go pro ce su pod stęp ne go prze kształ ca nia ogro dów 
w hy bry dy ogro do wo -osie dlo we oraz sy gna li zu jąc moż li -
we kie run ki prze ciw dzia łań.

Od nieść moż na wra że nie, że przez sze reg lat zbyt wie le
Za rzą dów ROD, na te re nie któ rych do cho dzi ło do sta łych
za miesz ki wań na dział kach, przy my ka ło oczy na te przy -
pad ki lek ce wa że nia pra wa, tj. usta wy o ROD, sta tu tu PZD
i re gu la mi nu ROD. Za rzą dy nie ko rzy sta ły z upraw nień, ja -
kie da je im le gal ne pra wo ogro do we po głę bia jąc przez to 
i utrwa la jąc de struk cyj ne dla ogro dów skut ki zja wi ska.

De mo ra li zu ją cy wpływ na in nych ma fakt, że fał szo wa -
ne są mo ty wy i de kla ra cje człon ka PZD przez oso by, któ -
re przy cho dząc do ROD z gó ry wie dzą, że cel jest in ny –
sta łe tu za miesz ki wa nie. Na tym też po le ga tzw. „dar wi -
nizm spo łecz ny”, że si łą umac nia się tu swój po byt, zaś 
w przy pad ku kry ty ki dział kow cy ci wcho dzą w ro lę ofiar
i zgła sza ją – czę sto w spo sób agre syw ny – rosz cze nia.

Uni ka nie wiec kon se kwent nej re ak cji na ta kie przy pad -
ki, za rów no przez Za rzą dy ROD jak też Ko mi sje Re wi -
zyj ne, nisz czy tkan kę spo łecz ną, gdyż pod wa ża sza cu nek
dla pra wa i le gi ty mi zu je ne ga tyw ne wzor ce.

Zjazd uwa ża, iż po wyż sza fa za de struk cji ogro dów po -
win na ulec za mknię ciu w la tach 2012–2013. Za nie cha nie
pod ję cia kon fron ta cji z opi sa nym zja wi skiem, bę dą cym
swe go ro dza ju prze mo cą ukry tą sta łych miesz kań ców wo -
bec po zo sta łych użyt kow ni ków ROD, ska ża sa mo rzą do -
we or ga na ROD PZD w oczach ich spo łecz no ści in fan-
ty li zmem wy ra ża ją cym się bra kiem po czu cia od po wie -
dzial no ści za po sza no wa nie pra wa, i po wo du je utra tę na -
leż ne go im sza cun ku, choć by za kom pe tent ną spo łecz ną
pra cę, a tak że pod wa ża au to ry tet or ga nu ROD. 

Na le ży za tem nie zwłocz nie uru cho mić me cha ni zmy
chro nią ce zde cy do wa ną więk szość spo łecz no ści ROD,
któ re pre fe ru ją zgod ną z praw ny mi za ło że nia mi funk cję
re kre acyj ną i ce nią spo kój w ogro dzie, przed ro sną cą licz -
bą przy pad ków nie le gal ne go ca ło rocz ne go za miesz ki wa -
nia na dział kach. Sta łe go za miesz ki wa nia w ROD nie
na le ży bo wiem trak to wać ja ko „pa kie tu” ja kie goś ogól -
niej sze go sys te mu ochro ny so cjal nej, gdyż nie jest to za -
da nie PZD, któ ry jest or ga ni za cją sa mo fi nan su ją cą się, 
a więc po zba wio ną ja kich kol wiek do ta cji pań stwo wych,
ży ją cą je dy nie ze skła dek swo ich człon ków. Za pew nie nie
miesz kań nie jest za da niem PZD.

Ochro na ta win na prze ja wić się w na stę pu ją cych for -
mach:

1. Prze pro wa dze niu sze ro kiej in for ma cyj nej kam pa nii

spo łecz nej za szcze pia ją cej w świa do mo ści spo łecz no ści
ROD prze świad cze nie, iż zja wi sko sta łe go za miesz ki wa -
nia na dział ce jest nie ak cep to wa nym, ra żą cym na ru sze -
niem pra wa i nad uży ciem za ufa nia wo bec in nych użyt-
kow ni ków ogro du. Roz bu dza nie po czu cia bra ku ak cep ta -
cji dla ta kich za cho wań wy ni ka z po trze by za cho wa nia za -
sad współ ży cia spo łecz ne go opar te go na po prawno ści 
i uczci wo ści w re la cjach mię dzy ludź mi. Za do ma wia nie
się w ogro dzie pod stę pem i kłam stwem, przy za cho wa niu
iden tycz nych po win no ści ja ki mi ob cią że ni są „se zo no wi”
użyt kow ni cy, jest nie mo ral ne. Ży cie do wo dzi jed nak, 
że dzię ki kłam stwu zje się co naj wy żej obiad, ale ko la cji
już nie.

Na le ży za ło żyć, że po czu cie bra ku ak cep ta cji i za wsty -
dze nia bę dzie wy wo ły wać dys kom fort i oba wy przed
skut ka mi po peł nio nych uchy bień.

W tym ce lu na le ży wy ko rzy stać od po wied nie i ce lo wo
przy go to wa ne ma te ria ły in for ma cyj ne do za wie sze nia 
w ga blo tach ROD oraz na pra wie 20 stro nach in ter ne to -
wych ogro dów.

Po win no się dą żyć do za po cząt ko wa nia nie skrę po wa -
nej de ba ty na ten draż li wy te mat. Rów nież OZ PZD po wi -
nien uwzględ nić w swych naj bliż szych za da niach prak-
tycz ne pod ję cie te go re al ne go pro ble mu, m.in. przez
spraw ne do ko na nie ewi den cji wszyst kich przy pad ków sta -
łe go za miesz ki wa nia, za rów no tych z za mel do wa niem 
w ROD, jak i bez nie go. Nad cho dzą cy se zon je sien no -zi -
mo wy bę dzie sprzy jał ujaw nie niu sta łych za miesz ki wań.

2. Za rzą dy ROD po win ny prak tycz nie uru cho mić po ję -
cie „spra wie dli wo ści na praw czej”, by za trzy mać uni ce -
stwia nie ROD po przez two rze nie w nim „dru gie go
świa ta” o po dwój nej mo ral no ści i re la tyw nym trak to wa niu
pra wa, co sta no wi przy kład ra żą cej de mo ra li za cji. Po win -
ny też, pó ki co, za dbać o pro por cjo nal ne ob cią że nie użyt -
kow ni ków po win no ścia mi wo bec ogro du w ra mach wy z-
na czo nych pra wem ka te go rii.

Do tych cza so we za nie cha nie na gła śnia nia przy pad ków
nie le gal nych za miesz ki wań, m.in. przez po mi ja nie w do -
rocz nych spra woz da niach in for ma cji o ta kim pro ble mie i
od stę po wa nie od wy cią ga nia kon se kwen cji wo bec ła mią -
cych pra wo do pro wa dzi ło do kry tycz ne go sta nu. Za rzą dy
mu szą więc od zy skać obiek tyw ną per spek ty wę wi dze nia
tej spra wy oraz zdol ność dzia ła nia roz po czy na jąc od nie -
do pusz cza nia do no wych ca ło rocz nych za sie dleń, a w ra -
zie po trze by – sko rzy sta nia z praw nych roz wią zań.

Sta li miesz kań cy two rzą w nie któ rych ROD za gra ża ją -
cą ist nie niu ogro du w do tych cza so wym mo de lu „gru pę
rosz cze nio wą” i trze ba bu do wać dla niej opar tą na pra wie
prze ciw wa gę. Jak naj szyb sze pod ję cie roz mów Za rzą du
ROD z tą gru pą wy da je się nie zbęd ne.

STANOWISKO
VIII Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców Okrę gu Po znań skie go 

w spra wie po trze by po wstrzy ma nia dal szej de struk cji ogro dów spo wo do wa nej zja wi skiem
ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia
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3. Dla sku tecz ne go wy peł nie nia po wyż szych za dań Za -
rzą dy ROD po win ny otrzy mać ko niecz ne wspar cie. Naj -
bliż sze mo że po cho dzić od ogro do wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej, któ ra w swo ich po czy na niach kon tro l nych jest zo -
bo wią za na „Re gu la mi nem Kon tro li Ko mi sji Re wi zyj nych
PZD” §2-4 do ba da nia w pierw szej ko lej no ści le gal no ści
funk cjo no wa nia ogro du, a do pie ro w dal szej – je go go -
spo dar ki i fi nan sów.

Wy da je się, iż obec na ska la zja wi ska ca ło rocz ne go za -
miesz ki wa nia na dział kach jest też –nie ste ty – kon se kwen -
cją bra ku sto sow nej re ak cji Ko mi sji, co szcze gó ło wo
okre śla wspo mnia ny re gu la min dla tych że Ko mi sji Re wi -
zyj nych.

Jest więc na rzę dzie i są upraw nie nia, by Ko mi sje te
prze pro wa dzi ły pod tym ką tem, w ter mi nie do cza su przy -
szło rocz nych wal nych ze brań – „ba da nie pro ble mo we”
ogro du i po in for mo wa ły w swo im spra woz da niu ogól ne
ze bra nia dział kow ców o ich wy ni ku i zle co nych dzia ła -

niach na praw czych. W tym kon tek ście Za rząd ROD po -
czu je się pew niej i za cznie funk cjo no wać w tej spra wie
tak, jak po wi nien. 

Sto sow ne wspar cie win no na pły wać tak że od wyż szych
or ga nów PZD: Okrę go we go Za rzą du i Okrę go wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej, któ re go for my po win ny od po wia dać re al -
nym po trze bom. Ocze ki wa nym wo bec KR/Pre zy dium
PZD dzia ła niem jest przy spie sze nie ade kwat nych do wa -
gi spra wy za bie gów o usu nię cie z pol skie go pra wa za pi -
sów sprzecz nych i wy klu cza ją cych się, a ze zwa la ją cych
gmi nom na mel do wa nie w ROD. Prze pi sy te, bę dą ce 
w tej kwe stii prze ja wem wi docz nej nie po rad no ści pań stwa
i wa dli we go sta no wie nia pra wa przez wła dzę usta wo daw -
czą, po win ny zo stać jak naj szyb ciej zno we li zo wa ne ja ko
nie ra cjo nal ne i de struk cyj ne w skut kach. Jest do bra oka -
zja, by po stu lat ta ki zo stał zgło szo ny na II Kon gre sie PZD
22 wrze śnia 2011 r. lub na VIII Kra jo wym Zjeź dzie De le -
ga tów PZD w grud niu 2011 r. w War sza wie.

APEL
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Po zna niu

do dział kow ców Okrę gu Po znań skie go w spra wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 r.

Po znań, 10 wrze śnia 2011r.

Po znań, 10 wrze śnia 2011r.

Prze wod ni czą cy Zjaz du De le ga tów
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du De le ga tów
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Ko le żan ki i Ko le dzy!
VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD Okrę gu od by wa

się na 30 dni przed wy bo ra mi par la men tar ny mi. Trwa ją
dys ku sje i spo tka nia z kan dy da ta mi na po słów i se na to -
rów. W spo tka niach tych nie mo że za brak nąć udzia łu 
i gło sów dział kow ców. Wy po wie dzi dział kow ców win ny
sy gna li zo wać za gro że nia w ja kich zna la zły się ogro dy 
i Zwią zek. Win ni śmy za da wać py ta nia o okre śle nie się
kan dy da tów w kwe stii przy szło ści ogro dów dział ko wych
i nie za leż ne go ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców.
Nie po kój w nas bu dzi do tych cza so wy brak jed no znacz -
nych de kla ra cji w pro gra mach par tii na te mat gwa ran cji
praw dział kow ców, ochro ny ist nie nia ogro dów oraz po -
sza no wa nia sa mo rząd no ści na szej spo łecz no ści.

Do tych czas od by te spo tka nia z po sła mi, se na to ra mi 
i kan dy da ta mi na po słów w Po zna niu i w wie lu in nych
miej sco wo ściach utwier dzi ły nas w prze ko na niu, że wie -
lu  z nich po sia da du ży za sób wie dzy o ogrod nic twie dział -
ko wym i na szym Związ ku. W spo tka niach tych bra li

udział przed sta wi cie le klu bów par la men tar nych i ko mi te -
tów wy bor czych SLD, PSL i PO kan dy du ją cy w wy bo -
rach. Kan dy da ci po ka za li w swo ich do tych cza so wych
dzia ła niach, że po tra fią sku tecz nie re pre zen to wać śro do -
wi sko dział ko we i prze ko ny wa li, że za mie rza ją bro nić na -
szych spraw w przy szłym Par la men cie.

Ko le żan ki i Ko le dzy!
Naj lep szą for mą wspar cia dla kan dy da ta, do któ re go

ma my peł ne za ufa nie jest pój ście do urny wy bor czej i od -
da nie na nie go gło su. Wy peł nij my ten oby wa tel ski obo -
wią zek. Nasz głos bę dzie de cy do wał tak że o przy szło ści
ogrod nic twa dział ko we go. Wy bierz my za tem tych, któ rzy
da ją gwa ran cję, że bę dą god nie re pre zen to wać i bro nić
usta wę o rod, in te re sów dział kow ców, ogro dów i Związ -
ku. Od no we go par la men tu za le żeć bę dzie roz wój na sze -
go kra ju a tak że przy szłość ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie za po -
mnij my o tym przy urnach wy bor czych!
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Rok 2011 jest ro kiem ju bi le uszo wym, upa mięt nia ją cym
30 rocz ni cę po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
28 czerw ca 1981 r. od był się Zjazd, któ ry uchwa lił sta tut
PZD i do ko nał wy bo ru kra jo wych or ga nów sta tu to wych.
Po wsta nie sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji dział -
kow ców by ło moż li we dzię ki uchwa lo nej 6 ma ja 1981 r.
usta wie o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych. Po wo ła -
nie jed nej, sil nej or ga ni za cji re pre zen tu ją cej wszyst kich
dział kow ców przy czy ni ło się do za in te re so wa nia spo łe -
czeń stwa ru chem ogrod nic twa dział ko we go, a tym sa mym
in ten syw ne go roz wo ju ogro dów dział ko wych. Kon so li da -
cja dział kow ców w 1981 r. na stą pi ła na sku tek dą żeń sa -
mych dział kow ców i by ła od zwier cie dle niem idei wie lu
dzia ła czy od cza sów przed wo jen nych. Obec nie funk cjo -
nu je bli sko pięć ty się cy ogro dów dział ko wych, w któ rych
dział kę użyt ku je pra wie mi lion ro dzin. Jest to za tem miej -
sce od po czyn ku i re kre acji dla kil ku mi lio nów Po la ków.
Ogro dy peł nią ro lę zie le ni w mia stach, a funk cjo nu jąc w
pew nej struk tu rze lo kal nych spo łecz no ści słu żą bu do wa -
niu wię zi ro dzin nych i spo łecz nych.

Do strze ga jąc po trze bę jed no ści dział kow ców, da ją cą
gwa ran cję utrzy ma nia ogro dów dział ko wych w Pol sce,
ko niecz na jest wal ka o pra wa dział kow ców. Pra wa za pi sa -
ne go w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, 
w któ rym dział kow cy otrzy ma li szan sę sa mo dziel ne go de -
cy do wa nia o wła snych spra wach. Zjed no cze nie się dział -
kow ców w Pol skim Związ ku Dział kow ców po zwo li ło

do pro wa dzić do stwo rze nia praw nych pod staw funk cjo -
no wa nia ogro dów dział ko wych w Pol sce, z uwzględ nie -
niem praw dział kow ców; zin te gro wać lo kal ne spo łecz -
no ści, co słu ży bu do wa niu spo łe czeń stwa oby wa tel skie go
oraz sku pić w swo ich sze re gach mi ło śni ków ogrod nic twa
i oso by za in te re so wa ne ak tyw nym wy po czyn kiem. 

Mi mo ata ków i chę ci nie któ rych śro do wisk do li kwi da -
cji ogro dów dział ko wych i PZD wspól ne dzia ła nia nie po -
zwo li ły znisz czyć do rob ku kil ku po ko leń dział kow ców,
któ rzy two rzy li ruch ogrod nic twa dział ko we go w na szym
kra ju. Dziś przed na mi stoi waż ne za da nie – utrzy ma nie
do bre go dla ogro dów i dział kow ców pra wa – tak, aby za
ko lej ne 30 lat na sze dzie ci i wnu ki mo gły na dal ko rzy stać
z do bro dziejstw zie le ni w mie ście, ja ką da ją ogro dy dział -
ko we.

Ju bi le usz 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców to
rów nież oka zja do po dzię ko wa nia wszyst kim, któ rzy
uczest ni czy li w two rze niu ru chu dział ko we go i bu do wa -
niu ogro dów dział ko wych. VIII Zjazd De le ga tów Okrę gu
Po znań skie go skła da szcze gól ne po dzię ko wa nie Pre ze so -
wi Na sze go Związ ku Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu
za 30-let nią ofiar ną pra cę i kie ro wa nie na szym Związ -
kiem. Dzię ku je my tak że na sze mu Se nio ro wi kol. Hen ry -
ko wi Cie śli ko wi, uczest ni ko wi pa mięt ne go Zjaz du 
w 1981 r., któ ry od 30 lat nie prze rwa nie peł niąc funk cje 
w or ga nach Okrę gu przy czy nia się do roz wo ju ogrod nic -
twa dział ko we go w Wiel ko pol sce.  

STANOWISKO
VIII Zjaz du De le ga tów Okrę gu Po znań skie go

w spra wie ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Po znań, 10 wrze śnia 2011r.

Prze wod ni czą cy Zjaz du De le ga tów
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

STANOWISKO
VIII Okrę go we go Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu

w spra wie nie do stat ków we współ pra cy z or ga na mi pań stwo wy mi i sa mo rzą do wy mi w za kre sie 
wy ko ny wa nia prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Na od by wa ją cym się w dniu 3 lip ca 1927 r. Zjeź dzie
przed sta wi cie li To wa rzystw Ogro dów Dział ko wych po -
wo ła no do ży cia Zwią zek To wa rzystw Ogro dów Dział ko -
wych Rze czy po spo li tej Pol skiej. Uzna jąc ideę ogrod-
nic twa dział ko we go za nie zwy kle waż ną dla spo łe czeń -
stwa, na Zjeź dzie tym zo sta ły zde fi nio wa ne za da nia dla
władz pań stwo wych, sa mo rzą do wych i Związ ku. Za kres
tych za dań naj le piej okre śla przy ję ta tam de wi za:

„Mia sta bu du ją ogro dy dział ko we, To wa rzy stwa je ad -
mi ni stru ją, a Pań stwo ochra nia”

Ten trój po dział obo wiąz ków za pew niał przez wie le lat
spo koj ny i zrów no wa żo ny roz wój ogrod nic twa dział ko -
we go, a prze pi sy pra wa wza jem nie się uzu peł nia ły da jąc
moż li wość jed no li te go ich eg ze kwo wa nia. Nie ste ty ten
okres ma my już po za so bą. 
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Kie dy za sta na wia my się, gdzie i z ja kich po wo dów tak
trud no obec nie do strzec spój ne dzia ła nia tych trzech pod -
mio tów, na su wa ją się na stę pu ją ce wnio ski:

1. W nie któ rych ogro dach, do ty czy to szcze gól nie ogro -
dów pod miej skich zlo ka li zo wa nych na obrze żach wiel -
kich miast, bu do wa ne są al ta ny prze kra cza ją ce do zwo lo ne
wy mia ry. 

W więk szo ści przy pad ków za rzą dy ROD zgła sza ją ten
fakt Po wia to wym In spek to rom Nad zo ru Bu dow la ne go.
Po wol ność dzia ła nia te go urzę du wy ni ka ją ca z nie do stat -
ków ka dro wych oraz obo wią zu ją cych pro ce dur po zwa la -
ją cych dział kow co wi od wo ły wać od ko lej nych de cy zji
PINB po wo du ją, że dzia ła nia urzę du są nie sku tecz ne i tyl -
ko roz zu chwa la ją in nych dział kow ców. Wie lo let nie dzia -
ła nia tych urzę dów na te re nie na sze go Okrę gu za owo-
co wa ły jed nym przy pad kiem wy da nia przez są dy wy ro -
ku o eks mi sji i kil ku na sto ma de cy zja mi o roz biór ce po -
nadnor ma tyw nych al tan, z któ rych żad na jesz cze nie
zo sta ła wy eg ze kwo wa na. Do tej po ry nie roz strzy gnię to
pro ble mu, kto ma za pła cić za prze pro wa dze nie sku tecz -
nej eks mi sji?

2. W przy pad ku stwier dzo ne go przez PINB nad me tra żu,
dział ko wiec jest wzy wa ny do zło że nia oświad cze nia, że
dys po nu je grun tem pod za bu do wę. Za in te re so wa ny skła -
da ta kie oświad cze nie, któ re urząd przyj mu je bez za strze -
żeń.  Nie prze szka dza fakt, że PINB zo stał po wia do mio ny
przez Okrę go wy Za rząd, iż przed kła da ne oświad cze nia są
nie praw dzi we, po nie waż dział ko wiec w ta kim za kre sie
nie dys po nu je grun tem. Urzę dy nad zo ru bu dow la ne go po -
dej mu jąc de cy zje nie re spek tu ją za pi su usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, że wła ści cie lem grun tu
ro dzin ne go ogro du dział ko we go jest gmi na lub skarb pań -
stwa, a dział kow co wi wol no wy bu do wać wy łącz nie al ta -
nę na za sa dach okre ślo nych w pra wie bu dow la nym.

3. Za bu do wą po nadnor ma tyw ną na te re nie na szych
ogro dów in te re su ją się rów nież nie któ re Urzę dy Gmin ne.
Szko da tyl ko, że za in te re so wa nie to do ty czy głów nie po -
bie ra nia opłat za nad me tra że. Czer piąc zy ski z za si la nia
swo ich bu dże tów opła ta mi od po nadnor ma tyw nych po -
wierzch ni nie czy nią żad nych sta rań by wy eg ze kwo wać
prze pi sy pra wa bu dow la ne go. 

4. Wy ty ka się na sze mu Związ ko wi fakt za miesz ki wa -
nia na dział kach, obar cza jąc wi ną za ta ki stan rze czy PZD.
Nie do strze ga się, że zło za czy na się w mo men cie bra ku
sku tecz nej re ak cji in sty tu cji pań stwa na zgło szo ne nad -
me tra że oraz sta ra nia dział kow ców o za mel do wa nie ich
na dział kach. Nie ma dla urzę dów zna cze nia, że mel du jąc

dział kow ców na te re nie ROD ła mią usta wę o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych za bra nia ją cą za miesz ki wa nia w al -
ta nie, po wo łu jąc się przy tym na prze pi sy pra wa mel dun -
ko we go. Dwie róż ne usta wy ten sam pro blem trak tu ją
zu peł nie ina czej. Nie do wszyst kich za tem do cie ra ta oczy -
wi sta praw da, że „kto psu je pra wo – ten psu je Pań stwo”.

5. Nie zro zu mia łe są tak że de cy zje są dów po wszech nych
za bra nia ją ce odłą cza nia prą du od al ta ny oso bie nie le gal nie
za miesz ku ją cej na dział ce i w do dat ku po zba wio nej pra -
wa jej użyt ko wa nia.  

6. Nie do stat ki w dzia ła niu urzę dów i są dów, wy wo łu ją
u dział kow ców ła mią cych pra wo prze ko na nie, że je go je -
dy nym prze ciw ni kiem jest za rząd ogro du i PZD, któ re mu
wszyst kie go za bra nia ją w od róż nie niu od „peł nych zro -
zu mie nia” urzę dów. A prze cież to one w pierw szej ko lej -
no ści po win ny stać na stra ży obo wią zu ją ce go w pań stwie
pra wa.

7. Bul wer su je po sta wa Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, 
w któ re go za kre sie kom pe ten cji jest nad zór nad pra wem
bu dow la nym, że za miast dbać o eg ze kwo wa nie pra wa
pro wa dzi dys kurs nad zmia ną usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. I naj waż niej sze, że part ne rem w tej
dys ku sji i ko or dy na to rem prac jest czło wiek wy klu czo ny
ze Związ ku m.in. za wy bu do wa nie na ogro dzie do mu
miesz kal ne go i za miesz ki wa nie w nim wraz z ro dzi ną. Nie
ma na to miast, po mi mo wcze śniej szych za po wie dzi Mi ni -
ster stwa, współ pra cy z or ga ni za cją zrze sza ją cą bli sko mi -
lion ro dzin dział ko wych. Czy zda niem Mi ni ster stwa 
o przy szło ści ogro dów ma ją de cy do wać na ru sza ją cy pra -
wo w imię swo ich par ty ku lar nych in te re sów, a głos po nad
620 000 dział kow ców jest bez zna cze nia?

VIII Zjazd De le ga tów Okrę gu Po znań skie go stwier dza:
Obo wiąz kiem or ga nów Pań stwa jest dba łość o oby wa te la
i za pew nie nie mu nie zbęd nych do ży cia wa run ków na
grun cie obo wią zu ją ce go pra wa. Są dy win ny nad zo ro wać
wy ko ny wa nie pra wa. Nie czy niąc te go win ny brać od po -
wie dzial ność za skut ki swo ich de cy zji i wy ro ków, a nie
zrzu cać od po wie dzial no ści za wy stę pu ją ce w ogro dach
nie pra wi dło wo ści na nie po sia da ją ce sku tecz nych na rzę -
dzi praw nych or ga ny Związ ku. Ko niecz nym i nie zbęd -
nym wa run kiem upo rząd ko wa nia spraw na te re nach
ad mi ni stro wa nych przez Polski Związek Działkowców
jest upo rząd ko wa nia pra wa, na stra ży któ re go win ny stać
wszyst kie in sty tu cje Pań stwa. Wte dy de wi za z 1927 ro ku
„Mia sta bu du ją ogro dy dział ko we, To wa rzy stwa je ad mi -
ni stru ją, a Pań stwo ochra nia” sta nie się praw dzi wą i do -
brze słu żą cą na szej spra wie. 

Po znań, 10 wrze śnia 2011r.

Prze wod ni czą cy Zjaz du De le ga tów
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 
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IV Okrę go wy Zjazd De le ga tów Polskiego Związku
Działkowców Okrę gu Ma ło pol skie go od był się w dniu 
14 wrze śnia 2011 r. w świe tli cy ROD „Dęb ni ki” w Kra ko -
wie. W zjeź dzie wzię li udział de le ga ci wy bra ni pod czas
Kon fe ren cji przed zjaz do wych, człon ko wie ustę pu ją ce go
Okrę go we go Za rzą du, Okrę go wych Ko mi sji Sta tu to wych
oraz za pro sze ni go ście. Te go rocz ny zjazd cha rak te ry zo -
wał się wy so ką fre kwen cją. Na 142 za pro szo nych de le ga -
tów w Zjeź dzie uczest ni czy ło 121 osób, co sta no wi ło
85,21%. 

Zjazd otwo rzy ła wi ta jąc go ści Pre zes OZM PZD – Pa -
ni Ha li na Kmie ciak. Otwar ciu to wa rzy szy ło wpro wa dze -
nie sztan da ru oraz od słu cha nie hym nu PZD. Ob ra dy
Okrę go we go Zjaz du by ły tak że do sko na łym mo men tem
na wy ra że nie słów po dzię ko wa nia dla naj bar dziej za an -
ga żo wa nych dzia ła czy spo łecz nych z te re nu na sze go wo -
je wódz twa. Otrzy ma li oni zło te od zna ki „ Za słu żo ny
Dział ko wiec” oraz dy plo my Kra jo wej Ra dy Polskiego
Związku Działkowców.

Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ ku Dział kow ców re pre -
zen to wał Pan Ma rek Pyt ka –Kie row nik Wy dzia łu Pre zy -
dial ne go KR PZD. Pan Ma rek Pyt ka od czy tał ze bra nym
list Pre ze sa PZD – Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go, w któ -
rym po dzię ko wał wszyst kim spo łecz nym dzia ła czom za
ich trud i ofiar ną pra cę na rzecz dział kow ców, ogro dów 
i związ ku pod czas 4-let niej ka den cji. Przy po mniał o suk -
ce sach ja kie zo sta ły wspól nie osią gnię te w wal ce o dal sze
ist nie nie ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, wska zał tak -
że na co raz to now sze na si la ją ce się ini cja ty wy ma ją ce
osta tecz nie na ce lu li kwi da cję po nad 110-let niej idei. Kie -
ru jąc sło wa po zdro wie nia, pro sił o dal szą nie usta ją cą wal -
kę o za cho wa nie ogro dów dla przy szłych po ko leń. Pan
Ma rek Pyt ka na wią zał tak że do za gro żeń ru chu dział ko -
we go w Pol sce wska zu jąc mi lio no wą rze szę dział kow ców,
ja ko waż ną  si łę prze bi cia w obro nie usta wy o ROD.

Wśród za pro szo nych go ści obec ni by li re pre zen tan ci
władz sa mo rzą do wych: Pa ni Mo ni ka Piąt kow ska – Peł -
no moc nik Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa ds. Roz wo ju Mia -
sta, Pan Woj ciech Ko zak – Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go, Pan Bo gu sław Mą sior – Prze wod ni czą cy
Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie go, po sło wie w oso -
bach: Pan Bro ni sław Dut ka – po seł PSL, Pan Ka zi mierz
Sas – po seł SLD.

Peł no moc nik Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa ds. Roz wo ju
Mia sta w swo im wy stą pie niu pod kre śli ła słusz ność za cho -
wa nia ogro dów dział ko wych trak tu jąc je ja ko „zie lo ne
płu ca” mia sta.

Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go – Pan
Woj ciech Ko zak tak że oka zał zgro ma dzo nym swo je po -
par cie dla idei ogrod nic twa dział ko we go.

Prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go – Pan Bo gu sław Mą sior przy znał, że bar dzo się cie szy,

iż ja ko se na tor mógł wal czyć o do bro dział kow ców. Jest
prze ko na ny, że ogro dy dział ko we bę dą trwa łym ele men -
tem na sze go kra ju.

Po seł Bro ni sław Dut ka po raz ko lej ny przy po mniał, że
spra wy PZD za wsze by ły bli skie pro gra mo wi PSL. Za -
zna czył rów nież, że w nad cho dzą cych wy bo rach po win -
no się gło so wać na lu dzi, któ rzy bę dą pil no wać in te re sów
dział kow ców

Po seł SLD – Pan Ka zi mierz Sas rów nież na wią zał do
spra wy za skar żo nej usta wy o ROD i przy po mniał, że już
w 2005 roku by ły za ku sy na ode bra nie ogro dów dział ko -
wych.

W czę ści me ry to rycz nej zjaz du ze bra ni wy słu cha li sta -
no wisk w spra wach: Ju bi le uszu 30-le cia PZD – Pa ni Zdzi -
sła wy Król czyk, współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi 
– Pa na Cze sła wa Ko ko szy, za gro żeń usta wy o ROD – Pa -
ni An ny Ko zy ry, wy bo rów par la men tar nych – Pa ni Ma -
rze ny Smę der, ce lo wo ści zwo ła nia II Kon gre su PZD 
– Pa ni Ewy Bła chut, sta no wi ska Pro ku ra to ra Ge ne ral ne -
go – Pa na Mie czy sła wa Wi chra, ape lu do ko mi te tów wy -
bor czych – Pa na Ta de usza Sip czyń skie go, re zo lu cji 
w spra wie obro ny usta wy o ROD – Pa ni Pre zes Ha li ny
Kmie ciak oraz re fe ra tu o ro li ROD w eko sys te mie miast
– Pa na Sta ni sła wa Skrzyp ka. 

Ze bra ni wy słu cha li tak że re fe ra tu Pre ze sa OZM PZD –
Pa ni Ha li ny Kmie ciak, a tak że pro gra mu dzia ła nia na ka -
den cję 2011–2015. 

Zjazd przy jął wszyst kie do ku men ty i uchwa ły:
– za twier dzo ne spra woz da nia za ka den cję – Okrę go we -

go Za rzą du, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej,
– 6 sta no wisk,
– re zo lu cja w spra wie obro ny usta wy o ROD,
– apel do ko mi te tów wy bor czych,
– re fe rat na te mat „Ro la ROD w eko - sys te mie miast”,
– ab so lu to rium dla ustę pu ją ce go Okrę go we go Za rzą du

Ma ło pol skie go PZD,
– pro gram  dzia ła nia OZM PZD na roz po czy na ją cą się

ka den cję.
Zo sta ły wy bra ne no we or ga ny: Okrę go wy Za rząd Ma -

ło pol ski w licz bie 39 osób, Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj -
na w licz bie 9 osób i Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w
licz bie 9 osób. Wy bra no tak że 16 de le ga tów na Kra jo wy
Zjazd De le ga tów w War sza wie.

Pre ze sem OZM Polskiego Związku Działkowców zo -
sta ła wy bra na Pa ni Ha li na Kmie ciak, wi ce pre ze sem zo -
sta ła wy bra na Pa ni Ewa Bła chut i Zdzi sła wa Król czyk,
skarb ni kiem Pan Ed mund Gmi truk, se kre ta rzem Pa ni
Mar ta Cza ja. Pre zy dium OZM bę dzie li czy ło 9 osób. Prze -
wod ni czą cą Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej wy bra na zo -
sta ła Pa ni Ma ria Lu bec ka, a Prze wod ni czą cą Ko mi sji
Roz jem czej – Pa ni Lu cy na Waj da.

Pa ni Pre zes Ha li na Kmie ciak po dzię ko wa ła ze bra nym

14. In for ma cja z IV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD Okrę gu Ma ło pol skie go 
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za do ko na nie wy bo ru oraz za pew ni ła o dal szej in ten syw -
nej pra cy Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD w za -

kre sie bie żą cej dzia łal no ści Okrę gu oraz obro ny usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pre zes OZM PZD
/-/ Ha li na Kmie ciak

STANOWISKO
IV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD Okrę gu Ma ło pol skie go

z dnia 14 wrze śnia 2011
w spra wie zbli ża ją cych się wy bo rów par la men tar nych

W naj bliż szym cza sie koń czy się ka den cja Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej.

Okres zbli ża ją cych się wy bo rów jest chwi lą okre śla nia
przez par tie po li tycz ne sta no wisk w naj istot niej szych kwe -
stiach ży cia spo łecz ne go, a do ta kich mię dzy in ny mi na -
le ży ist nie nie ogro dów ro dzin nych na do tych cza so wych
za sa dach. Kam pa nia wy bor cza słu ży nie tyl ko do przed -
sta wie nia się po szcze gól nych kan dy da tów, ale przede
wszyst kim za de kla ro wa nia przez nich ich świa to po glą du
oraz pro po zy cji na roz wią za nie pro ble mów istot nych dla
oby wa te li. Wy słu chaj my za tem pu blicz nych wy po wie dzi,
w ja ki spo sób przy szli po sło wie chcą go spo da ro wać w na -
szym kra ju; czy do ce nia ją ogrom ną dla spo łe czeń stwa ro -
lę ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców oraz czy po pie ra ją ist nie nie ich w obec nej
for mie. Po dej muj my więc mą dre i wy wa żo ne de cy zje do -
ty czą ce kan dy da tów na po słów i se na to rów, gło suj my na
tych, któ rzy nas ro zu mie ją i nam sprzy ja ją. Spo łecz ność
na sza stoi po raz ko lej ny przed ogrom nym pro ble mem:
jest nim nie ko rzyst na dla nas opi nia Mar szał ka Sej mu z
dnia 8 grud nia 2010 ro ku w spra wie wnio sku by łe go
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne 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 za pi sów Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. W sta no wi -
sku tym za war te jest stwier dze nie, że czte ry ar ty ku ły
na szej Usta wy: art. 10, art. 17 ust.2, art. 18 i art. 24 są nie -
zgod ne z Kon sty tu cją RP i zda niem Sej mu win ny być
uchy lo ne. Uzna nie tych za pi sów za nie kon sty tu cyj ne
ozna czać bę dzie bez pow rot ne usu nię cie nie zwy kle istot -
nych gwa ran cji praw nych za bez pie cza ją cych słusz ne in te -

re sy mi lio na pol skich ro dzin użyt ku ją cych dział ki w na -
szych Ogro dach. W ogrom nie trud nej sy tu acji znaj dą się
dział kow cy w du żych aglo me ra cjach miej skich, gdzie wy -
stę pu je na ra sta nie rosz czeń do grun tów i ist nie je groź ba
li kwi da cji tych Ogro dów. 

Mar sza łek sej mu za warł stwier dze nie w „Uwa gach
Koń co wych”, że ewen tu al ne orze cze nie Try bu na łu zgod -
ne z je go wnio skiem bę dzie mu sia ło skut ko wać prze bu do -
wą obec nie obo wią zu ją cej Usta wy o ROD lub też do ko -
na niem wy bo ru no wej kon cep cji unor mo wa nia two rze nia
i użyt ko wa nia ogro dów dział ko wych. Ozna cza to ni mniej
ni wię cej tyl ko li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i roz bi cie ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców.
Na sza or ga ni za cja ob cho dzi obec nie 30-le cie: przez 30 lat
sku tecz nie nas chro ni ła, po ma ga ła w roz wią za niu naj istot -
niej szych pro ble mów i two rzy ła prze pi sy praw ne, po ma -
ga ją ce stwo rzyć struk tu rę związ ku w obec nym kształ cie.
Dziś usta wo daw ca usi łu je pod wa żyć ko lej ne pa ra gra fy
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, co ma nas
po zba wić praw za gwa ran to wa nych. 

Wal ka z na szym Związ kiem i cią głe pro po zy cje zmian
usta wo daw czych ma ją ce „uszczę śli wić” dział kow ców,
zmie rza ją je dy nie do zli kwi do wa nia na sze go związ ku 
i cał ko wi te go po zba wie nia ochro ny te re nów za ję tych
przez ogro dy dział ko we i sa mych dział kow ców. Ape lu je -
my też do wszyst kich Pań stwa o dal sze zbie ra nie pod pi -
sów w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku nie tyl ko wśród dział -
kow ców, człon ków ich ro dzin, ale tak że wśród są sia dów,
współ pra cow ni ków i wszyst kich sym pa ty ków ru chu
dział ko we go. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Kra ków, dnia 14 wrze śnia 2011r.
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Pol ski ruch ogrod nic twa dział ko we go ma swój po czą tek
w tym sa mym okre sie, co w Eu ro pie. Po twier dza to po -
wsta nie ogro dów w 1897 ro ku w Gru dzią dzu.

Ów cze sne ogród ki by ły czę sto miej scem kul ty wo wa nia
pol skiej my śli na ro do wej. Ruch ogrod nic twa dział ko we -
go stra cił swą su we ren ność wraz z uchwa le niem 9 mar ca
1949 ro ku usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych. Usta wa ta pod po rząd ko wa ła ogrod nic two dział ko -
we związ kom za wo do wym. Jed nak wśród dział kow ców
ist nia ła po trze ba wspól ne go dzia ła nia i włą cze nia się w
or ga ni za cję. W bie żą cym ro ku ruch ogrod nic twa dział ko -
we go ob cho dzi Ju bi le usz 30-le cia po wsta nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców or ga ni za cji nie za leż nej, sa mo -
dziel nej i sa mo rząd nej. 

Po wsta nie związ ku by ło moż li we w wy ni ku prze mian
spo łecz no -po li tycz nych za po cząt ko wa nych w 1980 ro ku
i od dzie le niu się od ów cze snych związ ków za wo do wych.
Dzię ki ini cja ty wie za ło ży cie li związ ku w dniu 6 ma ja
1981 ro ku Sejm uchwa lił usta wę o pra cow ni czych ogro -
dach dział ko wych, a w na stęp stwie te go ak tu IX Kra jo wy
Zjazd De le ga tów POD ob ra du ją cy w dniu 28 czerw ca
1981 ro ku przy jął I Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i wy brał kra jo we or ga ny PZD. Usta wa o pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych po raz pierw szy w peł ni
okre śli ła i za bez pie czy ła pra wa dział kow ca umoż li wia jąc
roz wój ogrod nic twa dział ko we go.

W la tach 80 na stą pił naj więk szy w Pol sce roz wój ogro -
dów dział ko wych.

Z chwi lą usta no wie nia prze mian ustro jo wych koń czy
się okres roz wo ju, a za czy na okres wal ki o za cho wa nie
praw dział kow ców, sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści. Ten
okres to cią gła wal ka o ist nie nie ogro dów, za cho wa nie
ure gu lo wań praw nych za war tych w usta wie o pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych, a na stęp nie ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ ra trwa do dzi siaj. 20-let ni
okres wal ki o pra wa dział kow ców, ogro dów i Związ ków
wzmoc nił Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

Okres wal ki za owo co wał więk szym zjed no cze niem
dział kow ców wo kół idei ist nie nia ogro dów dział ko wych.
Obec nie z oka zji Ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców je ste śmy dum ni z ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Ogro dy, to nie tyl ko wa rzyw nia ki, to zie lo -
ne płu ca na szych miast po wsta łe czę sto na nie użyt kach 
i wy sy pi skach śmie ci.

Obec nie Ro dzin ne Ogro dy są miej sca mi od po czyn ku 
i oa zą spo ko ju dla eme ry tów i ren ci stów. Da ją też dzie -
ciom i wnu kom moż li wość zdro we go wy po czyn ku, in te -
gru ją i wzmac nia ją więź wie lo po ko le nio wej ro dzi ny.

W wie lu ogro dach po przez na wią zy wa nie współ pra cy
z or ga ni za cja mi spo łecz ny mi two rzo ne są klu by dzien ne -
go po by tu se nio ra.

Umoż li wia to in te gro wa nie się lu dzi star szych czę sto sa -
mot nych. Nie za po mi na się też o naj młod szych miesz kań -
cach na szych miast. W ogro dach or ga ni zo wa ny jest Dzień
Dziec ka, umoż li wia się ma lu chom z przed szko li po zna -
wa nie roz wo ju przy ro dy po przez za pra sza nie do uczest -
nic twa w pie lę gna cji ro ślin .Ogro dy dział ko we są otwar te
dla miej sco wej spo łecz no ści. 

Do strze ga ją to wło da rze miast i gmin, zwłasz cza mniej -
szych, któ rzy z życz li wo ścią od no szą się do na sze go ru -
chu. Są też w na szych mia stach pró by zdys kre dy to wa nia
na szej or ga ni za cji w oczach opi nii pu blicz nej ce lem po zy -
ska nia grun tów pod ce le ko mer cyj ne. Mo że my być dum -
ni z na szej or ga ni za cji, któ ra sku tecz nie prze ła mu je
prze szko dy i słu ży dział kow com i ogro dom. 

Ju bi le usz 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców to
tak że Ju bi le usz ini cja to ra i twór cy na sze go Związ ku – Pa -
na Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go, któ ry swym za an -
ga żo wa niem i upo rem dą żył przez ten okres do obro ny
praw dział kow ców, ochro ny i roz wo ju ogro dów. 

IV Okrę go wy Zjazd Ma ło pol ski za tę po sta wę skła da
ser decz ne po dzię ko wa nia, ży cząc zdro wia i dal szej wy -
trwa ło ści w pra cy. 

STANOWISKO
IV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD Okrę gu Ma ło pol skie go

z dnia 14 wrze śnia 2011 r.
w spra wie Ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Kra ków, dnia 14 wrze śnia 2011 r.
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IV Okrę go wy Zjazd De le ga tów Okrę gu Ma ło pol skie go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier dza, że funk cjo -
no wa nie i roz wój Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych słu -
żą cych spo łe czeń stwu miast le ży nie tyl ko w in te re sie
sa mej or ga ni za cji, ale wi nien zna leźć po par cie lo kal nych
władz sa mo rzą do wych.

Ogro dy dział ko we to zie lo ne te re ny, któ re wzbo ga ca ją
miej ski kra jo braz, two rzą zdro we i przy ja zne dla miesz -
kań ców oto cze nie, to zie lo ne płu ca miast, two rzą ce miej -
sco we eko sys te my.

Po wsta wa ły naj czę ściej na te re nach zde gra do wa nych,
naj słab szych kla sach grun tów, nie rzad ko na miej skich
wy sy pi skach. Do pro wa dze nie gle by do użyt ko wa nia trwa -
ło nie kie dy la ta mi.

Dzi siaj te re ny ogro dów two rzą oa zy zie le ni z in fra struk -
tu rą tech nicz ną w po sta ci ogro dzeń, ma łej za bu do wy – al -
ta na mi, sie ci wo do cią go wej i elek trycz nej, po prze ci na ne
sys te mem ale jek i dróg.

Ogro dy od za ra nia ist nie nia słu żą za spo ka ja niu po trzeb
so cjal nych re kre acyj nych ro dzin, sprzy ja ją in te gra cji spo -
łecz nej, sta no wią for mę re ha bi li ta cji, są wspar ciem dla bu -

dże tu licz nej gru py użyt kow ni ków dzia łek. W usta wie 
o ROD z 8 lip ca 2005 r. usta wo daw ca okre ślił ro dzin ne
ogro dy dział ko we ja ko obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej.

IV Okrę go wy Zjazd De le ga tów Okrę gu Ma ło pol skie go
do ce nia do tych cza so we dzia ła nia sa mo rzą dów lo kal nych
dla roz wo ju ogro dów dział ko wych, któ re prze kła da ją się
na ulep sze nie funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych.

Nie ste ty nie wszyst kie sa mo rzą dy lo kal ne ro zu mie ją ro -
lę i zna cze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, nie któ -
re po strze ga ją grun ty ogro dów ja ko źró dło zy sku, chcą
prze zna czyć je na ce le ko mer cyj ne.

Na le ży pod kre ślić, że dział kow cy ja ko spo łecz ność
miast i gmin czu ją po trze bę roz wo ju, nie są prze ciw ni ko -
mu nal nym in we sty cjom, ale pra gną rów nież mieć moż li -
wość pra cy i wy po czyn ku w przy ja znym śro do wi sku.

Okrę go wy Zjazd De le ga tów ja ko kon ty nu ator ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Ma ło pol sce li czą ce go bli sko
80 lat stoi na sta no wi sku, że na le ży kon ty nu ować dzia ła -
nia ce lem roz wi ja nia współ pra cy z sa mo rzą da mi na rzecz
roz wo ju i funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, któ re słu żą lo kal nej spo łecz no ści.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Kra ków, dnia 14 wrze śnia 2011r.

STANOWISKO
IV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD Okrę gu Ma ło pol skie go

z dnia 14 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi

APEL
IV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD Okrę gu Ma ło pol skie go

z dnia 14 wrze śnia 2011 r.
Do Ko mi te tów Wy bor czych Kan dy da tów na Po słów i Se na to rów RP oraz Klu bów Par la men tar nych

Przed sta wi cie le 32 ty sięcz nej rze szy dział kow ców 
z Okrę gu Ma ło pol skie go ob ra du ją cy na IV Okrę go wym
Zjeź dzie De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Kra ko wie po kła da jąc na dzie je iż roz są dek, wie dza i mą -
drość przy szłych Par la men ta rzy stów po zwo li na obiek -
tyw ne spoj rze nie na spra wy dział kow ców, ape lu ją do
wszyst kich kan dy da tów do Sej mu i Se na tu Rze czy po spo -
li tejpol skiej.

Pa nie i Pa no wie, 
W pro wa dzo nej kam pa nii wy bor czej, pla nach pro gra -

mo wych jak i póź niej szej pra cy w Par la men cie nie za po -
mi naj cie o po nad mi lio no wej rze szy dział kow ców, któ rzy
w paź dzier ni ko wych wy bo rach do Sej mu i Se na tu RP uda -
dzą się do lo ka li wy bor czych na te re nie ca łej Pol ski. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców po wsta ły na fa li prze mian
i ru chów so li dar no ścio wych w 1981 ro ku ja ko de mo kra -
tycz na i sa mo rząd na or ga ni za cja dział kow ców, któ ra uwol -
ni ła się z cen tral ne go pod po rząd ko wa nia i kie ro wa nia
two rząc nie za leż ne struk tu ry or ga ni za cyj ne prze ję ła tra dy -
cje ogro dów dział ko wych z okre su mię dzy wo jen ne go.

Przez 30 lat do sko na li ła swo je struk tu ry i pra wo związ -
ko we, umoż li wia jąc  w 2005 ro ku przy stą pie nie do Związ -
ku nie tyl ko okre ślo nym gru pom spo łecz nym, któ rym
przy dzie la no dział ki pra cow ni cze lecz wszyst kim oby wa -
te lom Rze czy po so li tej i ich ro dzi nom. 

Moż li wość ta ką stwo rzy ła usta wa „o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych” gwa ran tu ją ca bez pie czeń stwo ogro -
dom i dział kow com. Nie daj cie się Pań stwo zwieść ma ni-
pu la cjom przy usta wie ma ją cym „ni by” po pra wić sta tus
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dział kow ca i struk tu ry or ga ni za cyj ne związ ku. Każ da
zmia na po le ga ją ca na roz drob nie niu struk tur związ ko -
wych oraz pod po rząd ko wa nia ich na szcze blach gmi ny
czy też „uwłasz cze nia dział kow ców” pro wa dzi do upad -
ku ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Sta no wi sko w spra wie obro ny usta wy z 2005 ro ku po -
par ło 623 ty się cy dział kow ców zrze szo nych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców.

W dniu 22 wrze śnia na II Kra jo wym Kon gre sie Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w War sza wie na któ ry ser decz -
nie za pra sza my wszyst kich kan dy da tów, prze ka że my
swo je oba wy i sta no wi ska w tej spra wie.  

My dział kow cy Okrę gu Ma ło pol skie go opo wie my się
za ty mi, któ rzy nie po zwo lą znisz czyć bli sko 120-let niej
tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go.

Nie po zwo li my po zba wić rze szy lu dzi mniej za moż nych
oraz ich licz nych ro dzin moż li wo ści ak tyw ne go wy po -
czyn ku je dy nie za ce nę przy na leż no ści do Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, or ga ni za cji któ ra w świe tle prze -
pi su usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku „o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych” usta na wia na rzecz swo ich człon ków
bez płat ne i bez ter mi no we pra wo użyt ko wa nia dział ki i po -
bie ra nia z niej po żyt ków.

STANOWISKO
IV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD Okrę gu Ma ło pol skie go

w Kra ko wie z dnia 14 września 2011 r.
w spra wie ce lo wo ści zwo ła nia II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Uchwa le nie przez Sejm w 2005 ro ku Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych by ło wspa nia łym 
ak tem dla mi lio no wej licz by dział ko wych ro dzin

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Kra ków, dnia 14 wrze śnia 2011r.

Nie ste ty ra dość trwa ła krót ko. Uchwa lo ne pra wo dla
dział kow ców sta ło się ce lem ata ku grup po li ty ków, któ -
rzy pod płasz czy kiem tzw. uwłasz cze nia dział kow ców
chcie li swo imi pro po zy cja mi usta wo wy mi, roz bić PZD,
znisz czyć i zdu sić ruch ogrod nic twa dział ko we go.

Po bli sko 20-let nich za ku sach na na szą or ga ni za cję, 
w ostat nich la tach do szło do oczy wi stej wal ki dział kow -
ców o swo je pra wa. Ta wal ka, to to ny pa pie ru za pi sa ne go
ape la mi, sta no wi ska mi, wy stą pie nia mi, li sta mi in dy wi du -
al nych dział kow ców. W obro nie usta wy wy stę po wa ły tak -
że wal ne ze bra nia ROD. Ich wa ga jest nie do prze ce nie nia,
po nie waż to wła śnie naj wyż szy or gan w ogro dzie sku pia -
ją cy naj więk szą ilość uczest ni ków, da wał wy raz so li dar no -
ści w obro nie usta wo wych praw.

W 2009 ro ku kie dy na ra sta ło re al ne za gro że nie za stą -
pie nia na szej usta wy ja kimś bu blem, Kra jo wa Ra da PZD
zwo ła ła po 28 la tach ist nie nia Związ ku pierw szy w hi sto -
rii Kon gres. By ła to ko niecz ność naj wyż sza, jak wte dy
my śle li śmy. Dzi siaj zna leź li śmy się w o wie le groź niej -
szej sy tu acji. Pra wa dział kow ców zno wu zo sta ły za kwe -
stio no wa ne, tym ra zem przez Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, któ re go po pie ra Pro ku ra tor Ge ne ral ny 
i Sejm, ten sam któ ry to pra wo usta no wił.

Usta wa o ROD sta ła się za gro żo na jak ni gdy do tąd.

Uchy le nie jej to utra ta na za wsze praw, któ re dział kow cy
otrzy ma li od pań stwa pol skie go. To sa mo pań stwo chce
nam te pra wa ode brać, do pro wa dzić do li kwi da cji Związ -
ku, a w efek cie ogro dów. Utwier dza ją cym nas w prze ko -
na niu jest fakt, że na set ki ty się cy ape li i wy stą pień nikt 
z ad re sa tów nie od po wie dział prze czą co, a mil cze nie to
po twier dza.

W ob li czu naj wyż sze go za gro że nia, Kra jo wa Ra da PZD
za nie po ko jo na przy szło ścią ogro dów i dział kow ców pod -
ję ła de cy zję o zwo ła niu w War sza wie  II Kon gre su PZD 
w dniu 22.09. br. 

W II Kon gre sie PZD we zmą udział człon ko wie or ga -
nów kra jo wych i okrę go wych, de le ga ci na okrę go we zjaz -
dy, pre ze si ROD, prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nych 
i roz jem czych, in struk to rzy SSI, dział kow cy, któ rzy roz -
po czy na li 30-le cie Związ ku w 1981 roku. Wszy scy wy -
mie nie ni, a bę dzie ich 4 ty sią ce, wy ra żą swo je ocze ki -
wa nia przed sta wi cie lom władz pań stwo wych, po słom, se -
na to rom i sa mo rzą dow com. 

Dział kow cy po wie dzą o naj istot niej szych spra wach, 
a tak że bę dą ocze ki wa li na zło że nie de kla ra cji wo bec ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

IV Zjazd Okrę gu Ma ło pol skie go w Kra ko wie po pie ra
zwo ła nie II Kon gre su PZD. 
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wor ska przed sta wi ła spra woz da nie ko mi sji za okres ka -
den cji za wie ra ją ce po zy tyw ną oce nę ca ło kształ tu dzia łal -
no ści me ry to rycz nej i fi nan so wej Okrę go we go Za rzą du
PZD, wnio sku jąc o udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce -
mu Okrę go we mu Za rzą do wi PZD. Prze wod ni czą cy Okrę -
go wej Ko mi sji Roz jem czej Ta de usz Ma det ko przed sta wił
spra woz da nie z dzia łal no ści ko mi sji za okres ka den cji.
Prze wod ni czą cy Ko mi sji Man da to wej Sta ni sław To ma -
szek za po znał uczest ni ków Zjaz du z pro to ko łem Ko mi sji
Man da to wej. Stwier dził, że na 156 wy bra nych pod czas
wal nych ze brań spra woz daw czo -wy bor czych ROD de le -
ga tów, w Zjeź dzie uczest ni czy ło 109 de le ga tów, co sta no -
wi 69,9%. Za tem Zjazd jest pra wo moc ny i upraw nio ny do
po dej mo wa nia uchwał i sta no wisk. Przy stą pio no do dys -
ku sji. W pierw szej ko lej no ści udzie lo no gło su za pro szo -
nym go ściom, po słom na Sejm RP Ry szar do wi Zbrzy z-
ne mu i Elż bie cie Za krzew skiej z SLD. Pa dło z ich ust wie -
le cie płych słów pod ad re sem na szej or ga ni za cji, jej człon -
ków i idei ogrod nic twa dział ko we go. Wska za li, że ruch
ogrod nic twa dział ko we go ma w Pol sce wie lo let nią tra dy -
cję i nie po zwo lą „na wie dzo nym bu dow ni czym IV RP”
na roz mon to wa nie pręż nej, do brze funk cjo nu ją cej or ga ni -
za cji. Pod kre śli li, że od 1990 r. SLD nie zmie ni ło zda nia
na te mat funk cjo no wa nia PZD. Na stęp nie przy stą pio no
do dys ku sji nad przed sta wio ny mi spra woz da nia mi Okrę -
go we go Za rzą du PZD, Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej
oraz za ło że nia mi te ma tycz ny mi w Pro gra mie dzia ła nia na
ka den cję 2011–2015. W dys ku sji głos za bra ło 10 uczest -
ni ków Zjaz du. Pa dło wie le po zy tyw nych opi nii na te mat
osią gnięć ustę pu ją cych władz, re ali za cji przy ję tych za dań
i za an ga żo wa nia. Wska za no na zmia ny w spo so bie kie ro -
wa nia OZ PZD i za pro po no wa ne go pro gra mu dzia ła nia
na no wą ka den cję. Wska za no na po trze bę po zy ska nia do
wszyst kich struk tur Związ ku lu dzi mło dych, wy kształ co -
nych i za an ga żo wa nych, wpro wa dze nie or ga ni za cji 
w XXI wiek, co po zwo li na jesz cze pręż niej sze jej roz wi -
ja nie się. Po ło że nie du że go na ci sku na moż li wie naj lep -
szą współ pra cę z lo kal ny mi sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi
i po zy ski wa nie po mo cy dla ROD, m.in. ze środ ków UE.
Przed sta wi cie lo wi Kra jo wej Ra dy PZD przed sta wio no
wnio sek o do ko na nie ana li zy pra wa związ ko we go i wpro -
wa dze nia ewen tu al nych zmian w ce lu lep sze go do sto so -
wa nia go do po trzeb użyt kow ni ków dzia łek. Wska za no
rów nież na po trze bę przyj rze nia się pro ble mo wi po zy ski -

– Sta no wi sko IV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD Okrę gu Ma ło pol skie go w spra wie sta no wi ska Pro ku ra to ra Ge -
ne ral ne go prze sła ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w po stę po wa niu do ty czą cym usta wy o ROD za miesz czo ne zo sta -
ło w Biu le ty nie Spe cjal nym Nr 11.

– Re zo lu cja IV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD Okrę gu Ma ło pol skie go w spra wie obro ny usta wy o ROD za miesz -
czo na zo sta ła w Biu le ty nie Spe cjal nym Nr 11.

IX Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD okrę gu le gnic kie -
go od był się w dniu 14 wrze śnia 2011 r. w od święt nie ude -
ko ro wa nej sa li kon fe ren cyj nej Ho te lu Qu bus w Le gni cy.
Zjazd roz po czął się o go dzi nie 11.00. Ob ra dy otwo rzy ła
Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Le gni cy Kry sty na
Gi zic ka -Kra siń ska.

Na wstęp nie od śpie wa no hymn Pań stwo wy oraz hymn
Pol skie go Związ ku Dział kow ców „Zie lo na Rzecz po spo -
li ta”. Na stęp nie Pre zes OZ PZD przy wi ta ła przy by łych
de le ga tów, człon ków ustę pu ją cych władz oraz za pro szo -
nych go ści. Wśród za pro szo nych go ści by li: przed sta wi -
ciel Kra jo wej Ra dy PZD, Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy
PZD Win cen ty Ku lik, Ho no ro wy Pre zes OZ PZD w Le -
gni cy Elż bie ta Dzie dzic, po sło wie na Sejm RP Elż bie ta
Za krzew ska, Nor bert Woj na row ski i Ry szard Zbrzy zny
oraz Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Bo ga ty nia An drzej
Grzmie le wicz.

Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy PZD Win cen ty Ku lik wrę -
czył dy plo my przy zna ne przez Kra jo wą Ra dę PZD dla
wy róż nio nych dzia ła czy PZD za za słu gi dla roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go w ostat nim 30-le ciu oraz za wy -
bit ne za słu gi w okre sie 4-let niej ka den cji. Na stęp nie głos
za bra ła Pre zes OZ PZD w Le gni cy wy gła sza jąc re fe rat
oko licz no ścio wy. Pod su mo wa ła upły wa ją cą ka den cję,
pod kre śla jąc jej tru dy wy ni ka ją ce z wal ki o obro nę usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Po dzię ko wa ła
wszyst kim dzia ła czom za pod ję ty wy si łek i spo łecz ną pra -
cę oraz za an ga żo wa nie. Stwier dza jąc, że za gad nie nia i
kie run ki dzia łań w mi nio nej ka den cji by ły zre ali zo wa ne,
co za war te jest w spra woz da niu. W dal szej ko lej no ści do -
ko na no wy bo ru dwóch Prze wod ni czą cych Zjaz du oraz
Pre zy dium Zjaz du w licz bie 9 człon ków. Po za twier dze -
niu po rząd ku ob rad i re gu la mi nu ob rad do ko na no wy bo -
ru ko mi sji zjaz do wych, któ re przy stą pi ły do pra cy.
Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy PZD Win cen ty Ku lik od czy -
tał list Pre ze sa Kra jo wej Ra dy Eu ge niu sza Kon drac kie go
skie ro wa ny do de le ga tów i uczest ni ków Zjaz du. Swój list,
w do wód uzna nia i po dzię ko wa nia, skie ro wa ny do uczest -
ni ków Zjaz du oraz dział kow ców i dzia ła czy, z któ ry mi łą -
czy 30 lat po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
od czy ta ła Ho no ro wa Pre zes OZ PZD Elż bie ta Dzie dzic.
Re fe rat spra woz daw czo-pro gra mo wy wy gło si ła Pre zes
Okrę go we go Za rzą du PZD Kry sty na Gi zic ka -Kra siń ska.
Prze wod ni czą ca Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej An na Ja -

15. In for ma cja z IX Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Le gni cy 
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wa nia środ ków UE na po trze by ROD. Na stęp nie głos za -
brał Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy Win cen ty Ku lik od no sząc
się do gło sów pod nie sio nych w dys ku sji. Wy ja śnił m.in.
for mę i sce na riusz prze bie gu II Kon gre su PZD, dla cze go
zre zy gno wa no z prze mar szu pod Sejm RP. Pod kre ślił, że
wszyst kie pod nie sio ne w dys ku sji kwe stie prze ka że Kra -
jo wej Ra dzie PZD, któ ra do ko na ich oce ny pod wzglę dem
me ry to rycz nym, a w je go oce nie wie le z nich za słu gu je
na uwa gę. Po dzię ko wał ustę pu ją cym wła dzom za 4-let nią
ka den cję. Jed no cze śnie ży czył de le ga tom owoc nych wy -
bo rów no wych władz. Na stęp nie głos za bra ła Pre zes
Okrę go we go Za rzą du PZD Kry sty na Gi zic ka -Kra siń ska,
od no sząc się do gło sów pod nie sio nych w dys ku sji, m.in.
w spra wie współ pra cy z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi, po -
zy ski wa nia środ ków z fun du szy UE i za sad dzia ła nia ko -
le giów pre ze sów, ich ro li w dzia ła niu ROD i Okrę go we go
Za rzą du PZD. Po pod ję ciu uchwa ły w spra wie udzie le nia
ab so lu to rium, pod ję to uchwa ły o przy ję ciu spra woz dań z
pra cy ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej oraz przy ję ciu pro -
gra mu dzia ła nia na la ta 2011–2015. Na stęp nie pod ję ta zo -
sta ła uchwa ła w spra wie usta le nia li czeb no ści or ga nów
okrę go wych: OZ PZD – 29 człon ków, Okrę go wa Ko mi -
sja Re wi zyj na – 9 człon ków i Okrę go wa Ko mi sja Roz -
jem cza – 7 człon ków. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Wy bor czej

za pro po no wał kan dy da tów do no wych władz or ga nów,
część kan dy da tur pa dła z sa li. Zde cy do wa ną więk szo ścią
gło sów wy bra ny zo stał skład Okrę go we go Za rzą du PZD,
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej. W wy ni ku ukon sty tu owa nia się no wych or -
ga nów Pre ze sem Okrę go we go Za rzą du PZD zo stał An to -
nii Mol ka, czło nek Pre zy dium OZ PZD w mi nio nej
ka den cji, Prze wod ni czą cą Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej zo sta ła Ma rian na Ko zi kow ska de le gat ROD Che mik 
w Bo le sław cu, a Prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej Jan Mi ko łaj czak de le gat ROD Pod Pa ją kiem
w Le gni cy, czło nek tej ko mi sji w mi nio nej ka den cji. Zjazd
wy brał po nad to 18 de le ga tów na Kra jo wy Zjazd De le ga -
tów PZD w War sza wie. 

Bar dzo wzru sza ją cym i mi łym ak cen tem by ło po dzię -
ko wa nie naj star sze mu dzia ła czo wi i człon ko wi PZD Pa nu
Ka zi mie rzo wi Ko za ko wi za wie lo let nią dzia łal ność spo -
łecz ną, któ ry otrzy mał dy plom od Pre ze sa PZD wraz z
wią zan ką kwia tów od de le ga tów. Na za koń cze nie Zjaz du
głos za brał no wo wy bra ny Pre zes OZ PZD An to nii Mol -
ka dzię ku jąc za wy bór, gra tu lu jąc wszyst kim no wo wy -
bra nym. Ob ra dy Zjaz du za mknął prze wod ni czą cy Zjaz du
Je rzy Anu le wicz dzię ku jąc przy by łym go ściom i de le ga -
tom za ak tyw ny udział w Zjeź dzie.

Opra co wa ła
Dy rek tor Biu ra OZ PZD w Le gni cy

/-/ inż. Elż bie ta Dzie dzic

STANOWISKO DELEGATÓW
uczest ni czą cych na IX Okrę go wym Zjeź dzie De le ga tów PZD w Le gni cy

dnia 14 wrze śnia 2011 r.
w spra wie obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Pol ski spo łecz ny ruch ogro dów dział ko wy ma au to ry -
tet, wła ści wą ran gę spo łecz ną nie tyl ko w Pol sce, ale rów -
nież na ni wie mię dzy na ro do wej. Dzia ła cze re pre zen tu ją cy
ro dzin ne ogro dy dział ko we z okrę gu le gnic kie go ma ją po -
nad prze cięt ną oso bo wość, by w spo sób tak wraż li wy przy -
czy niać się do sa mo re ali za cji i lep szej sa mo or ga ni za cji,
na wza jem się wspo ma ga jąc, umac nia jąc funk cję słu żeb -
no -usłu go wą. Z po wie rzo ne go man da tu za ufa nia ja ko w
pierw szej ko lej no ści sa mi bę dąc dział kow ca mi pra cu ją na
rzecz dru gich, peł niąc funk cję w struk tu rach Związ ku,
bez płat nie i ho no ro wo. Dla te go z punk tu wi dze nia spo -
łecz ne go i z upo waż nie nia człon ków ro dzin nych ogro dów
dział ko wych ocze ku ją z nie cier pli wo ścią, że na sza spo -
łecz na, ma so wa or ga ni za cja nie bę dzie trak to wa na przez
rzą dzą cych in stru men tal nie oraz ja ko za ple cze po li tycz ne
ja kiej kol wiek par tii. 

Pol ska ja ko kraj bu du ją cej de mo kra cji mu si za gwa ran to -

wać wszyst kim rów ność oraz jed na ko we pra wa dla funk -
cjo no wa nia spo łecz nych or ga ni za cji, ale nie po wsta ją cych
kosz tem do rob ku in nych. Moc no i gło śno ak cen tu je my, że
nie je ste śmy two rem nie kon sty tu cyj nym, że nie je ste śmy
po wo ła ni dla sie bie, słu ży my i po ma ga my tym, któ rzy ama -
tor sko zaj mu ją się ogrod nic twem, dzie lą się owo ca mi swo -
jej pra cy w do słow nym te go sło wa zna cze niu. 

Ma my usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ -
ra w peł ni jest uło żo na kon sty tu cyj nie. Ni ko mu dział kow -
cy i usta wa nie szko dzi i nie od bie ra upraw nień do
sta no wie nia rów nież pra wa miej sco we go w za kre sie roz -
wo ju miast, o co naj czę ściej je ste śmy oskar ża ni, że ha mu -
je my bu dow nic two. Wszyst kie in te re sy trze ba po go dzić
pod jed nym wa run kiem, że za in te re so wa ne stro ny po pro -
stu usią dą do sto łu i bę dą roz ma wiać, przed sta wia jąc mą -
drze i roz sąd nie ar gu men ty. 

Dzia ła cze na sze go Związ ku są ludź mi kom pro mi su,
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otwar ci na me ry to rycz ną dys ku sję i dia log w pro ce sie roz -
wo ju miast, za sto so wu jąc pro ce du rę li kwi da cyj ną wy ni ka -
ją cą z usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Nie
bę dzie my go dzić się na usu wa nie ogro dów pod każ dym
pre tek stem, sta wia jąc Zwią zek przed fak tem do ko na nym.
Ure gu lo wa ne za gad nie nia za war te w usta wie to przede
wszyst kim wzmoc nie nie po zy cji praw nej in dy wi du al ne go
dział kow ca. 

Dla te go bro niąc usta wy, bro ni my na by te pra wa, bro ni -
my eg zy sten cji dział kow ca. Bez piecz nie wy ar ty ku ło wa -
na po zy tyw na ro la ogro dów w urba ni sty ce i eko sys te mie
miast i gmin prze są dzi ła, że w usta wie nada no im sta tus te -
re nów zie lo nych oraz ob ję te zo sta ły szcze gól ną ochro ną
prze wi dzia ną w prze pi sach o ochro nie grun tów rol nych 
i le śnych, a tak że w prze pi sach o ochro nie przy ro dy 
i ochro nie śro do wi ska Sa me me cha ni zmy praw ne za pi sa -
ne w usta wie o ROD bez po wszech nej ich ak cep ta cji przez
człon ków Związ ku oraz dzia ła czy i oka za nie sza cun ku dla
wła sne go do rob ku spo łecz ne go, mo że spo wo do wać, że
chwi lo wo odło żo ny do szu fla dy ko lej ny pro jekt usta wy 
PiS -u oraz  Plat for my Oby wa tel skiej w no wym Sej mie
mo że uzy skać więk szo ścio we po par cie i wy eli mi nu je 
z obie gu praw ne go na szą usta wę, na któ rą cze ka li śmy. 

My De le ga ci uczest ni czą cy w IX Okrę go wym Zjeź dzie
oświad cza my, że nie po zwo li my na ko lej ne eks pe ry men -
ty praw ne, któ re zmie rza ją do prze kształ ce nia ogro dów 
w wspól no ty, by ła twiej pro wa dzić swo bod ny ob rót zie -
mią Nie go dzi my się na na pra wia nie krzywd in nym, na
wzbo ga ca nie bo ga tych, wy rzą dza jąc krzyw dę dział kow -
com. Wpro wa dzo ne po ję cie „ro dzin ne ogro dy dział ko we”
traf nie od da je ich cha rak ter i funk cje. Dla te go jak jed na
ro dzi na, bę dzie my stać mu rem w obro nie usta wy. Na zwa
i ty tuł usta wy są zgod ne z na zew nic twem sto so wa nym w
eu ro pej skiej or ga ni za cji, któ rej je ste śmy człon kiem a zrze -
sza ona pra wie wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we 

w Kra jach Unii Eu ro pej skiej.  Ape lu je my do naj wyż szych
władz Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz ad mi ni stra cji i sa -
mo rzą dów te ry to rial nych, nie od bie raj cie nam dział kow -
com pra wa do sa mo dziel no ści, do de cy do wa nia o tym, co
nam słu ży, a co nam prze szka dza w co dzien nej spo łecz nej
pra cy oraz w upra wie i użyt ko wa niu dział ki. Przez 20 lat
udo wad nia my, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest po-
trzeb ny w na szej oj czyź nie tak jak ogro dy w kra jach eu -
ro pej skich.

Pro si my, po zo staw cie na szą or ga ni za cję w spo ko ju Ma -
my dość ob ra zy, po ni ża nia i stra sze nia oraz cią głe go
wznie ca nia nie po ko jów. Niech roz są dek i sza cu nek dla
dru gie go czło wie ka oraz wsłu chi wa nie się w gło sy spo łe -
czeń stwa sta no wią pod sta wo we kry te ria przed po dej mo -
wa niem de cy zji w sta no wie niu pra wa w tym dla oby -
wa te li, któ rzy są dział kow ca mi, człon ka mi Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z wła snej a nie przy mu szo nej wo -
li. Niech obo wią zu ją ca usta wa z 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych słu ży obec nym człon kom
PZD oraz na stęp nym po ko le niom. 

Tym, któ rzy two rzy li na szą usta wę bar dzo dzię ku je my
i wie rzy my, że ra zem z na mi bro nią jej, tym, któ rzy re -
spek tu ją i sza nu ją na sze pra wa oraz obo wiąz ki z niej wy -
ni ka ją ce rów nież dzię ku je my, a tym, któ rzy nie chcą
po ma gać or ga ni za cji uprzej mie pro si my – nie prze szka -
dzaj cie! Bę dzie my bar dzo wdzięcz ni.

Oświad cza my, że na gło sy dział kow ców w naj bliż szych
wy bo rach par la men tar nych mo gą li czyć wy łącz nie kan -
dy da ci, któ rym jest bli ska idea ogrod nic twa dział ko we go
i ra zem z na mi bro nią na szej usta wy i wspie ra ją nas 
w dzia ła niach.

Sta no wi sko kie ru je my do Mar szał ka Sej mu RP, Mar -
szał ka Se na tu RP, Pre mie ra Rzą du, Prze wod ni czą ce go
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich.

De le ga ci oraz za pro sze ni go ście uczest ni czą cy w IX
Okrę go wym Zjeź dzie De le ga tów PZD w Le gni cy 

Le gni ca, 14 wrze śnia 2011 r. 

LIST OTWARTY
Delegatów na IX Okręgowym Zjeździe Delagatów PZD w Legnicy

do dział kow ców i ich ro dzin z okrę gu le gnic kie go z oka zji trzy dzie sto le cia usta wy o pra cow ni czych 
ogro dach dział ko wych z dnia 6 ma ja 1981 r.

30 lat mi nę ło jak 1 dzień. Jak wie le przez ten okres
zmie ni ło się na do bre w na szym ru chu dział ko wym. Od -
zy ska li śmy sa mo dziel ność, sa mo rząd ność, a przede
wszyst kim pra wo do de cy do wa nia o nas sa mych o tym,
ja ki ma mieć pro gram dzia ła nia na sza or ga ni za cja na dziś

i na przy szłość, ja kie zna cze nie i ro lę do speł nie nia ma ją
struk tu ry, ko mu słu ży my i bę dzie my słu żyć re ali zu jąc sta -
tu to we ce le i za da nia. To w naj więk szym skró cie od po -
wiedź na py ta nie, ja kie zna cze nie mia ła i ma do dziś
usta wa z 6 ma ja 1981 r. Ten hi sto rycz ny do ku ment zo stał
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uchwa lo ny, kie dy in ne or ga ni za cje, związ ki za wo do we,
par tie po li tycz ne szu ka ły miej sca w Pol sce, by móc da lej
funk cjo no wać. 

My dział kow cy, otrzy mu jąc akt praw ny, tak no wo cze -
sny pod wzglę dem prze pi sów praw nych, któ re zo sta ły za -
war te w usta wie na mia rę ów cze snych lat, wró ci li śmy do
swo ich ko rze ni i tra dy cji. Za gwa ran to wa ła ona nam pra -
wa i ich ochro nę. Pod jej rzą da mi dzia ła li śmy spo koj nie 
a pra cow ni cze ogro dy dział ko we po wsta wa ły w re kor do -
wym tem pie i dziś trud no so bie wy obra zić, że nie chcia -
ne, zde wa sto wa ne grun ty by ły za go spo da ro wa ne w pod-
sta wo we urzą dze nia słu żą ce człon kom Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. Bu do wa li śmy ogro dy z mar szu – to nie
slo gan, to by ła rze czy wi stość. 

Na le ży i jest obo wiąz kiem przy to czyć kil ka liczb z tam -
te go okre su do ty czą ce ów cze sne go Wo je wódz kie go Za -
rzą du PZD w Le gni cy: 

– ko niec 1980 r. po wierzch nia ogro dów wy no si ła 748,53
ha, ich licz ba to 71 a dział kow ców 21 846 tys.

Wdro że nie uchwa ły rzą do wej nr 50 w spra wie roz wo ju
ogro dów dział ko wych na ła ta 1982–1985 i uchwa ły nr 51
w spra wie za kła dów pa tro nac kich, któ re zo sta ły zo bli go -
wa ne do udzia łu w bu do wie ogro dów, świad czą ce po moc
fi nan so wą i rze czo wą, pod pi su jąc z WZ PZD umo wy pa -
tro nac kie, co przy czy ni ło się, że na ko niec 1985 r. po -
wierzch nia ogro dów w by łym wo je wódz twie le gnic kim
wy nio sła 1280,74 ha, licz ba za rzą dów 116, a człon ków
PZD przy by ło o 5068, w by łym wo je wódz twie je le nio -
gór skim przy by ło 2100 człon ków, 17 ogro dów a are ał po -
sze rzył się o 270 ha.  Nie spo sób jest od two rzyć prze bie gu
dzia łań, mo bi li za cji sze ro kie go ak ty wu w te re nie w kil ku
zda niach. De ter mi na cja, jak rów nież po czu cie obo wiąz -
ku, by spro stać no wym za da niom, bo prze cież kan dy da ci
na dział kow ców wy ty po wa ni i re ko men do wa ni przez za -
kła dy pra cy ocze ki wa li na swo je wy ma rzo ne m2 zie mi, by
urzą dzać od pod staw dział ki, przy nio sło ocze ki wa ne efek -
ty. Nikt dziś nie uwie rzy, ja ka by ła pre sja na kie row nic twa
WZ PZD w Le gni cy i Je le niej Gó rze ze stro ny za kła dów
pra cy, by ocze ku ją cym jak naj szyb ciej nadać pra wa człon -
kow skie i pra wa do użyt ko wa nia wy lo so wa nej dział ki. 

Dla przy po mnie nia, usta wa w nie zmie nio nym pod
wzglę dem prze pi sów w niej za war tych prze trwa ła do
1995r. W mi nio nym okre sie nikt z na mi nie pro wa dził
wal ki, nikt nie ata ko wał, nikt nie wcią gał Zwią zek do po -
li tycz nej gry, dział kow cy by li spo koj ni, bez piecz ni, pra -
cu jąc na dział ce, nie my śle li o ja kich kol wiek za gro -

że niach. Po li ty ka nie gó ro wa ła nad aspek tem ży cia spo -
łecz ne go w na szych ogro dach, wręcz od wrot nie, do strze -
ga no ro lę i zna cze nie ogro dów dział ko wych w sfe rze
dzia łal no ści so cjal nej i wy po czyn ko wej dla spo łe czeń -
stwa, któ rą po dzień dzi siej szy wy peł nia ją. O ów cze snych
dzia ła niach i suk ce sach oraz pra cy spo łecz nej ty się cy dzia -
ła czy w Pol sce i z okrę gu le gnic kie go, któ rzy są wśród
nas, na le ży pa mię tać, bo oni by li świad ka mi, jak po wsta -
wa ły na sze ogro dy w ostat nim 30 le ciu ist nie nia Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, dzię ki uchwa lo nej usta wie
przez Par la ment. 

Mu si my rów nież pa mię tać, że każ dy czło nek Związ ku
i je go ro dzi na, two rząc wspól ną hi sto rię w mi nio nym 
30-le ciu za słu gu je na sło wo dzię ku ję. Szcze gól nie od no -
si my się z sza cun kiem do tych dział kow ców, któ rzy ma ją
wkład w urzą dza niu ogro dów dział ko wych uczest ni cząc 
w pra cach na rzecz ogro du, a po wsta łych w la tach
1982–1985 i są ra zem z na mi po dzień dzi siej szy. Tą pięk -
ną rocz ni cę 30 lat w na szym okrę gu ob cho dzi 11 ro dzin -
nych ogro dów: „Szkla na Wa ta” Zgo rze lec, „Wrzos”
Gro mad ka, „Pod Dę ba mi” Lu bin, „Do lin ka” Ści na wa,
„Za rze cze” Wleń, „Pszczół ka Ma ja” Ja wor, „Za ci sze”
Gło gów, „Lub czyk” Lu bin, „Pod Aka cją” Lu bin, „Wod -
nik” Le gni ca, „Ce ra mik” Ku ni ce.

Dzia ła czom by łym i obec nym wy mie nio nych ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, któ rzy by li bez in te re sow ni 
i od da ni w pra cy spo łecz nej, słu żąc in nym, na leż ny jest
sza cu nek i wdzięcz ność. 

Nie bę dzie prze sa dą, że usta wę o pra cow ni czych ogro -
dach dział ko wych z 6 ma ja 1981 r. na zwie my „mat ką”,
któ ra stwo rzy ła fun da men ty dla ist nie nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, wy da ła na świat owo ce w po sta -
ci przy wró co nych te re nów przy ro dzie i śro do wi sku na tu -
ral ne mu. Jej po sta no wie nia praw ne ugrun to wa ły na szą
po zy cję i zna cze nie w bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go i po sza no wa nie de mo kra cji, któ rą nie mu si my się
uczyć, bo ona za wsze ist nia ła w na szej or ga ni za cji. 

To dział kow cy two rzy li i sta no wią Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Dzię ku je my za wło żo ny wkład w roz wój 
i umoc nie nie pol skie go ogrod nic twa dział ko we go. Po dą -
żaj cie dro dzy człon ko wie Związ ku tą sa mą dro gą, sza nuj -
cie wła sne osią gnię cia.

Ży czy my przy szłym po ko le niom dział kow ców, aby
rów nież z ra do ścią ob cho dzi li 30-le cie usta wy z 8 lip ca
2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Wia ra i na -
dzie ja to suk ces w zwy cię stwo.

De le ga ci na IX Okrę go wy Zjazd PZD w Le gni cy

Le gni ca, dnia 14 wrze śnia 2011 r.
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Zo staw cie dział ko wi czów w spo ko ju!

Po raz ósmy spo tka li się de le ga ci na Okrę go wym Zjeź -
dzie Pol skie go Związ ku Dział kow ców w El blą gu, aby
pod su mo wać czte ro let nią dzia łal ność i okre ślić kie run ki
dzia ła nia na na stęp ną ka den cję. 

69 de le ga tów re pre zen to wa ło 80 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych z El blą ga, Pa słę ka, Bra nie wa, From bor ka,
Tolk mic ka, Or ne ty i Pie nięż na, któ re użyt ku je 10,5 tys.
ro dzin. Wśród za pro szo nych go ści był po seł Wi told Gin -
towt -Dzie wał tow ski, kan dy du ją cy do Sej mu RP Wła dy -
sław Mań kut i Wi told Wró blew ski oraz do Se na tu RP –
Sła wo mir Ku la. Kra jo wą Ra dę PZD re pre zen to wał Ta de -
usz Ja rzą bek.

Bo le sław Mi ko łaj czyk, pre zes Okrę go we go Za rzą du
PZD w El blą gu pod su mo wał mi ja ją cą ka den cję: – Jak ni -
gdy w hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go nie by ło w tak
krót kim cza sie ty lu za gro żeń dla ist nie nia ogro dów i in te -
re sów dział kow ców, ale rów nież ty lu suk ce sów bę dą cych
wy ni kiem so li dar no ści i zin te gro wa nia sa mych dział kow -
ców. Na sza or ga ni za cja po win na bro nić praw, któ re z wiel -
kim tru dem zo sta ły w prze szło ści na by te i wy pra co wa ne.

Zjazd był oka zją do uho no ro wa nia za słu żo nych dzia ła -
czy PZD, dział kow ców i sym pa ty ków Związ ku. Ho no ro -
wą Od zna kę „Za Za słu gi dla PZD” otrzy ma li: Ur szu la
Za su wa, Kry sty na Gro chow ska, Ha li na Gbu rzyń ska, Sta -
ni sła wa Sku rat ko, Jan Rot ter i Ma ria Bła że jew ska. Zło tą
Od zna ką „Za słu żo ne go Dział kow ca” zo sta li wy róż nie ni:
An na Mię tek, Wie sław Lu bec ki, An na Żmu dow ska i Sta -
ni sław Oca le wicz. Srebr ną otrzy ma ło 12 osób. Dy plo mem
„Za obro nę praw dział kow ców i Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych”, przy zna nym przez Kra jo wą Ra -
dę PZD, wy róż nio no 18 osób. 

W dys ku sji głos za bra li rów nież za pro sze ni go ście. Wi -
told Gin towt-Dzie wał tow ski po wie dział m.in.: – Dział ki
uczą Po la ków eko no mii, są po trzeb ne, czy nią wie le do -
bre go. Je stem prze świad czo ny, że pol skie ogro dy bę dą ist -
nieć na dal. Wła dy sław Mań kut pod kre ślił, że re pre zen-

to wa ny przez nie go So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej za -
wsze stał w obro nie ogro dów dział ko wych. – „Ju tro bez
obaw” – to myśl prze wod nia, któ ra przy świe ca nam w co -
dzien nym dzia ła niu – pod kre ślił. Ta de usz Ja rzą bek swo je
wy stą pie nie po świę cił ata kom w ostat nim dzie się cio le ciu
na ogro dy dział ko we i Usta wę o ROD. Na wią zał do zbli -
ża ją cych się wy bo rów, ape lu jąc do ze bra nych, by wy bra -
li tych kan dy da tów, któ rzy sta ną w obro nie in te re sów
mi lio no wej rze szy pol skich dział kow ców. Sta ni sła wa Sku -
rat ko z ROD im. Żwir ki i Wi gu ry z El blą ga od no sząc się
do trwa ją cych od lat ata ków na ogro dy dział ko we oraz
Pol ski Zwią zek Dział kow ców po wie dzia ła krót ko – „Dla -
cze go na sze pań stwo zaj mu je się tym pro ble mem. Uwa -
żam, że po win ni cie szyć się z te go, że lu dzie sa mi so bie
ra dzą, o nic ni ko go nie pro szą. To jest na sze sa na to rium
nic o nas bez nas. Po ma gaj cie nam a nie utrud niaj cie”. 

Zjazd przy jął pro gram dzia ła nia na ko lej ne czte ry la ta.
Wy bra ne zo sta ły no we wła dze, w tym li czą cy 25 człon -
ków Okrę go wy Za rząd, na cze le któ re go sta nął po now -
nie, wy bra ny jed no gło śnie Bo le sław Mi ko łaj czyk, 7-oso-
bo wą Ko mi sję Re wi zyj ną z prze wod ni czą cym Je rzym
Snop kiem oraz 7-oso bo wą Ko mi sję Roz jem czą, na cze le
któ rej sta nę ła Bar ba ra Ro ści szew ska.

Man da ty de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd PZD otrzy -
ma ło 5 osób: B. Mi ko łaj czyk, U. Za su wa, A. Da lak, 
J. Sno pek i A. Ko zło wicz.

De le ga ci zre da go wa li prze sła nie do par la men tu, rzą dzą -
cych i par tii po li tycz nych na stę pu ją cej tre ści: „Zo staw cie
dział ko wi czów i Pol ski Zwią zek Dział kow ców w spo ko -
ju. Je śli nie chce cie nam po ma gać, to nie prze szka dzaj cie
na sze mu Związ ko wi, ogro dom i dział kow com!”

Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że miej scem ob rad był
Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. R. Trau gut ta w dziel ni cy
Za wa da. Zdo był on w tym ro ku po raz dru gi za szczyt ne
mia no „Ogro du Ro ku 2011” i w ska li kra ju zna lazł się 
w pierw szej dzie siąt ce naj pięk niej szych ogro dów.

/-/ Je rzy Bła wat

16. In for ma cja z VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w El blą gu

STANOWISKO
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców Okrę gu El blą skie go

z dnia 17 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi

Praw dą jest, że w bie żą cym ro ku ob cho dzi my trzy dzie -
stą rocz ni cę po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Nie ozna cza to jed nak, że w okre sie po prze dza ją cy po -
wsta nie PZD ruch ogrod nic twa dział ko we go nie miał
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miej sca. Obec nie ist nie ją ce Ogro dy są kon ty nu ato ra mi
114 let niej tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce.

Te re ny na któ rych zlo ka li zo wa ne są ogro dy użyt ko wa -
ne są z tym prze zna cze niem od kil ku dzie się ciu lat. 
W prze szło ści ob sza ry te nie by ły ni ko mu i do ni cze go
przy dat ne. Zlo ka li zo wa ne na obrze żach miast. Czę sto by -
ły to te re ny zde gra do wa ne lub nie użyt ki. Nie prze wi dy -
wa ło się na wet i w od le głej przy szło ści in ne go spo so bu
ich za go spo da ro wa nia. Ko lej ne la ta mo zol nej pra cy dział -
kow ców i sys te ma tycz ne in we sto wa nie wła snych środ -
ków w istot ny spo sób zmie nia ły cha rak ter i ob li cze
zaj mo wa nych ob sza rów przez ogro dy dział ko we. Stop -
nio wo na stę po wa ło do ce nia nie efek tów na szej pra cy. Mó -
wio no o dru gich płu cach miast, o oa zach zie le ni, 
o miej scach ak tyw no ści lu dzi trze cie go wie ku oraz edu ka -
cji spo łecz nej i eko lo gicz nej. Ro zu mie my, że re alia ota -
cza ją ce go nas śro do wi ska się zmie nia ją po trze by mia sta i
je go miesz kań ców rów nież. Prze cież je ste śmy człon ka mi
lo kal nych spo łecz no ści i do strze ga my zmie nia ją ce się po -
trze by bo wiem do ty czą rów nież i nas dział kow ców. Dla -
te go z peł ną od po wie dzial no ścią stwier dza my iż Pol ski
Zwią zek Dział kow ców ni gdy nie był przy sło wio wym ha -
mul co wym wszel kich in we sty cji z prze zna cze niem pod
cel pu blicz ny. Za wsze wy ra ża no zgo dę na czę ścio wą lub
cał ko wi tą li kwi da cję ist nie ją cych Ogro dów. Po przez ta kie
dzia ła nia dą ży my do po go dze nia roz wo ju miast i gmin z
ist nie niem na szych Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Na tu ral ny pro ces roz wo ju miast nie eli mi nu je funk cjo no -
wa nia ogro dów. De le ga ci uczest ni czą cy w VIII Zjeź dzie
stwier dza ją, że je dy ną gwa ran cją dal sze go funk cjo no wa -
nia i roz wo ju na szych Ogro dów jest pro wa dze nie dzia łań
po zwa la ją cych na sys te ma tycz ne roz wi ja nie współ pra cy
z lo kal ny mi sa mo rzą da mi. Ape lu je my do wszyst kich za -
rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych o uwzględ -
nie nie w pla nach pra cy ini cjo wa nie wszel kich dzia łań
po zwa la ją cych na wie lo kie run ko wą współ pra cę z lo kal -
nym sa mo rzą da mi. Na sze Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we
zrze szo ne w Pol skim Związ ku Dział kow ców peł nią istot -
ne i waż ne funk cje pro eko lo gicz ne, proz dro wot ne, spo -
łecz ne, re kre acyj ne i in te gra cyj ne. Ma my do za ofe ro wa nia
wie le za gad nień do wza jem nej współ pra cy.

Uczest ni cy VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców Okrę gu El blą skie go stwier -
dza ją, że ist nie nie i roz wój Ro dzin nych Ogro dów Dział-
ko wych za le ży nie tyl ko od na szej spo łecz nej, po za rzą do -
wej or ga ni za cji, ale rów nież od dzia łal no ści sa mo rzą dów
lo kal nych. Ist nie nie na szych Ogro dów jest co raz czę ściej
za bez pie czo ne wła ści wy mi za pi sa mi w pla nach i stu diach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Do bra współ pra ca 
i zro zu mie nie zna cze nia i ro li ogro dów dział ko wych dla
miesz kań ców miast z pew no ścią przy słu ży się po pra wie
wza jem nych re la cji. Sa mo rząd lo kal ny po dob nie jak i sa -
mo rząd dział kow ców słu żą spo łecz no ści lo kal nej, ma ją
więc wspól ne ce le któ re po win ny nas jed no czyć w co -
dzien nej pra cy i wza jem nej współ pra cy.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

STANOWISKO
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w El blą gu

z dnia 17 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

W czerw cu bie żą ce go ro ku mi nę ła trzy dzie sta rocz ni ca
po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. W 1981 ro -
ku 6 ma ja zo sta ła uchwa lo na przez Sejm usta wa o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych. Usta wa ta w peł ni
usa mo dziel ni ła ruch dział ko wy w Pol sce. Po wo ła ny zo -
stał Pol ski Zwią zek Dział kow ców. W tym też ro ku zo sta -
ły wy ko na ne po sta no wie nia tej usta wy co umoż li wi ło
roz po czę cie dzia łal no ści przez Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców. Nie ste ty na mi ja ją ce trzy dzie ści lat dział kow cy od
nie mal dwu dzie stu lat ata ko wa ni są za rów no przez wła -
dze usta wo daw cze jak i wy ko naw cze oraz nie któ re sa mo -
rzą dy lo kal ne, któ re dą żą róż ny mi me to da mi do li kwi da cji
ogro dów dział ko wych i na szej spo łecz nej or ga ni za cji Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców. Od po cząt ku lat dzie więć -
dzie sią tych do ro ku bie żą ce go włącz nie ca ły czas trwa
wal ka o za cho wa nie ogro dów dział ko wych, o ich go dzi -
wy roz wój. Wal ka o za cho wa nie praw dział kow ców 
i o ist nie nie nie za leż nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji dział -
kow ców ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

Uwzględ nia jąc sy tu ację ze wnętrz ną Związ ku uczest ni -
czą cy w dniu 17 wrze śnia 2011 r. w VIII Zjeź dzie de le ga -
ci Pol skie go Związ ku Dział kow ców Okrę gu El blą skie go
uwa ża ją za za sad ne za ję cie sta no wi ska w spra wie jed no -
ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Na by te do świad cze -
nia z ostat nich lat w usta wicz nych dzia ła niach po dej mo -
wa nych w ce lu obro ny na sze go ru chu związ ko we go, na -
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szych struk tur or ga ni za cyj nych i na sze go mie nia utrwa la -
ją nas w prze ko na niu ,że tyl ko, gdy je ste śmy ra zem, po łą -
cze ni wspól nym ce lem, gdy je ste śmy prze ko na ni o
po trze bie wspól ne go dzia ła nia wte dy po tra fi my sku tecz -
nie bro nić na sze go wie lo let nie go do rob ku. Usta wicz na
wal ka w obro nie ist nie nia ogro dów dział ko wych wy zwa -
la wie le ini cja tyw sku tecz nie od pie ra ją cych róż no rod ne
dzia ła nia po dej mo wa ne prze ciw ko PZD. Pa mię taj my sto -
so wa ne okre śle nie „w jed no ści na sza si ła" tc bar dzo sku -
tecz ny spo sób dzia ła nia, da ją cy wspa nia łe efek ty na
każ dym od cin ku na szej dzia łal no ści. In te gra cja śro do wi -
ska dział kow ców przy po dej mo wa nych dzia ła niach przez
róż ne or ga na pań stwo we prze ciw ko na szej or ga ni za cji z
za mia rem zmia ny za sad funk cjo no wa nia na szych ogro -
dów i ca łe go Związ ku jest nie zbęd na. Tyl ko w ten spo sób
nie do pu ści my do skłó ce nia na sze go śro do wi ska, do istot -
ne go osła bie nia sku tecz no ści na szych dzia łań w obro nie
dział kow ców i Związ ku

Zwra ca my się, za tem do wszyst kich Za rzą dów Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych, a za Wa szym po śred nic -
twem do wszyst kich użyt kow ni ków dzia łek w na szym

Okrę gu z ape lem o dal szą in te gra cję wo kół na szej or ga ni -
za cji, o jesz cze ak tyw niej sze wspie ra nie jej w wal ce 
o obro nę usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i na -
szych praw, ja kie ona nam gwa ran tu je. In te gra cja nas
wszyst kich jest nie zbęd na i po trzeb na nie tyl ko w wal ce 
z za gro że nia mi, ale tak że w co dzien nej re ali za cji usta wo -
wych i sta tu to wych za dań każ de go z nas. Tyl ko wspól nym
dzia ła niem, zjed no cze niem wo kół Związ ku, prze ko na -
niem o słusz no ści po dej mo wa nych przez nie go dzia ła -
niach, mo że my sku tecz nie prze ciw dzia łać za gro że niom
dla ogro dów.

Ak tyw niej prze ciw sta wiaj my się wy sy ła jąc do na szych
opo nen tów sta no wi ska, pro te sty i ape le o za nie cha nie tych
dzia łań wska zu jąc jed no cze śnie, ja kie to szko dy i stra ty
po wo du ją one dla na sze go kra ju i je go oby wa te li. Broń my
dla nas dział kow ców fun da men tal nych praw ja kie są za -
war te w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
Okre śle nie w jed no ści na sza si ła to praw da nie fałsz.

Tyl ko w jed no ści i zin te gro wa ni w na szych dzia ła niach
mo że my sku tecz nie wal czyć w obro nie ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

STANOWISKO
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w El blą gu

z dnia 17 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 ro ku

Ja ko de le ga ci ob ra du ją cy na VIII Okrę go wy Zjeź dzie
PZD w El blą gu, de mo kra tycz nie wy bra ni na Wal nych Ze -
bra niach Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Dzia ła ją cy
z upo waż nie nia po nad 10 000 człon ków PZD użyt kow ni -
ków dzia łek w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych Okrę -
gu El blą skie go uzna je my za za sad ne zwró cić się z ape lem
do wszyst kich dział kow ców Okrę gu El blą skie go, a za ich
po śred nic twem do ich ro dzin i przy ja ciół o udział w nad -
cho dzą cych wy bo rach par la men tar nych. Istot ne miej sce
w pro gra mie przy ję tym na na stęp ną ka den cję prze zna cza -
my na wal kę o utrzy ma nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, o za cho wa nie
usta wy o ROD w do tych cza so wej tre ści. Wia do mo już, że
obec ni par la men ta rzy ści nie po dej mą żad nych de cy zji
skut ku ją cych zmia na mi w funk cjo no wa niu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych. W szyb kim tem pie zbli ża się ter min wy bo rów do
par la men tu. No wy par la ment bę dzie sta no wił pra wo, któ -
re za de cy du je we dług ja kich re guł bę dzie prze bie gać funk -
cjo no wa nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i pro wa-
dzo na dzia łal ność przezPZD.

Obec nie je ste śmy człon ka mi, ma so wej, de mo kra tycz nej,
sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji, któ ra w swym
dzia ła niu kie ru je się służ bą w in te re sie mi lio na dział kow -
ców, w in te re sie pol skich ro dzin. Na de wszyst ko łą czy nas
idea ru chu ogrod nic twa dział ko we go wy kształ co na i utrwa -
la na przez wie le mi nio nych dzie się cio le ci. W na szym
Związ ku i Ogro dach jest miej sce dla każ dej pol skiej ro dzi -
ny nie za leż nie od róż no rod nych kry te riów w tym rów nież
nie za leż nie od pre zen to wa nych po glą dów po li tycz nych.
Sza nu je my to, bo wiem to nie po glą dy po li tycz ne de cy du ją
o tym, czy ma się dział kę czy też nie oraz czy dzia ła się 
w Związ ku. Ma my peł ną świa do mość, że w na szych sze re -
gach są lu dzie o róż nych po glą dach po li tycz nych.

W związ ku z nad cho dzą cy mi wy bo ra mi par la men tar ny -
mi uzna je my za ko niecz ne zwró cić się do wszyst kich ro -
dzin dział ko wych o udzie le nie po par cia tym kan dy da tom
na Po sła i Se na to ra RP, któ rzy w swo ich pro gra mach wy -
bor czych ak cen tu ją re al ne wspar cie dział kow ców, po moc
dla re ali za cji ce lów Związ ku i obro nę obo wią zu ją cej 
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca
2005 ro ku.
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Nie mo że być nam obo jęt ne kto uzy ska le gi ty ma cję do
kie ro wa nia pań stwem, ja ki układ sił ufor mu je się w Sej mie
i w Se na cie. Po win ni śmy po pie rać tych kan dy da tów, któ rzy
da li się do tych czas po znać ze swej dzia łal no ści par la men -
tar nej bądź ze współ pra cy z dział kow ca mi, ja ko na si przy -
ja cie le oraz pro pa ga to rzy i zwo len ni cy dal sze go ist nie nia
oraz roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Ce lem ca łe go Związ ku jest te raź niej szość i przy szłość
na szych ogro dów oraz obro na in te re sów nas dział kow ców
wy ra ża na obro ną na szej Usta wy o ROD. Dba nie o za cho -

wa nie po rząd ku praw ne go do brze słu żą ce go wszyst kim
nam dział kow com.

Pa mię taj my, że to w Na szych rę kach jest przy szłość
ogro dów dział ko wych, w Na szych rę kach jest przy szłość
pol skich ro dzin po trze bu ją cych po mo cy w po sta ci dzia -
łek w Na szych Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Speł -
nia jąc swój oby wa tel ski obo wią zek w dniu wy bo rów
par la men tar nych, idąc do urn i od da jąc swój głos pa mię -
taj my rów nież o ogro dach!

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

17. In for ma cja z IX Zjaz du De le ga tów PZD w Go rzo wie Wlkp.

Ob ra dy otwo rzył Pre zes OZ PZD Ta de usz Śmi giel, wi -
ta jąc ze bra nych po pro sił na sa lę po czet sztan da ro wy PZD
w Go rzo wie Wlkp. 

Ze bra ni od śpie wa li hymn na ro do wy oraz hymn PZD.
Pre zes OZ po in for mo wał o za mie rze niach Związ ku, do ty -
czą cych zwo ła nia w naj bliż szych dniach II Kon gre su PZD
w War sza wie, przy po mniał ze bra nym oraz przed sta wi cie -
lom ugru po wań przy by łych na Zjazd o co wal czy my i ja -
kie za gro że nia czy ha ją na ogro dy ze stro ny po li ty ków.

Pre zes OZ przy wi tał go ści za pro szo nych w oso bach: Pa -
na Ma ria na Pa siń skie go – skarb ni ka Kra jo wej Ra dy PZD
– Pre ze sa OZ PZD w Zie lo nej Gó rze, Hen ry ka Ma cie ja
Woź nia ka – se na to ra RP (PO), Ja na Ko cha now skie go –
po sła RP (SLD), Ja na Świ re po – wi ce wo je wo dę lu bu skie -
go (PSL), Kry sty nę Si biń ską prze wod ni czą cą Ra dy Mia -
sta Go rzo wa (PO), Ja na Ka cza now skie go wi ce prze wod-
ni czą ce go Ra dy Mia sta Go rzo wa (SLD), Ta de usza Fe de -
ra – bur mi strza Mia sta i Gmi ny Strzel ce Kraj., Ja na Pin -
ta la – wła ści cie la Cen trum Ogrod ni cze go „Że la zny” 
w Go rzo wie Wlkp.

Z oka zji Okrę go we go Zjaz du De le ga tów przed sta wi ciel
Kra jo wej Ra dy Ma rian Pa siń ski wraz z Pre ze sem OZ PZD
Ta de uszem Śmi giel wrę czy li od zna cze nia związ ko we dla
osób za słu żo nych w dzia łal no ści PZD oraz dy plo my za
wzo ro we wy peł nia nie obo wiąz ków człon ków or ga nów
PZD w ka den cji 2007–2011. Ob ra dom prze wod ni czy ła
Pa ni Ire na Krzy ża now ska.

Ta de usz Śmi giel wy gło sił re fe rat spra woz daw czo-pro -
gra mo wy ustę pu ją ce go Za rzą du oraz pro gram dzia ła nia
OZ na na stęp ną ka den cję

Po wy stą pie niu Pre ze sa gło su udzie lo no za pro szo nym
go ściom: Pa ni Kry sty na Si biń ska prze wod ni czą ca Ra dy
Mia sta prze pro si ła, że ze wzglę du na licz ne obo wiąz ki
mu si się po że gnać z ze bra ny mi, bar dzo ser decz nie wy ra -
zi ła się o pra cy dział kow ców, a jej wspo mnie nia – to mi -

łe chwi le na dział ce, któ rą upra wia ją jej ro dzi ce. Że gna jąc
się po in for mo wa ła, że na nią i na wi ce prze wod ni czą ce go
Ra dy Miej skiej Pa na Ja na Ka cza now skie go w spra wie
obro ny ogro dów za wsze moż na li czyć.

Pan Hen ryk Ma ciej Woź niak se na tor RP po wie dział:
„Za wsze po pie ra łem i bę dę po pie rał dział kow ców, wi dzę
ja ką je ste ście si łą. Znam hi sto rię ogro dów i po nad 100-
let ni trud dział kow ców. Gdy by łem pre zy den tem Mia sta
Go rzo wa bar dzo wspie ra łem ogro dy dział ko we, wspie ra -
łem ogro dy dział ko we współ pra cu jąc z Pre ze sem OZ Ta -
de uszem Śmi glem. Ży czę owoc nych ob rad, ciesz cie się
ze swo ich pięk nych dzia łek i miej cie sa tys fak cję z upra -
wia nych na nich ro ślin”.

Pan Jan Świ re po wi ce wo je wo da lu bu ski, dział ko wiec
ROD „Pia stow ski” w Strzel cach Kraj. mó wił: „40 lat te -
mu do sta łem dział kę w ROD „Pia stow ski” w Strzel cach
Kraj. Do pie ro po 20 la tach „doj rza łem” do jej upra wia nia
dla przy jem no ści. Bar dzo lu bię swo ją dział kę, pra cu jąc
wy po czy wam na niej. Pa mię taj cie, aby ogro dy by ły na -
szy mi ogro da mi.” 

Pan Ta de usz Fe der Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Strzel ce
Kra jeń skie: „Bar dzo dzię ku ję za za pro sze nie, ogro dy 
w Strzel cach trak tu je my jak par ki – ma ją tak pięk nie
utrzy ma ne dział ki, że aż mi ło się tam przejść alej ka mi.
Zo sta ną za wsze ja ko na tu ral ne oa zy zie le ni. Mo je kon tak -
ty z dział kow ca mi świad czą o tym, że są to lu dzie fa cho -
wi, kom pe tent ni, za ko cha ni w swo ich ma łych ogród kach.
Ży czę wspa nia łych ob rad”.

Pan Ma rian Pa siń ski przed sta wi ciel Kra jo wej Ra dy
PZD od czy tał list od Pre ze sa KR PZD Pa na Eu ge niu sza
Kon drac kie go, od czy tał też list z ży cze nia mi od okrę gu
zie lo no gór skie go.

Jan Ko cha now ski po seł na Sejm (SLD): „wiem ja ka sy -
tu acja jest w ogro dach, na le ży bro nić do rob ku PZD, nie
moż na te go roz trwo nić. Dział ka za gro sze to bzdu ra, któ -
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rą pro po nu ją nie któ rzy po li ty cy. Sza nuj my tra dy cję wy -
pra co wa ną przez dział kow ców. Ży czę wszyst kim, aby
pra ca na rzecz PZD by ła sa tys fak cjo nu ją ca i za chę cam do
wy bo rów 9 paź dzier ni ka”.

W imie niu Sta ro sty go rzow skie go Le ona Krucz kow -
skie go wy stą pił Pan Ka zi mierz Su pro niuk - PSL.

Spra woz da nia Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej za okres
ka den cji oraz Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej przed sta -
wi li jej prze wod ni czą cy.

W dys ku sji głos za bra ło 5 de le ga tów po ru sza jąc pro ble -
my zwią za ne z dzia łal no ścią ogro dów, Związ ku, a przede
wszyst kim zwró ci li uwa gę na obro nę usta wy o ROD i po -
par cie w nad cho dzą cych wy bo rach tych ugru po wań, któ -
re bę dą nas bro nić.

Dys ku sje pod su mo wał Pre zes OZ PZD Pan Ta de usz
Śmi giel: „pre ze si w ogro dach win ni wy cho dzić na prze -
ciw pro ble mom, re ago wać wraz z za rzą dem i dział kow ca -
mi na za ku li so we roz gryw ki do ty czą ce za własz cze nia
zie mi PZD, na to miast Pan Ma rian Pa siń ski po wie dział „w
ro ku 2011 wy stę pu ją bar dzo waż ne wy da rze nia w Związ -
ku: Zjaz dy Okrę go we, 30-le cie PZD, II Kon gres PZD i
Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD. Zjaz dy od by wa ją się w
wa run kach nie kom for to wych dla Związ ku. Zo stał na pi sa -
ny sce na riusz, któ ry jest sys te ma tycz nie w „bia łych rę ka -
wicz kach” wdra ża ny na nie ko rzyść Związ ku. Ma my si łę
i bę dzie my wal czyć o ogro dy. Ten sce na riusz jest two rzo -
ny w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i to oni wy my śli li, aby
grun ty PZD za bie ra ne pod dro gi by ły bez od szko do wa -
nia. Kra jo wa Ra da PZD re ago wa ła na te wszyst kie „pod -
cho dy” i tu na le żą się szcze gól ne po dzię ko wa nia Pa nu
Pre ze so wi Kon drac kie mu, któ ry ma du żą cha ry zmę i si łę

mo bi li zu jąc nas do wzmo że nia wy sił ku w obro nie ogro -
dów. II Kon gres PZD od bę dzie się w spra wie obro ny
Usta wy o ogro dach. Chce my, że by po li ty cy usły sze li, co
ma my do po wie dze nia, że 30 lat to nie by le co, ile zro bi -
li śmy in fra struk tu ry, ile lu dzi dzię ki swo im dział kom ży -
je i cie szy się z upraw. Ta ka den cja to wal ka i dla te go we
wła dzach po trzeb ni są lu dzie pręż ni, chcą cy pra co wać w
na szych or ga nach, bro niąc Usta wy i wal cząc o ogro dy.
Bę dzie my ra zem, a ogro dy bę dą ist nieć na dal”.

Po pod ję ciu uchwa ły w spra wie udzie le nia ab so lu to rium
ustę pu ją ce mu Okrę go we mu Za rzą do wi i usta le niu licz by
człon ków struk tur okrę go wych, na stą pi ły wy bo ry, w wy -
ni ku któ rych wy bra no:

• 25-oso bo wy Okrę go wy Za rząd, któ re go Pre ze sem zo -
stał Piotr Wilms, wi ce pre ze sa mi Ire na Krzy ża now ska oraz
Zbi gniew Krzy wak, se kre ta rzem Ka zi mierz Du dziń ski 
i skarb ni kiem Hen ryk Wie licz ko,

• 7-oso bo wą Okrę go wą Ko mi sję Re wi zyj ną – Prze wod -
ni czą cą któ rej za sta ła p. Da nu tą Le wan dow ską,

• 7-oso bo wą Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą z Prze wod -
ni czą cym p. Wła dy sła wem To kar ski,

• oraz 7-oso bo wy skład de le ga tów na IX Zjazd Kra jo wy
De le ga tów PZD. 

Ko mi sja Uchwał i Wnio sków zło ży ła spra woz da nie 
i pod ję to uchwa ły.

Na za koń cze nie Zjaz du głos za brał no wo wy bra ny Pre -
zes OZ jesz cze raz dzię ku jąc za wy bór, uczest nic two 
w Zjeź dzie, ży cząc wszyst kim wy bra nym i so bie du żo
zdro wia i cięż kiej pra cy na rzecz ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Związ ku w nad cho dzą cej ka den cji. 

Po wy pro wa dze niu sztan da ru ob ra dy za koń czo no.

Se kre tarz OZ PZD 
Ka zi mierz Du dziń ski

18. In for ma cja z VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Gdań sku 

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W dniu 17 wrze śnia 2011 r. w au li Wy dzia łu Na uk Spo -

łecz nych Uni wer sy te tu Gdań skie go od był się VIII Okrę -
go wy Zjazd De le ga tów PZD. Uczest ni czy ło w nim 188
de le ga tów, co sta no wi ło 71,5% ogó łu de le ga tów wy bra -
nych na Wal nych Ze bra niach Spra woz daw czo -Wy bor -
czych Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Okrę gu
Gdań skie go, a tak że człon ko wie ustę pu ją ce go Okrę go we -
go Za rzą du, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej PZD oraz za pro sze ni go ście.

Zjazd roz po czął się Hym nem Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców „Zie lo na Rzecz po spo li ta”.

Na za pro sze nie ustę pu ją ce go Pre ze sa OZ PZD w Zjeź -
dzie wzię li udział go ście:

– Po sło wie na Sejm RP: Kry sty na Kło sin (PO), Jan Ku -
las (PO) i Ka zi mierz Smo liń ski (PiS),

– kan dy da ci na Po słów: Fran ci szek Po tul ski (SLD) i An -
drzej Ró żań ski (SLD),

– Wi ce pre zy dent Mia sta Tczew Adam Bur czyk,
– Bur mistrz Mia sta Puck Ma rek Rintz.
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Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD Eu ge niu sza Kon drac kie -
go re pre zen to wa ła Ma ria Fojt Prze wod ni czą ca Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej PZD.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów otwo rzył Pre zes OZ
PZD Cze sław Smo czyń ski wi ta jąc de le ga tów i za pro szo -
nych go ści. Pod kre ślił, że ce lem Zjaz du jest pod su mo wa -
nie pra cy okrę go wych or ga nów sta tu to wych w koń czą cej
się ka den cji oraz wy ło nie nie no wych władz oraz okre śle -
nie naj istot niej szych kie run ków dzia ła nia na na stęp ną ka -
den cję.

Zjazd wy brał na Prze wod ni czą ce go Ta de usza Sa ko wi -
cza a na Z -cę Prze wod ni czą ce go Ja na Da wi dowl cza.

Po wo ła no 7-oso bo we Pre zy dium Okrę go we go Zjaz du
De le ga tów PZD. Po za twier dze niu po rząd ku ob rad i Re -
gu la mi nu Zjaz du, de le ga ci wy bra li Ko mi sję Man da to wą,
Ko mi sją Wy bor czą oraz Ko mi sję Uchwał i Wnio sków.
Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma -
ria Fojt wraz z ustę pu ją cym Pre ze sem OZ PZD Cze sła -
wem Smo czyń skim wrę czy li naj wyż sze związ ko we
od zna cze nie „Za Za słu gi dla PZD”, któ rą otrzy mał Ta de -
usz Sa ko wicz, czło nek ustę pu ją cej Okrę go wej Ko mi sji
Re wi zyj nej PZD oraz Srebr ne i Brą zo we Od zna ki „Za słu -
żo ny Dział ko wiec”, któ re otrzy ma li człon ko wie ustę pu ją -
cej Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku.

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
Ma ria Fojt z upo waż nie nia i w imie niu Pre ze sa PZD Eu -
ge niu sza Kon drac kie go wrę czy ła człon kom ustę pu ją cych
or ga nów sta tu to wych ho no ro we dy plo my, bę dą ce po dzię -
ko wa niem za ich dzia łal ność w mi ja ją cej ka den cji oraz za
wal kę w obro nie Usta wy o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych i Związ ku.

Spe cjal ne prze sła nie do uczest ni ków Zjaz du, od czy ta ne
przez Prze wod ni czą cą Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
PZD, wy sto so wał Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry nie mo gąc oso bi ście
uczest ni czyć, bo wiem w tym sa mym dniu od by wał się
tak że Okrę go wy Zjazd De le ga tów Okrę gu Ma zo wiec kie -
go, w któ rym uczest ni czył, ja ko de le gat, tą dro gą po dzię -
ko wał człon kom władz Okrę gu Gdań skie go za pra cę 
w mi nio nej ka den cji, za wkład w obro nę usta wy o ROD 
i po świę ce nie od da ne ogro dom dział ko wym i Związ ko -
wi. Przy po mniał naj waż niej sze eta py wal ki w obro nie
ogro dów i Związ ku, jak wy stą pie nie by łe go Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich, ten den cyj ny ra port Naj wyż szej Izby
Kon tro li, pro jekt usta wy o ogro dach przy go to wa ny przez
PiS, a przede wszyst kim naj groź niej szy wnio sek 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 ca łej usta wy 
o ROD. Zwró cił uwa gę na ma so we pro te sty dział kow ców
da ją ce na dzie ję, że i z tej wal ki PZD wyj dzie zwy cię sko,
za zna cza jąc, Iż nie zbęd ne Jest jed nak kon ty nu owa nie wal -
ki, aby za cho wać ogro dy dla na stęp nych po ko leń. Pre zes
Związ ku prze ka zał oso bi ste po zdro wie nia i ży czył owoc -
nych ob rad. Ży cze nia skie ro wa ne przez Pre ze sa PZD do
de le ga tów na Zjazd zo sta ły przy ję te grom ki mi bra wa mi.

Re fe rat spra woz daw czo -pro gra mo wy wy gło sił Pre zes
OZ PZD w Gdań sku Cze sław Smo czyń ski, w któ rym za -
warł pro ble ma ty kę za gro żeń dla Ist nie nia Związ ku i ROD
oraz praw dział kow ców w tym m.in. rosz czeń do grun tów
ROD, li kwi da cji, kwe stie zwią za ne z wal ką o za cho wa -
nie praw dla dział kow ców wy ni ka ją ce z usta wy o ROD
oraz ju bi le usz 30-le cia PZD. Prze pływ in for ma cji 
w Związ ku, stan za go spo da ro wa nia ROD oraz dzia łek, te -
mat bez pie czeń stwa, a tak że za da nia dla Okrę go we go Za -
rzą du na na stęp ną ka den cję wy ni ka ją ce z pro gra mu
dzia ła nia to ko lej ne za gad nie nia po ru szo ne w re fe ra cie.

Spra woz da nie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
w Gdań sku z dzia łal no ści w okre sie ka den cji przed sta wił
jej Prze wod ni czą cy Bo gu sław Dą brow ski. Okrę go wa Ko -
mi sja Re wi zyj na PZD w wy ni ku do ko na nych kon tro li
dzia łal no ści Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku 
w okre sie mi ja ją cej ka den cji po sta wi ła wnio sek o za twier -
dze nie spra woz da nia OZ PZD z dzia łal no ści w la tach
2007–2011 oraz o udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce mu
Okrę go we mu Za rzą do wi PZD w Gdań sku. 

Spra woz da nie z dzia łal no ści w la tach 2007–2011 Okrę -
go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Gdań sku przed sta wił
jej Prze wod ni czą cy Jó zef Pi sar ski. W swo ich wy stą pie -
niach za pro sze ni go ście – Po sło wie na Sejm RP Kry sty na
Kło sin, Jan Ku las i Ka zi mierz Smo liń ski oraz kan dy da ci
na Po słów RP Fran ci szek Po tul ski i An drzej Ró żań ski, Wi -
ce pre zy dent Mia sta Tcze wa Adam Bur czyk i Bur mistrz
Mia sta Puck Ma rek Rintz - de kla ro wa li sze ro ką współ pra -
cę z Okrę go wym Za rzą dem PZD i Związ kiem oraz po -
trze bę dal sze go ist nie nia ogrod nic twa dział ko we go, za-
pew nia jąc o pod ję ciu wszel kich moż li wych dzia łań w ce -
lu obro ny obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, dla obec nych i przy szłych po ko -
leń. Zwra ca li uwa gę, że mą dra wła dza mu si dbać o dział -
kow ców, człon ków lo kal nych spo łecz no ści i o ogro dy
dział ko we, któ re są zie lo ny mi oa za mi spo ko ju i wy po -
czyn ku i daw no wto pi ły się w kra jo braz miast i nie wi dzą
żad ne go po wo du, by je li kwi do wać. Prze wod ni czą ca Kra -
jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w imie niu Pre ze sa PZD 
i swo im zwró ci ła się do uczest ni czą cej w Zjeź dzie Po słan -
ki na Sejm RP z Plat for my Oby wa tel skiej z za py ta niem,
dla cze go do tej po ry jej ugru po wa nie po li tycz nie nie od -
po wie dzia ło na Apel Kra jo wej Ra dy PZD z 14 lip ca 2011 r.,
w któ rym to pro si li śmy, aby jed no znacz nie par tie po li tycz -
ne od nio sły się do kwe stii przy szło ści ru chu ogrod nic twa
dział ko we go i Usta wy o ROD z 2005 ro ku. Pod czas trwa -
ją cej dys ku sji przy był Dy rek tor Biu ra Po sel skie go Po słan -
ki Kło sin i po in for mo wał uczest ni ków Zjaz du, te Pa ni
Po seł otrzy ma ła in for ma cję od Prze wodni czą ce go Klu bu
Par la men tar ne go Plat for my Oby wa tel skiej, iż Klub skie -
ru je do Pre ze sa PZD w cią gu kil ku dni de kla ra cję Klu bu
w spra wie ogro dów dział ko wych i bę dzie ono z pew no ścią
sa tys fak cjo no wa ło człon ków PZD. W dys ku sji na Zjeź -
dzie wzię ło udział 14 de le ga tów. Dys ku tan ci pod kre śla li,
że ko niecz na jest dal sza wal ka o ist nie nie ogro dów dział -
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ko wych i za cho wa nie ure gu lo wań praw nych za war tych w
Usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Uzna li za
nie zwy kle waż ne dą że nie do dal szej po pra wy współ pra cy
z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi ce lem umiesz cza nia ogro -
dów dział ko wych w miej sco wych pla nach za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go miast i gmin. W dys ku sji nie bra-
ko wa ło tak że te ma tów zwią za nych z re gu la cją sta nu praw -
ne go grun tów ROD, te mat skład ki człon kow skiej w PZD,
bez pie czeń stwa ogro dów i współ pra cy z Po li cją i Stra żą
Miej ską, bra ku In for ma cji o dzia łal no ści Związ ku w pu -
blicz nych i ko mer cyj nych me diach oraz spraw do ty czą -
cej bie żą cej dzia łal no ści Ogro dów.

Do pro to ko łu zło ży li swo je wy stą pie nia Bo gu sław Dą -
brow ski - ustę pu ją cy Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej PZD i Jó zef Pi sar ski – ustę pu ją cy Prze wod-
ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD.

Do Zjaz do wej Ko mi sji Uchwał i Wnio sków swo je pro -
po zy cje i wnio ski skie ro wa ło 18 de le ga tów, ce lem roz pa -
trze nia ich przez no wo wy bra ny Okrę go wy Za rząd PZD.

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
Ma ria Fojt w swo im wy stą pie niu do brze oce ni ła przy go -
to wa nie Zjaz du i ma te ria ły spra woz daw czo -pro gra mo we.
Zło ży ła po dzię ko wa nie za do brą or ga ni za cję pra cy i osią -
gnię cia Okrę go we go Za rzą du w mi nio nej ka den cji. Przy -
po mnia ła wal kę w obro nie usta wy o ROD i ko niecz ność
jej dal sze go pro wa dze nia wo bec ko lej nych po ja wia ją cych
się za gro żeń.

Wspo mnia ła rów nież o ju bi le uszu 30-le cia Związ ku 
i pierw szej usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych oraz o przy go to wa niach do II Kon gre su PZD 
w War sza wie, któ ry od bę dzie się 22 wrze śnia 2011 ro ku.
Ży czy ła do bre go wy bo ru władz okrę go wych I zre ali zo -
wa nia za ło żeń pro gra mo wych w na stęp nej ka den cji.

Li sty do Zjaz du skie ro wa li:
– Pre zy dent Mia sta Sta ro gard Gdań ski Ed mund Sta cho -

wicz,
– Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy,
– Okrę go wy Za rząd PZD w El blą gu,
– Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD w War sza wie,
– Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le,
– Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie,
– in struk tor ds. ogrod nic twa w OZ PZD Szcze cin Ali cja

No wak.
VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD za twier dził spra -

woz da nia z dzia łal no ści Okrę go we go Za rzą du PZD, Okrę -
go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji Roz-
jem czej PZD za okres ka den cji 2007–2011, udzie lił ab so -

lu to rium ustę pu ją ce mu Okrę go we mu Za rzą do wi, uchwa -
lił pro gram dzia ła nia Okrę gu na ka den cję w la tach
2011–2015 oraz usta lił licz bę człon ków sta tu to wych or -
ga nów okrę go wych i do ko nał wy bo ru no wych władz
okrę go wych. No wo wy bra ny 35-oso bo wy Okrę go wy Za -
rząd funk cję Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań -
sku po now nie po wie rzył Cze sła wo wi Smo czyń skie mu.
Na Wi ce pre ze sów wy bra ni zo sta li: Jan Da wi do wicz i Sta -
ni sław Ka spe rek, Se kre ta rzem OZ PZD zo stał wy bra ny
Wal de mar Le wan dow ski, a Skarb ni kiem OZ PZD Zdzi -
sław Ka miń ski.. No wo wy bra na 11-oso bo wa Okrę go wa
Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Gdań sku na swym pierw szym
po sie dze niu funk cję Prze wod ni czą ce go po now nie po wie -
rzy ła Bo gu sła wo wi Dą brow skie mu.

Na Prze wod ni czą ce go no wo wy bra nej 11-oso bo wej
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Gdań sku, na
pierw szym po sie dze niu po now nie wy bra no Jó ze fa Pi sar -
skie go.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD na wnio sek Ko -
mi sji Wy bor czej do ko nał tak że wy bo ru 26 de le ga tów na
IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w War sza wie, re pre -
zen tan tów Okrę gu Gdań skie go.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD na wnio sek Ko -
mi sji Uchwał i Wnio sków pod jął:

– uchwa ły wy ma ga ne Sta tu tem PZD,
– sta no wi sko Zjaz du w spra wie jed no ści ru chu ogrod -

nic twa dział ko we go,
– sta no wi sko Zjaz du w spra wie obro ny Usta wy o ROD

z dnia 8 lip ca 2005 ro ku,
– sta no wi sko Zjaz du w spra wie zwo ła nia II Kon gre su

PZD,
– sta no wi sko Zjaz du w spra wie współ pra cy z sa mo rzą -

da mi lo kal ny mi,
– sta no wi sko Zjaz du w spra wie wy bo rów par la men tar -

nych w 2011 ro ku
oraz skie ro wał list do Prze wod ni czą ce go Plat for my

Oby wa tel skiej Do nal da Tu ska w spra wie okre śle nia sto -
sun ku par tii do ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Prze wod -
ni czą cy Zjaz du udzie lił gło su no wo wy bra ne mu Pre ze -
so wi Okrę go we go Za rzą du PZD Cze sła wo wi Smo czyń -
skie mu, któ ry po dzię ko wał za wy bór i po gra tu lo wał wy -
bo ru wszyst kim no wo wy bra nym człon kom sta tu to wych
or ga nów Okrę gu, ży cząc owoc nej dzia łal no ści w ko lej nej
ka den cji. Wo bec wy czer pa nia za twier dzo ne go po rząd ku
ob rad, Prze wod ni czą cy Zjaz du ogło sił je go za mknię cie.

W za łą cze niu prze ka zu ję pod ję te przez Zjazd pięć Sta -
no wisk i je den List.

Z dział ko wym po zdro wie niem Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Sta ni sław Ka spe rek
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De le ga ci uczest ni czą cy w VIII Okrę go wym Zjeź dzie
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku stwier dza -
ją, że skie ro wa nie przez by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sków
o stwier dze nie nie zgod no ści za pi sów na szej usta wy 
o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku z Kon sty tu cją RP spo wo do wa -
ło wy stą pie nie re al ne go i naj groź niej sze go za gro że nia w
hi sto rii ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce dla
dział kow ców, ogro dów i Związ ku.

Nikt z dział kow ców nie ro zu mie po wo dów skie ro wa nia
ta kich wnio sków oraz ata ków waż nych or ga nów Pań stwa
na na szą usta wę, ta kich jak Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich, Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Bia łym sto ku
czy Naj wyż sza Izba Kon tro li.

Nie zga dza my się tak że z ar gu men ta cją za war tą w sta -
no wi skach Mar szał ka Sej mu RP i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne -
go RP prze ka za nych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
w spra wie wnio sków Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go. Dział kow cy i ich sa mo rzą dy PZD na sze go Okrę gu
Gdań skie go oraz z ca łej Pol ski kie ru ją do Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go pro te sty, li sty, ape le i sta no wi ska
o wy co fa nie wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Zwra ca my się o po moc do Pre zy den ta RP, Mar szał ków
Sej mu i Se na tu, Rzą du, lecz na sze pi sma w zde cy do wa nej
więk szo ści po zo sta ją bez od po wie dzi. Pi sze my pi sma do
Pa na Mar szał ka Sej mu o zmia nę re pre zen ta cji Sej mu 
w Try bu na le Kon sty tu cyj nym w spra wie na szej usta wy,
bo wiem nie zga dza my się, aby Po seł An drzej De ra z PiS
był re pre zen tan tem. Jest on zde kla ro wa nym prze ciw ni -
kiem na szej usta wy oraz Związ ku.

Or ga ny Pań stwa za po mi na ją tak że, że po par cia dla na -
szej usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku udzie li ło już 
620 ty się cy Oby wa te li.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie wy dał jesz cze orze cze nia

w spra wie wnio sku, lecz na pod sta wie zna nych nam sta -
no wisk Mar sza ła Sej mu RP i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go RP
w spra wie usta wy oka zać się mo że, że Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny nie któ re za pi sy uchy li.

Ozna czać to bę dzie, że o lo sach na szej usta wy de cy do -
wać bę dą par la men ta rzy ści wy bra ni do Sej mu w dniu 
9 paź dzier ni ka 2011 ro ku. VIII Okrę go wy Zjazd De le ga -
tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku, bio rąc
po wyż sze pod uwa gę po pie ra pod ję tą de cy zję przez Kra -
jo wą Ra dę PZD w dniu 14 lip ca 2011 ro ku o zwo ła niu 
II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Uzna je my, Że Kon gres jest naj lep szą for mą za pre zen -
to wa nia ca łe mu spo łe czeń stwu do rob ku i zna cze nia na -
sze go ru chu oraz je go fak tycz ne go po ten cja łu.

Opi nia pu blicz na bę dzie mia ła spo sob ność, aby prze ko -
nać się, ja kim po par ciem cie szy się wśród człon ków oraz
od da na szą ak cep ta cję dla roz wią zań za war tych w na szej
usta wie. Gło sem uczest ni ków Kon gre su bę dzie moż na tak -
że za ma ni fe sto wać sprze ciw pol skich dział kow ców wo bec
ostat nich wy da rzeń wo kół usta wy o ROD z 2005 r.

Bę dzie to po nad to do sko na ła oka zja do wła ści we go
uczcze nia ju bi le uszu XXX le cia na sze go Związ ku.

Sze ro ka re pre zen ta cja dział kow ców bio rą cych udział w
II Kon gre sie win na wy po wie dzieć się w spra wach Usta -
wy, Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i na sze go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Kon gres wi nien tak że wy po wie dzieć się w spra wie naj -
bliż szych wy bo rów par la men tar nych, gdyż dla nas dział -
kow ców nie zmier nie waż nym bę dzie, ja cy par la men-
ta rzy ści uzy ska ją spo łecz ny man dat.

Mu si my, więc pod jąć dzia ła nia, aby w przy szłym pol -
skim Par la men cie za sia dły ta kie oso by, któ re bę dą obiek -
tyw ne w spra wach na szej usta wy, ogro dów dział ko wych
oraz ro li Związ ku w funk cjo no wa niu ogro dów w Pol sce.

STANOWISKO
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku

z dnia 17 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie zwo ła nia II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Wal de mar Le wan dow ski 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Ta de usz Sa ko wicz 

LIST
De le ga tów na VIII Okrę go wy Zjazd PZD w Gdań sku 

w dniu 17 wrze śnia 2011 ro ku 
do Prze wod ni czą ce go Plat for my Oby wa tel skiej Do nal da Tu ska 

w spra wie okre śle nia sto sun ku par tii do ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Z mia sta Gdań ska, sym bo lu so li dar no ścio we go ru chu
de le ga ci uczest ni czą cy w VIII Okrę go wym Zjeź dzie De -

le ga tów PZD Okrę gu Gdań skie go ślą do Pa na Prze wod ni -
czą ce go Plat for my Oby wa tel skiej ten list.
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De mo kra tycz nie wy bra ni de le ga ci przez dział kow ców
z 247 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, w któ rych
użyt ku je od dzie się cio le ci po nad 53 000 ro dzin dział ko -
wych uwa ża ją za za sad ne, aby przez Pa na kie ro wa na par -
tia jed no znacz nie okre śli ła swój sto su nek do na sze go,
na ro do we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz wy ra -
zi ła swój po gląd na te mat praw nych re gu la cji okre śla ją -
cych funk cjo no wa nie ogrod nic twa dział ko we go, w szcze-
gól no ści sto sun ku do za pi sów usta wy o ROD z 8 lip ca
2005 ro ku. Pan li der swej par tii po cho dzą cy jak my z wo -
je wódz twa po mor skie go, z ka szub skiej zie mi w przeded -
niu zbli ża ją cych się wy bo rów do Par la men tu wi nien jest
nam dział kow com, bę dą cym tak że wy bor ca mi udzie lić
od po wie dzi na na sze py ta nia.

Dział kow cy, nie tyl ko na sze go Okrę gu Gdań skie go pa -
mię ta ją, ko mu za wdzię cza ją od rzu ce nie w pierw szym
czy ta niu wy jąt ko wo szko dli we go pro jek tu o ogro dach

dział ko wych au tor stwa PiS. Wów czas mie li śmy na dzie -
ję, że po od rzu ce niu te go pro jek tu, po li ty cy prze sta ną gnę -
bić dział kow ców, człon ków pol skie go spo łe czeń stwa
swy mi ko lej ny mi pro po zy cja mi zmia ny na szej usta wy 
i po zwo lą nam wresz cie wy po czy wać i pra co wać w spo -
ko ju w na szych Ogro dach, na na szych dział kach.

Z pew no ścią jest Pa nu zna ny apel pol skich dział kow -
ców do wła dzy pu blicz nej o za cho wa nie usta wy o ROD 
w obec nym kształ cie, pod któ rym swój pod pis zło ży ło po -
nad 620 ty się cy Oby wa te li.

Ta kie go gło su nie wol no lek ce wa żyć, trze ba go sza no -
wać i w koń cu za uwa żyć. Udzie le nie nam dział kow com
jed no znacz nej od po wie dzi po zwo li roz wiać nie po trzeb ne
wąt pli wo ści nas nur tu ją ce, bo wiem chcie li by śmy ko rzy -
stać' w peł ni z unor mo wań praw nych za war tych w na szej
usta wie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Wal de mar Le wan dow ski 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Ta de usz Sa ko wicz 

STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Gdańskiego

z dnia 17 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi

Uczest ni cy VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców Okrę gu Gdań skie go stwier-
dza ją, że ist nie nie i roz wój Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych za le ży nie tyl ko od na szej spo łecz nej, po za rzą do -
wej or ga ni za cji, ale rów nież od dzia łal no ści sa mo rzą dów
lo kal nych. Obec nie ist nie ją ce Ogro dy są kon ty nu ato ra mi
114-let niej tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce.

Na sze Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we zrze szo ne w PZD
peł nią istot ne i waż ne funk cje pro eko lo gicz ne, proz dro -
wot ne, spo łecz ne, re kre acyj ne i in te gra cyj ne.

W zde cy do wa nej więk szo ści po wsta ły dzię ki pra cy 
i wy sił ko wi fi nan so we mu wie lu po ko leń dział kow ców i
ich Związ ku, przy wra ca jąc pol skie mu spo łe czeń stwu i
przy ro dzie po przed nio otrzy ma ne zde gra do wa ne te re ny.
Na sze ogro dy to tak że miej sce sze ro ko za kro jo nej ak tyw-
no ści lu dzi trze cie go wie ku oraz edu ka cji spo łecz nej i eko -
lo gicz nej mło dych łu dzi. Po sia da ją, zgod nie z wo lą usta -
wo daw cy, sta tus urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, co
ozna cza, że sta no wią one część in fra struk tu ry, któ rej bez -
po śred nim prze zna cze niem jest bie żą ce i sta łe za spo ka ja -
nie zbio ro wych po trzeb nas Oby wa te li, człon ków lo -
kal nych spo łecz no ści. Do utrzy ma nia na szych ogro dów

jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go nie do kła da ją żad nych
fi nan so wych środ ków i to pra cą nas dział kow ców są one
zie lo ny mi par ka mi, „płu ca mi” na szych nad mier nie zur ba -
ni zo wa nych miast. Dział ki w na szych ogro dach są wresz -
cie spe cy ficz nym świad cze niem so cjal nym Pań stwa
ukie run ko wa nym na wspie ra nie so cjal no -by to wych po -
trzeb spo łe czeń stwa, bę dą cych czę ścią za dań pu blicz nych
Pań stwa, któ re wy peł nia nasz Zwią zek.

Jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go zgod nie z za pi sa mi
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.
zo sta ły zo bo wią za ne do wy peł nia nia sze re gu obo wiąz ków
ce lem za pew nie nia na szym Ogro dom pra wi dło we go ich
funk cjo no wa nia.

De le ga ci uczest ni czą cy w VIII Zjeź dzie na dal de kla ru -
ją chęć współ pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi dla two -
rze nia jak naj lep szych wa run ków dzia ła nia i roz wo ju
na szych Ogro dów. Dzię ki współ dzia ła niu władz na sze go
Okrę gu Gdań skie go i Kra jo wej Ra dy PZD z sa mo rzą da -
mi miast i gmin ist nie nie na szych Ogro dów jest co raz czę -
ściej za bez pie czo ne wła ści wy mi za pi sa mi w pla nach 
i stu diach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Na sza spo łecz na or ga ni za cja ni gdy nie sprze ci wia ła się
in we sty cjom ce lu pu blicz ne go re ali zo wa nym przez sa mo -
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rzą dy lo kal ne, wy ra ża jąc zgo dę na czę ścio wą lub cał ko wi -
tą li kwi da cję ist nie ją cych Ogro dów, a po przez ta kie dzia -
ła nia dą ży my do po go dze nia roz wo ju miast i gmin z
ist nie niem na szych Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Nie ste ty stwier dza my, że jesz cze zda rza ją się przy pad -
ki, gdy sa mo rzą dy w spo sób nie uza sad nio ny eli mi nu ją
ogro dy z miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go i tym sa mym za my ka jąc Oby wa te lom, człon -
kom lo kal nych spo łecz no ści do stęp do zie le ni dział ko wej

dzia ła ją prze ciw wła snym miesz kań com.
De le ga ci uczest ni czą cy w VIII Zjeź dzie stwier dza ją, że

je dy ną gwa ran cją dal sze go funk cjo no wa nia i roz wo ju na -
szych Ogro dów jest pro wa dze nie sze re gu dzia łań dla roz -
wi ja nia współ pra cy z lo kal ny mi sa mo rzą da mi, od by wa nej
na za sa dach part ner skich, z obo pól ną ko rzy ścią przy jed -
no cze snym uwzględ nia niu i po sza no wa niu praw dział -
kow ców oraz nie za leż no ści i sa mo rząd no ści Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Wal de mar Le wan dow ski 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Ta de usz Sa ko wicz 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Wal de mar Le wan dow ski 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Ta de usz Sa ko wicz 

STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Gdań sku

z dnia 17 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 ro ku

De le ga ci na VIII Okrę go wy Zjazd PZD w Gdań sku de -
mo kra tycz nie wy bra ni na Wal nych Ze bra niach Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych do ce nia jąc zna czą cą ro lę obu
Izb Pol skie go Par la men tu dla spo łe czeń stwa, uzna ją za za -
sad ne i ko niecz ne zwró cić się z ape lem do wszyst kich
dział kow ców Okrę gu Gdań skie go, ich ro dzin i przy ja ciół
o udział w nad cho dzą cych wy bo rach par la men tar nych.

Je ste śmy człon ka mi PZD, ma so wej, de mo kra tycz nej,
sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji, któ ra w swym
dzia ła niu kie ru je się służ bą w in te re sie pol skich ro dzin, 
w tym jed ne go mi lio na dział kow ców.

Ma my peł ną świa do mość, że w na szych sze re gach są
lu dzie o róż nych po glą dach po li tycz nych.

Sza nu je my to, dla te go w na szym Związ ku i Ogro dach
jest miej sce dla każ dej pol skiej ro dzi ny, bo wiem to nie po -
glą dy po li tycz ne de cy du ją o tym, czy ma się dział kę czy
też nie oraz czy dzia ła się w Związ ku.

Nie za leż nie od po glą dów po li tycz nych łą czy nas za mi -
ło wa nie do zie mi wy ra ża ne na szą pra cą na dział ce, łą czy
nas po nad 114-let nia tra dy cja, ale na de wszyst ko łą czy nas
idea ru chu ogrod nic twa dział ko we go wy kształ co na 
i utrwa la na we wszyst kich pań stwach Unii Eu ro pej skiej,
w tym tak że w na szej Oj czyź nie.

Łą czy nas idea, któ rej ce lem jest po moc nie zbyt za moż -
nym, po moc ro dzi nie, peł nie nie służ by w in te re sie lo kal -
nych spo łecz no ści po przez roz wój ogro dów dział ko wych,
obro na tych ogro dów i dział kow ców, a tak że dba nie o
trwa nie po rząd ku praw ne go do brze słu żą ce go wszyst kim

nam dział kow com. W związ ku z nad cho dzą cy mi wy bo -
ra mi par la men tar ny mi uzna je my za ko niecz ne zwró cić się
do wszyst kich ro dzin dział ko wych o udzie le nie po par cia
tym kan dy da tów na Po sła i Se na to ra RP, któ rzy w pro gra -
mach ak cen tu ją re al ne wspar cie dział kow ców, po moc dla
re ali za cji ce lów Związ ku i obro nę obo wią zu ją cej Usta wy
o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku.

Uwa ża my tak że, że win ni śmy po pie rać tych kan dy da -
tów, któ rzy da li się do tych czas po znać ze swej dzia łal no -
ści par la men tar nej bądź ze współ pra cy z dział kow ca mi,
ja ko na si przy ja cie le oraz pro pa ga to rzy i zwo len ni cy dal -
sze go ist nie nia oraz roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce. Ce lem ca łe go Związ ku jest te raź niej szość i
przy szłość na szych ogro dów oraz obro na in te re sów nas
dział kow ców wy ra ża na per ma nent ną obro ną na szej Usta -
wy o ROD.

Ce lem na sze go Związ ku jest tak że nie zmien ne dba nie
o do bro miast, w któ rych na sze ogro dy dział ko we speł -
nia ją po ży tecz ną ro lę te re nów zie lo nych, dar mo wych płuc
dla wy so ko zur ba ni zo wa nych miast, słu żąc wszyst kim ich
miesz kań com.

Pa mię taj my, że w Na szych rę kach jest przy szłość ogro -
dów dział ko wych, w Na szych rę kach jest przy szłość pol -
skich ro dzin po trze bu ją cych po mo cy w po sta ci dzia łek 
w Na szych Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Speł nia -
jąc swój oby wa tel ski obo wią zek w dniu wy bo rów par la -
men tar nych, idąc do urn i od da jąc swój głos pa mię taj my
o ogro dach.
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Trwa bez przy kład ny atak na na szą spo łecz ną or ga ni za -
cję – Pol ski Zwią zek Dział kow ców, tak sku tecz nej 
w obro nie i roz wo ju ogro dów, na Zwią zek bę dą cy spad ko -
bier cą po nad 114-let niej tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go.

Pra wa dział kow ców za pi sa ne w Usta wie o ROD są re -
al nie za gro żo ne, w tym pra wa do spo koj nej upra wy dział -
ki, do za pew nie nia ist nie nia ogro du w in fra struk tu rze
miast, do zwol nień po dat ko wych, do ogro dów za stęp -
czych. VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w Gdań sku zwra ca się z ape lem do
wszyst kich dział kow ców, za rzą dów ogro dów, sym pa ty -
ków ogrod nic twa dział ko we go, do wszyst kich lu dzi do -
brej wo li, dla któ rych ogro dy dział ko we speł nia ją waż ne
funk cje so cjal ne, spo łecz ne, ochro ny śro do wi ska I zdro -
wot ne o zde cy do wa ne prze ciw sta wie nie się pró bom pod -
wa ża nia, zmia ny lub uchy le nia usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

W pod ję tej wal ce nie po win no za brak nąć ni ko go, ko mu
le ży na ser cu do bro dział kow ców i ogro dów. Na sza si ła 
i sku tecz ność tkwi w jed no ści or ga ni za cyj nej, dla te go nie
mo że my się po dzie lić.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w Gdań sku
zwra ca się o obro nę Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych do wszyst kich sa mo rzą dów te ry to rial nych, bo -
wiem to ogro dy dział ko we za spa ka ja ją na te re nach gmin
wie le pod sta wo wych po trzeb spo łecz nych i to tej czę ści
spo łe czeń stwa, któ ra ocze ku je i po trze bu je naj więk szej
po mo cy. VIII Okrę go wy Zjazd zwra ca się o po moc w w/w
spra wie do wszyst kich or ga ni za cji spo łecz nych i związ -
ków za wo do wych. Je ste śmy prze ko na ni, że dzię ki Wa sze -
mu sta wien nic twu ro dzin ne ogro dy dział ko we nie znik ną
z kra jo bra zu pol skich miast i gmin.

Ra zem nie po zwól my znisz czyć te go, co do brze słu ży
przede wszyst kim spo łe czeń stwu i gmi nom.

Od kil ku na stu już lat ruch ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce to czy bój w obro nie swo je go ist nie nia, przed ko -
lej ny mi pró ba mi za własz cze nia ogro dów 

dział kow ców. Ko lej ne eki py po li ty ków po 2005 ro ku
zmie nia ły me to dy dzia łań, lecz cel po zo stał ten sam, li -
kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Tyl ko sil na 
i do brze zor ga ni zo wa na or ga ni za cja spo łecz na jest w sta -
nie sku tecz nie bro nić in te re sów dział kow ców, bro nić ich
praw za gwa ran to wa nych usta wą. Za kil ka dni mi nie 6 lat
od przy ję cia przez Pol ski Par la ment usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, wy pra co wa nej po przez do świad -
cze nia wie lo po ko le nio wej hi sto rii ogro dów dział ko wych
w na szym kra ju.

Wi zja pro po no wa nych zmian pro wa dzi do uni ce stwie -
nia pięk nej idei roz wi ja ją cych się i do sko na le funk cjo nu -

ją cych ogro dów dział ko wych w Pol sce. Dzia ła nia po dej -
mo wa ne przez róż ne or ga ny wła dzy pu blicz nej nie sta no -
wią przed mio tu kon sul ta cji ze śro do wi skiem lu dzi, któ -
rych zmia ny bę dą do ty czyć, a wręcz prze ciw nie.

Za po mi na się, że MY, ja ko Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców dys po nu je my po nad 620 ty sią ca mi pod pi sów ze bra -
nych w obro nie na szej usta wy i sprze ci wie wo bec
ja kich kol wiek jej zmian.

Te go gło su nie wol no ba ga te li zo wać i prze ciw sta wiać
mu zde cy do wa nie mniej licz ne gło sy prze ciw ni ków PZD.
W obro nie pol skie go sys te mu ogrod nic twa dział ko we go
wy po wie dzia ło się też w pod ję tej re zo lu cji Mię dzy na ro do -
we Biu ro Ogro dów Ro dzin nych i Dział ko wych w Luk -
sem bur gu. De le ga ci uczest ni czą cy w ob ra dach Okrę go-
we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Gdań sku, bę dą cy de mo kra tycz nie wy bra ny mi
przed sta wi cie la mi ro dzin nych ogro dów dział ko wych
Okrę gu Gdań skie go, re pre zen tu ją cy po nad 53 ty sią ce ro -
dzin dział ko wych, jed no myśl nie żą da ją od stą pie nia od
ma ni pu lo wa nia przez po li ty ków pra wem, w ce lu po zba -
wie nia dział kow ców swo jej ochro ny praw nej, ja ką sta no -
wi dla nas Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Żą da my za prze sta nia wszel kich
prób roz wią za nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców, or ga -
ni za cji dzia ła ją cej w spo sób le gal ny, zor ga ni zo wa ny I pra -
wo rząd ny, sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji spo-
łecz nej, po wo ła nej do re pre zen to wa nia, obro ny praw I in -
te re sów swych człon ków. Wy ra ża my peł ne po par cie dla
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z Pre ze -
sem Związ ku Pa nem Eu ge niu szem Kon drac kim na cze le,
za do tych cza so we dzia ła nia w obro nie dział kow ców,
ogrod nic twa dział ko we go i Związ ku. Związ ku ist nie ją ce -
go w de mo kra tycz nej Pol sce już 30 lat. Je ste śmy za do -
tych cza so wy mi roz wią za nia mi do ty czą cy mi funk cjo -
no wa nia te go ogrod nic twa w Pol sce oraz zde cy do wa nie
wy stę pu je my w obro nie do brej dla praw dzi wych dział -
kow ców Usta wy o ROD.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do brze za -
bez pie cza in te re sy praw ne i ma jąt ko we dział kow ców, za -
pew nia trwa łość i roz wój ro dzin nym ogro dom dział-
ko wym oraz jed no li tą ogól no pol ską re pre zen ta cją związ -
ko wą. Roz wią za nia praw ne za war te w tej usta wie, po sze -
ściu la tach jej obo wią zy wa nia, spraw dzi ły się w prak ty-
cz nym funk cjo no wa niu ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych.

Wła dza pu blicz na win na pa mię tać, że de cy du jąc się na
ja kie kol wiek ini cja ty wy le gi sla cyj ne w tak wraż li wej spo -
łecz nie spra wie po win na po dej mo wać wy wa żo ne de cy -
zje, wsłu chu jąc się w gło sy dział kow ców i roz ma wia jąc 
z ni mi i ich wy bra ny mi przed sta wi cie la mi, a nie tyl ko 

STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów  Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku  

z dnia 17 wrze śnia 2011 ro ku
w spra wie obro ny ustawy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 roku
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z gru pą by łych człon ków PZD usu nię tych za ła ma nie pra -
wa i szcze gól nie za in te re so wa nych zmia na mi, któ re do -
pro wa dzą w kon se kwen cji do nie od wra cal nych skut ków
w sys te mie pol skie go ogrod nic twa dział ko we go. Dział -
kow cy Okrę gu Gdań skie go w swej zde cy do wa nej więk -
szo ści wie dzą, ja kie są praw dzi we in ten cje pro pa ga to rów
zmia ny usta wy i li kwi da cji na sze go Związ ku. Wie dzą też,
ko mu za wdzię cza my uchwa le nie do brej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Bę dą też o tym pa mię tać
pod czas naj bliż szych wy bo rów par la men tar nych. De le ga -
ci zgro ma dze ni na Zjeź dzie Okrę gu Gdań skie go Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców wy ra ża ją po par cie dla wal ki
ca łe go na sze go Związ ku w obro nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, dla tra dy cji i do ko nań pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go, dla Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców chro nią ce go ogro dy i dział kow ców przed ich li -
kwi da cją.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Gdań sku stwier dza, że wie le grup in te re -
sów wszel ki mi me to da mi dą ży do po zba wie nia dział kow -
ców użyt ko wa nych grun tów i przy ję cia ich na ce le
ko mer cyj ne dą żąc róż ny mi me to da mi do uchy le nia lub

zmia ny Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Ogro dy dział ko we, a zwłasz cza or ga ni za cja bro nią ca
dział kow ców – Pol ski Zwią zek Dział kow ców są przed -
mio tem nie ustan nych ata ków.

W nie któ rych me diach pro wa dzi się kam pa nię na gon ki
na Zwią zek ma ją cą na ce lu znisz cze nie wi ze run ku PZD
w spo łe czeń stwie, któ ry sku tecz nie wy stę pu je w obro nie
Ogro dów dział ko wych.

Eli ty spra wu ją ce wła dzę w kra ju nie mo gą lek ce wa żyć
na ro du, je go wo li, po nie waż man dat spra wo wa nia wła dzy
po cho dzi od na ro du, któ re go czę ścią są rów nież dział kow -
cy. Dla te go uczest ni cy VIII Zjaz du De le ga tów Okrę gu
Gdań skie go, ob da ro wa ni man da ta mi swo ich dział kow ców
mó wią sta now cze NIE wszel kim pró bom li kwi da cji
ogrod nic twa dział ko we go.

Ma my do brą usta wę na mia rę dzi siej szych cza sów i bę -
dzie my jej bro nić do zwo lo ny mi pra wem spo so ba mi. Jest
nas du żo. Wy gra my z ty mi, któ rzy chcą znisz czyć na sze
ogro dy, a te re ny ogro dów za mie nić na pla ce bu dów. Bę -
dzie my da lej pra co wać i dzia łać dla umoc nie nia Związ ku
i ogro dów dział ko wych, dla do bra wszyst kich dział kow -
ców i ich ro dzin.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Wal de mar Le wan dow ski 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Ta de usz Sa ko wicz 

STANOWISKO
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku 

z dnia 17 wrze śnia 2011 ro ku 
w spra wie jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

De le ga ci Pol skie go Związ ku Dział kow ców Okrę gu
Gdań skie go uczest ni czą cy w VIII Zjeź dzie w dniu 
17 wrze śnia 2011 roku uwzględ nia jąc sy tu ację ze wnętrz -
ną Związ ku uwa ża ją za za sad ne za ję cie sta no wi ska 
w spra wie jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
i prze sła nie go do Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych Okrę gu Gdań skie go i za ich po śred nic twem do
dział kow ców. Pol scy dział kow cy od nie mal dwu dzie stu
lat ata ko wa ni są za rów no przez wła dze usta wo daw cze jak
i wy ko naw cze oraz nie któ re sa mo rzą dy lo kal ne, któ re dą -
żą róż ny mi me to da mi do li kwi da cji ogro dów dział ko wych
i na szej spo łecz nej or ga ni za cji Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Szcze gól nie usil nie dą ży się do uni ce stwie nia
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, do cze go włą czył się mię dzy in ny mi Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich, Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go,
a ostat nio Pro ku ra tor Ge ne ral ny RP pi sząc do Pre ze sa Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go o uzna nie jej za nie zgod ną 
z Kon sty tu cją RP.

Lek ce wa ży się po nad 620 ty się cy pod pi sów dział kow -
ców i ich sym pa ty ków, zło żo nych w obro nie usta wy i za -
cho wa niu praw, ja kie da je ona pol skim dział kow com.

Sto imy na sta no wi sku, że obec nie przy tak sze ro ko po -
dej mo wa nych dzia ła niach prze ciw ko na szej usta wie nie -
zbęd na jest dal sza in te gra cja pol skich dział kow ców wo kół
na szej nie za leż nej, sa mo rząd nej i de mo kra tycz nej or ga ni -
za cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców i re pre zen tu ją cej
nas, na co dzień Kra jo wej Ra dy, któ ra mo bi li zu je i bro ni
na szej usta wy oraz praw, ja kie ona nam da je.

Dwa dzie ścia lat pro wa dzo nej wal ki o ogro dy i pra wa
dział kow ców jed no znacz nie wska za ły, że tyl ko, gdy je -
ste śmy ra zem, po łą cze ni wspól nym ce lem, gdy je ste śmy
prze ko na ni o po trze bie wspól ne go dzia ła nia pod prze wod -
nic twem na szej or ga ni za cji Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, wte dy po tra fi my sku tecz nie bro nić na sze go
114-let nie go do rob ku, ogro dów i usta wy. In te gra cja nas
wszyst kich jest nie zbęd na i po trzeb na nie tyl ko w wal ce 
z za gro że nia mi, ale tak że w co dzien nej re ali za cji usta wo -
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wych i sta tu to wych za dań każ de go z nas.
Zwra ca my się, za tem do wszyst kich Za rzą dów ROD, 

a za Wa szym po śred nic twem do wszyst kich użyt kow ni -
ków dzia łek w na szym Okrę gu z ape lem o dal szą in te gra -
cję wo kół na szej or ga ni za cji, o jesz cze ak tyw niej sze
wspie ra nie jej w wal ce o obro nę usta wy i na szych praw,
ja kie ona nam gwa ran tu je.

Tyl ko wspól nym dzia ła niem, zjed no cze niem wo kół
Związ ku, prze ko na niem o po dej mo wa nych przez nie go
dzia ła niach, mo że my sku tecz nie prze ciw dzia łać za gro że -
niom dla ogro dów.

Ak tyw niej prze ciw sta wiaj my się wy sy ła jąc sta no wi ska,
pro te sty i ape le do Pre zy den ta RP, Mar szał ków Sej mu 
i Se na tu, Po słów i Se na to rów Zie mi Po mor skiej oraz do
kan dy da tów star tu ją cych w je sien nych wy bo rach, a tak że
do przed sta wi cie li or ga nów pań stwo wych w obro nie na -
szej usta wy i PZD, aby nie do pu ścić do uni ce stwie nia
usta wy i Związ ku oraz prze ciw ko wszel kim pró bom ogra -
ni cze nia na szych praw za gwa ran to wa nych nam w usta wie
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i Kon sty tu cji RP.

Tyl ko w jed no ści mo że my sku tecz nie wal czyć w obro -
nie ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Wal de mar Le wan dow ski 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Ta de usz Sa ko wicz 

19. In for ma cja z IV Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w War sza wie

W dniu 17 wrze śnia 2011 ro ku od był się IV Okrę go wy
Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w War sza wie. W Zjeź dzie uczest ni czył oso bi ście Pre zes
PZD Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry był rów nież de le ga tem
na Okrę go wy Zjazd. Go ść mi zjaz du by li po sło wie; Ja nusz
Pie cho ciń ski, Ma rek Ba lic ki, Ma rek Wi kiń ski i Mi chał
Szczer ba, se na tor Mi chał Bosz ko oraz kan dy dat ka na po -
sła Ma rio la Rab czan oraz Da niel Gło wacz prze wod ni czą -
cy Ra dy dziel ni cy Ur sy nów, dział ko wiec, kan dy dat na
po sła. W Zjeź dzie wzię li rów nież udział przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych za szczy cił Nas swo ją obec no ścią
Adam Stru zik Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go,
udział w Zjeź dzie wzię ła rów nież Ma ria Mo skow ska v -ce
prze wod ni czą ca Ra dy Dz. Bie la ny oraz Pa weł Buj ski z -ca
Bur mi strza Be mo wa. Za pro sze ni go ście chęt nie za bie ra li
głos w dys ku sji przed sta wia jąc swo je sta no wi sko w obro -
nie pol skich ogro dów dział ko wych, wie le cie płych słów
pa dło pod ad re sem na szej or ga ni za cji, pod kre śla no, jak
waż ne za da nie speł nia ją ogro dy dla spo łe czeństw i sa -
mych dział kow ców. Oso bi sty list do Zjaz du skie ro wał Ja -
ro sław Ka li now ski po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go. 

Swo je wspar cie i po zdro wie nia do Zjaz du Ma zo wiec -
kie go skie ro wa ły, rów nież Okrę go we Za rzą dy w Szcze ci -
nie, Gdań sku jak rów nież ro dzin ne ogro dy dział ko we
„Sa dy Żo li bor skie” w War sza wie, „Współ pra ca” w Ło -
mian kach, „Be mo wo II” w War sza wie i „Ur sy nów” 
w War sza wie, za co ser decz nie dzię ku je my.

IV Zjazd De le ga tów w War sza wie otwo rzy ła Pre zes
Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go Gra ży na Fran ke wi -
ta jąc uczest ni ków oraz za pro szo nych go ści. Na sa lę zo stał
wpro wa dzo ny Sztan dar Okrę go we go Za rzą du, oraz za śpie -
wa ny hymn pań stwo wy. Na prze wod ni czą cych IV Zjaz du
zo sta li wy bra ni An to ni Ko strze wa oraz Te re sa Kar pe ta. 

Prze wod ni czą cy Zjaz du za pro po no wał skład Pre zy dium
Zjaz du w oso bach Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki, Pre -
zes OZM PZD Gra ży na Fran ke, Prze wod ni czą ca Ko mi sa -
rycz nej Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Ma rian na Ce -
gieł kow ska, Prze wod ni czą ca Okrę go wej Ko mi sji Roz jem -
czej Zo fia Pa de rew ska, któ rzy zo sta li jed no gło śnie przy -
ję ci przez Zjazd. Prze wod ni czą cy przed sta wił rów nież
po rzą dek ob rad, oraz re gu la min ob rad za twier dzo ny przez
Zjazd. 

W tym ro ku ob cho dzi my 30-le cie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, z tej oka zji, w imie niu dział kow ców ma -
zo wiec kich pre zes Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go
prze ka za ła Pre ze so wi Związ ku po dzię ko wa nie, za je go
oso bi sty wkład w ist nie nie i roz wój na szej or ga ni za cji.

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców wy róż nił i uho -
no ro wał 14 dzia ła czy Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie -
go od zna ką „Za za słu gi dla PZD” oraz wrę czył zło tą
od zna kę „Za słu żo ne go Dział kow ca” dla 10 ak tyw nych
dzia ła czy. 42 człon ków ustę pu ją ce go Okrę go we go Za rzą -
du Ma zo wiec kie go otrzy ma ło dy plo my uzna nia Kra jo wej
Ra dy PZD, ja ko po dzię ko wa nia za szcze gól ne za słu gi,
wzo ro we wy ko ny wa nie obo wiąz ków sta tu to wych oraz
dzia ła nie w obro nie praw dział kow ców i usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Łącz nie wy róż nio ny mi zo -
sta ło 66 osób. W imie niu od zna czo nych dzia ła czy po dzię -
ko wa nia Pre ze so wi Pol skie go Związ ku Dział kow ców zło -
żył Hen ryk Ga la pre zes ROD „Lot ni sko” w War sza wie.

IV Okrę go wy Zjazd wy brał sied mio oso bo wą Ko mi sję
Man da to wą, sied mio oso bo wą Ko mi sję Wy bor czą, oraz
sied mio oso bo wą Ko mi sję Uchwał i Wnio sków wraz z ich
prze wod ni czą cy mi.

Re fe rat spra woz daw czo - pro gra mo wy Okrę go we go Za -
rzą du Ma zo wiec kie go PZD wy gło si ła Pre zes Gra ży na
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Fran ke, któ ry zo stał po zy tyw nie oce nio ny przez Zjazd.
Spra woz da nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej re fe ro wa -
ła Prze wod ni czą ca Zo fia Pa de rew ska, a Spra woz da nie
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej wy gło si ła Prze wod ni czą -
ca Ma rian na Ce gieł kow ska wraz wnio skiem o udzie le nie
ab so lu to rium ustę pu ją ce mu Okrę go we mu Za rzą do wi Ma -
zo wiec kie mu.

IV Okrę go wy Zjazd De le ga tów w War sza wie ob fi to wał
w wy stą pie nia bar dzo me ry to rycz ne oraz prze bie gał
spraw nie i zgod nie z za ło żo nym har mo no gra mem. 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Wy bor czej przed sta wił pro po -
no wa ny 39 oso bo wy skład Okrę go we go Za rzą du Ma zo -
wiec kie go oraz 9 oso bo we skła dy Ko mi sji Re wi zyj nej 
i Roz jem czej, któ re prze gło so wa no. No wym Pre ze sem
Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go zo sta ła wy bra na

Gra ży na Fran ke. Wy zna czo no rów nież skład De le ga tów
na Kra jo wy Zjazd Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

IV Okrę go wy Zjazd De le ga tów uwzględ nia jąc sy tu ację
Związ ku, i za gro żeń dla ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, ale przede wszyst kim dział kow ców i ich praw wy -
ni ka ją cych z usta wy o rod przy jął sze reg do ku men tów;
apel w spra wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 r., oraz
sta no wi ska w spra wie: w obro nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o zba da nie kon sty -
tu cyj no ści usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, po par cia de cy zji Kra jo wej Ra dy
PZD o zwo ła niu II Kon gre su PZD, współ pra cy z sa mo -
rzą da mi te ry to rial ny mi, któ rych treść przed sta wio na jest
po ni żej.

OZM PZD
/-/ Ko nop ka Mar ta

APEL
IV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 wrze śnia 2011 r.
w spra wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 r.

Zbli ża ją ce się wy bo ry par la men tar ne są wy da rze niem
dla ca łe go spo łe czeń stwa pol skie go, rów nież dla wszyst -
kich użyt kow ni ków dzia łek, zgro ma dzo nych pod skrzy -
dła mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Skład Par la -
men tu RP i układ sił par tyj nych, de cy du ją cych o przy szło -
ści na sze go kra ju, bę dzie miał bez po śred ni wpływ na dal -
sze funk cjo no wa nie ogro dów oraz sto su nek do nich
wła dzy usta wo daw czej, są dow ni czej i jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go. 

Prak tycz nie od dzie siąt ków lat dział kow cy i ich Zwią -
zek są ata ko wa ni przez pro po zy cje zmian usta wy, przed -
sta wia ne przez ko lej ne par tie po li tycz ne. Za rów no wła dza
usta wo daw cza jak i są dow ni cza sys te ma tycz nie pró bu ją
in ge ro wać w na sze ure gu lo wa nia usta wo we, lek ce wa żąc
przy tym wo lę i sta no wi sko sa mych za in te re so wa nych.
Jesz cze nie daw no słu cha li śmy o mrzon kach po wszech ne -
go uwłasz cze nia dział kow ców, a dzi siaj ci sa mi „od no wi -
cie le” usi łu ją zli kwi do wać za pi sy gwa ran tu ją ce użyt -
kow ni kom dzia łek spo kój i bez pie czeń stwo w przy pad ku
rosz czeń osób trze cich. Ata ko wa ni je ste śmy za rzu ta mi 
o bra ku nad zo ru nad ogro da mi i ich Związ kiem. Kwe stio -
nu je się na sze pra wo do grun tów zaj mo wa nych przez
dzie siąt ki lat przez ogro dy. Naj wyż sza Izba Kon tro li 
w swo im ra por cie usi ło wa ła zna leźć uza sad nie nie do
zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Mi -
ni ster stwo In fra struk tu ry pro wa dzi pra ce ana li tycz ne nad
na szą usta wą. Ten zma so wa ny atak świad czy o tym, że

każ dy ar gu ment jest do bry, aby za kwe stio no wać ist nie ją -
cy po rzą dek praw ny. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców, ja ko or ga ni za cja, zrze sza
w swo ich sze re gach mi lio no wą gru pę spo łecz ną, po łą czo -
ną mi ło ścią do przy ro dy i śro do wi ska na tu ral ne go. Tyl ko
na te re nie Ma zow sza jest nas 120 ty się cy. Dla cze go za tem
nasz głos, po par ty 620 ty sią ca mi pod pi sów w obro nie usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, nie sta no wi wy -
star cza ją ce go ar gu men tu dla nie któ rych par tii po li tycz nych. 

Je ste śmy spo łe czeń stwem oby wa tel skim, ma my za tem
pra wo de cy do wać o tym kto bę dzie nas re pre zen to wał w
Par la men cie RP, wła dzy usta wo daw czej od po wie dzial nej
za sta bil ne i ra cjo nal ne pra wo. Od nas sa mych za le ży czy
usta wy uchwa lać bę dą po sło wie i se na to ro wie ro zu mie ją -
cy ro lę ro dzin nych ogro dów dział ko wych i zna cze nie ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go dla spo łecz no ści lo kal nych. 

Uczest ni cy Zjaz du zwra ca ją się do wszyst kich dział -
kow ców ma zo wiec kich o ma so wy udział w te go rocz nych
wy bo rach par la men tar nych. 

Ape lu je my rów nież do władz na wszyst kich szcze blach
Związ ku w Okrę gu Ma zo wiec kim o wspar cie i po moc
tym kan dy da tom, któ rzy wy ka żą się zna jo mo ścią pro ble -
ma ty ki ogrod nic twa dział ko we go i nie za wio dą nas 
w przy szło ści. Tyl ko te ko mi te ty i ugru po wa nia po li tycz -
ne, któ re gwa ran tu ją obro nę praw i po stu la tów śro do wi ska
dział kow ców, za słu gu ją na pro mo cję i po moc ze stro ny
Związ ku i dział kow ców. 
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Je ste śmy prze ko na ni, że tyl ko wy bra nie wła ści wych
przed sta wi cie li w Par la men cie, da je gwa ran cje spo ko ju i

przy szło ści ogro dom, dział kow com i ich Związ ko wi i na
nich od daj my swój głos.

War sza wa, dnia 17 wrze śnia 2011r. 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

War sza wa, dnia 17 wrze śnia 2011r. 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie

z dnia 17 wrze śnia 2011 r.
w spra wie po par cia de cy zji Kra jo wej Ra dy PZD o zwo ła niu II Kon gre su PZD

Zjazd De le ga tów Okrę gu Ma zo wiec kie go w peł ni po -
pie ra de cy zję pod ję tą przez Kra jo wą Ra dę o zwo ła niu 
II Kon gre su PZD, ja ko spo so bu na przed sta wie nie na sze -
go sta no wi ska i wo li mi lio na ro dzin dział ko wych. 

Ata ki na Zwią zek i usta wę o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych w peł ni uza sad nia ją ta ką de cy zję. Nie mo że my ze
spo ko jem przy glą dać się jak pró bu je się nam ode brać pra -
wa, za pi sa ne w na szej usta wie i w spo sób bez par do no wy
li kwi do wać ogro dy.

Na sza de ter mi na cja wy ni ka z fak tu, że w ostat nich la -
tach sto so wa ne są róż ne for my zde pre cjo no wa nia Związ -
ku, oraz pod wa że nia za pi sów na szej usta wy, ja ko nie kon -
sty tu cyj nych. Uchwa lo na przez Sejm RP w 2005 r. usta -
wa spraw dzi ła się i jest w peł ni ak cep to wa na przez spo -
łecz ność dział ko wą.  Akt praw ny, któ ry gwa ran tu je
dział kow com pra wo wła sno ści na nie sień, za pew nia zwol -
nie nia po dat ko we, za bez pie cza ogro dy przed po chop ny mi
li kwi da cja mi, jest od dłuż sze go cza su ata ko wa ny w spo -
sób bez par do no wy. Usta wa ma szcze gól ne zna cze nie wła -
śnie dla dział kow ców i ogro dów ma zo wiec kich, bro -
nio nych jej za pi sa mi przed rosz cze nia mi i nie uza sad nio -
ny mi li kwi da cja mi. 

W obro nie usta wy o ROD zło ży ło pod pi sy 620 ty się cy
dział kow ców, a mi mo to zo sta ła za skar żo na przez I Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 

W wal kę ze Związ kiem i dział kow ca mi włą czy ły się naj -
wyż sze wła dze Pań stwa i or ga ny kon tro l ne. Mi ni ster stwo
In fra struk tu ry pro wa dzi pra ce nad zmia ną na szej usta wy,
prze ciw sta wia jąc mi lio no wej or ga ni za cji, ja ką jest Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, nic nie zna czą ce Sto wa rzy sze nia,
re pre zen to wa ne przez oso by na ru sza ją ce pra wo związ ko -
we i ogól nie obo wią zu ją ce prze pi sy. 

W tej sy tu acji de cy zja o zwo ła niu na dzień 22 wrze śnia
br. II Kon gre su PZD by ła ko niecz na. Te go ocze ki wa ły
struk tu ry, dzia ła cze i dział kow cy. 

W Kon gre sie udział weź mie 4000 przed sta wi cie li ogro -
dów, w tym 370 de le ga tów ma zo wiec kich. Za pro si my do
uczest nic twa przed sta wi cie li Rzą du, Par la men tu, sa mo -
rzą dów i or ga ni za cji spo łecz nych. 

II Kon gres bę dzie ma ni fe sta cją na szej wo li i ocze ki wań
w sto sun ku do władz usta wo daw czych i wy ko naw czych.
Je ste śmy mi lio no wą or ga ni za cją, i ocze ku je my, że nasz
głos prze sta nie być igno ro wa ny w pań stwie de mo kra tycz -
nym, gdzie wo la tak licz nej gru py spo łecz nej jest po mi ja -
na mil cze niem.

Je ste śmy re pre zen ta tyw ną gru pą oby wa te li i nie za mie -
rza my za do wo lić się obiet ni ca mi. Ocze ku je my od Par la -
men tu i Rzą du kon kre tów, pra wa do funk cjo no wa nia 
w ra mach wła snej or ga ni za cji, w opar ciu o ak cep to wa ną
przez nas usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
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Uczest ni cy IV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców zwra ca ją się do przed sta wi cie -
li władz sa mo rzą do wych na te re nie wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go z ape lem w spra wie funk cjo no wa nia i dal -
sze go roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych w opar -
ciu o prze pi sy usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są urzą dze nia mi uży tecz -
no ści pu blicz nej, słu żą cy mi za spo ka ja niu po trzeb wy po -
czyn ko wych, re kre acyj nych, so cjal nych za rów no dział-
kow ców jak i miesz kań ców miast. To te re ny zie lo ne, któ -
re wzbo ga ca ją lo kal ny kra jo braz, two rzą przy ja zne i zdro -
we oto cze nie dla dział kow ców i spo łecz no ści lo kal nych. 

Na prze strze ni 110 lat, ogro dy po wsta wa ły naj czę ściej
na grun tach sła bych i zde gra do wa nych. Tyl ko dzię ki wy -
tę żo nej pra cy dział kow ców i dzia ła niu Związ ku sta ły się
te re na mi zie lo ny mi, otwar ty mi dla spo łe czeń stwa. Ogro -
dy dział ko we są ele men tem za go spo da ro wa nia miast, sta -
no wią bo wiem „zie lo ne płu ca”, en kla wę nie ska żo nej
przy ro dy i czy ste go po wie trza. 

Dla te go brak ak cep ta cji dla utrwa le nia ogro dów w or ga -
ni zmie osie dli i miast, ze stro ny sa mo rzą du te ry to rial ne go,
po przez ich eli mi na cję z kra jo bra zu miast, od ci na do stęp
spo łecz no ści do na tu ry, na rzecz za cho wa nia któ rej wi nien
dzia łać. Ocze ku je my wspar cia sa mo rzą dów w spra wie re -
gu la cji sta nu praw ne go grun tów, za ję tych przez sze reg
ogro dów na te re nie wo je wódz twa ma zo wiec kie go, gdyż
Zwią zek nie za wsze dys po nu je do ku men ta cją dla ogro -
dów po wsta łych przed wej ściem w ży cie usta wy z 1981 r.

Ja ko Zwią zek zrze sza ją cy w swo ich sze re gach miesz -
kań ców, sta ra my się rów nież dzia łać na rzecz spo łecz no -

ści lo kal nej po przez or ga ni zo wa nie uro czy sto ści, wspól nie
z or ga ni za cja mi po żyt ku pu blicz ne go. Wza jem na współ -
pra ca ma ją ca na ce lu po go dze nie roz wo ju miast i ich in -
fra struk tu ry dro go wej z funk cjo no wa niem ogro dów
dział ko wych le ży w in te re sie za rów no jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go jak i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Dla te go też, uczest ni cy IV Okrę go we go Zjaz du De le -
ga tów li czą na współ pra cę z wła dza mi sa mo rzą do wy mi
w ce lu wy pra co wa nia jak naj lep szych kie run ków dla dzia -
ła nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych. 

Pra wi dło we funk cjo no wa nie i roz wój ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych le ży nie tyl ko w in te re sie sa mej or ga ni -
za cji, ale tak że władz lo kal nych. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców nie jest her me tycz ną gru pą spo łecz ną, dba -
ją cą wy łącz nie  o wła sne in te re sy. Po ka za li śmy, to w swo -
im Sta no wi sku z dnia 23.11.2006 r., „w spra wie roz wo ju
Miast”. Zwią zek nie za mie rza blo ko wać ko mu nal nych in -
we sty cji, nie zbęd nych dla roz wo ju miast i gmin. Tak jak
wszy scy oby wa te le na sze go kra ju chce my mieć moż li -
wość ży cia, pra cy i wy po czyn ku w mi łym, przy ja znym
nam śro do wi sku. 

Uwa ża my, więc za ko niecz ne pro wa dze nie sze re gu
dzia łań dla roz wi ja nia sze ro ko po ję tej współ pra cy z sa -
mo rzą dem. Po win na się ona od by wać na za sa dach part -
ner skich, być ko rzyst na dla oby dwu stron, uwzględ niać
in te re sy sa mo rzą du, z jed no cze snym po sza no wa niem
dział kow ców i ich praw, oraz nie za leż no ści i sa mo dziel no -
ści Związ ku. Jest to gwa ran cją funk cjo no wa nia i roz wo ju
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re słu żą spo łecz no -
ściom lo kal nym i mia stom. 

STANOWISKO
IV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie

z dnia 17 wrze śnia 2011 r.
w spra wie współ pra cy z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi

War sza wa, dnia 17 wrze śnia 2011 r. 

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

– Sta no wi sko IV Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w War sza wie w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych za miesz czo ne zo sta ło w Biu le ty nie Spe cjal nym Nr 11.

– Sta no wi sko Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do TK o zba da -
nie kon sty tu cyj no ści usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ROD zo sta ło w Biu le ty nie Spe cjal nym Nr 11.
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W dniu 29 wrze śnia 2011 roku w świe tli cy Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Sza rot ka” w Sie mia no wi cach Ślą -
skich, od był się VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD
Okrę gu Ślą skie go. W ob ra dach Zjaz du uczest ni czył owa -
cyj nie wi ta ny przez wszyst kich, Pre zes Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców Pan Eu ge niusz Kon drac ki.

Po uro czy stym wpro wa dze niu sztan da rów, re pre zen tu -
ją cych 11 Re jo no wych De le ga tur OZ Śl. i sztan da ru Okrę -
gu, ode gra no i od śpie wa no Hymn Na ro do wy i Hymn
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Na stęp nie Pre zes OZ
Śl. Pan Je rzy Le śniak, do ko nał otwar cia ob rad Zjaz du 
i po wi ta nia de le ga tów, za pro szo nych go ści i osób ustę pu -
ją cych struk tur okrę go wych nie bę dą cych de le ga ta mi.

Prze wod ni czą cym Zjaz du wy bra ny zo stał Jó zef No ski
de le gat z ROD „Od ro dze nie” z Za brza. Na Wi ce prze wod -
ni czą cych Zjaz du wy bra no: Mi cha ła Kraw czy ka de le ga ta
z ROD „Za gó rze” z So snow ca i Ja na No wa kow skie go de -
le ga ta z ROD „Jed ność Ro bot ni cza” w By to miu.

W Pre zy dium Zjaz du za sia da li: Prze wod ni czą cy Zjaz du
– Jó zef No ski, Mi chał Kraw czyk, Jan No wa kow ski, Pre -
zes PZD Pan Eu ge niusz Kon drac ki, Pre zes OZŚl. Pan Je -
rzy Le śniak, dzia ła cze OZ Śl. Pa no wie Eu ge niusz
Lu bosch i Szy mon Mar czew ski, Pa ni Bo że na Kot kow ska
Po seł na Sejm RP, Pa ni Ewa Kle kot kan dy du ją ca do Sej -
mu, Pan Ta de usz Mo to wi dło Po seł na Sejm RP, Pan Wi -
told Kle pacz Po seł na Sejm RP, Pan Zby szek Za bo row ski
Prze wod ni czą cy Ślą skiej Ra dy Wo je wódz kiej SLD, Pan
prof. Pa weł Bo żyk kan dy du ją cy do Se na tu RP.

Pre zes PZD Pan Eu ge niusz Kon drac ki w uzna niu za sług
za wzo ro we wy peł nia nie obo wiąz ków człon ka or ga nów
OZ Śl. oraz obro nę praw dział kow ców i usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w ka den cji 2007–2011, wraz
z oso bi sty mi ser decz ny mi ży cze nia mi, wy róż nił 61 osób
– dzia ła czy struk tur okrę go wych, ho no ro wy mi dy plo ma -
mi Kra jo wej Ra dy PZD.

Na stęp nie Pre zes OZ Śl. Pan Je rzy Le śniak dzię ku jąc za
pra cę w struk tu rach okrę go wym, wrę czył pa miąt ko we tro -
fea szkla ne de dy ko wa ne oso bi ście dla każ de go z człon -
ków okrę go we go za rzą du i ko mi sji sta tu to wych okrę go-
we go za rzą du.

Za za słu gi po ło żo ne na rzecz roz wo ju gór nic twa, od zna -
ka mi ho no ro wy mi „Za słu żo ny dla Gór nic twa RP”, zo sta -
ły od zna czo ne ni żej wy mie nio ne oso by re ko men do wa ne
przez Fe de ra cję Związ ków Za wo do wych Gór ni ków Ja -
strzęb skiej Spół ki Wę glo wej: Gorz kow ski Je rzy, No ski
Jó zef, Mącz ka Ze non, Chło sta Je rzy, Kraw czyk Mi chał,
Gorz kow ski Zbi gniew, Świen ty Piotr. Ak tu de ko ra cji do -
ko nał Po seł Ta de usz Mo to wi dło.

Re fe rat spra woz daw czo -pro gra mo wy wy gło sił Pre zes
ustę pu ją ce go za rzą du okrę go we go Pan Je rzy Le śniak, uzu -

peł nia jąc in for ma cje za war te we wcze śniej do star czo nych
de le ga tom do ku men tach: Spra woz da nie Okrę go we go Za -
rzą du Ślą skie go za okres ubie głej ka den cji i Pro gra mie dzia -
ła nia OZ Śl. na ka den cję 2011–2015. Spra woz da nia 
z dzia łal no ści Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej zło ży li ich prze wod ni czą cy Pa no wie
Eu ge niusz Lu bosch i Szy mon Mar czew ski. 

Spra woz da nie zło ży ła Ko mi sja Man da to wa, któ ra
przed sta wi ła ze bra nym pro to kół stwier dza ją cy pra wo moc -
ność VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD Okrę gu
Ślą skie go – na wy bra nych na Re jo no wych Kon fe ren cjach
Przed zjaz do wych 123 de le ga tów w Zjeź dzie uczest ni czy
118 de le ga tów, co sta no wi 96% obec nych.

W dys ku sji, w któ rej głos za bie ra li de le ga ci i za pro sze -
ni go ście, do mi no wa ła tro ska o Ro dzin ne Ogro dy i Zwią -
zek. Wszy scy opo wia da li się za jed no ścią w Związ ku 
i trwa ło ścią i nie zmien no ścią Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych. Szcze gól nie w pa mię ci de le ga tów 
i za pro szo nych go ści za pi sa ło się wy stą pie nie Pre ze sa
Związ ku Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go, któ ry go rą co 
i uczu cio wo pod cho dząc do spraw na sze go śro do wi ska,
wzru szył de le ga tów zna jo mo ścią na szych pro ble mów
pod kre śla jąc jed no cze śnie na sze za słu gi i osią gnię cia. 

Po pod ję ciu uchwa ły w spra wie udzie le nia ab so lu to rium
ustę pu ją ce mu Okrę go we mu Za rzą do wi i usta le niu licz by
człon ków struk tur okrę go wych, na stą pi ły wy bo ry, w wy -
ni ku któ rych:

• wy bra no 39-oso bo wy Okrę go wy Za rząd Ślą ski, któ -
re go Pre ze sem zo stał p. Je rzy Le śniak, wi ce pre ze sa mi Jó -
zef No ski i Mi chał Kraw czyk, se kre ta rzem Jan Ja wo rek,
a skarb ni kiem p. Anie la Bu czek,

• 11-oso bo wą Okrę go wą Ko mi sję Re wi zyj ną z Prze -
wod ni czą cym Ko mi sji p. Eu ge niu szem Lu bo schem,

• 11-oso bo wą Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą, któ rej
Prze wod ni czą cym zo stał p. Szy mon Mar czew ski,

• oraz 49-oso bo wy skład de le ga tów na IX Zjazd Kra jo -
wy De le ga tów PZD.

Na za koń cze nie ob rad VII Okrę go we go Zjaz du Pre zes
Związ ku p. Eu ge niusz Kon drac ki wy so ko oce nia jąc ob -
ra dy, mię dzy in ny mi po wie dział: „chcę po dzię ko wać za
obec ność na II Kon gre sie de le ga cji z Okrę gu Ślą skie go i za
wa szą po sta wę, pre zen to wa ne po glą dy i sta no wi ska. Za to
wszyst ko na le żą się sło wa uzna nia i ser decz ne go po dzię -
ko wa nia OZ Ślą skie mu…”

Za te wy ra zy uzna nia, de le ga ci go rą cy mi bra wa mi po -
dzię ko wa li Pre ze so wi, skła da jąc de kla ra cje dal sze go od -
da nia spra wie obro ny ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Na za koń cze nie Ko mi sja Uchwał i wnio sków zło ży ła
spra woz da nie, pod ję to uchwa ły, oraz sta no wi ska.

20. In for ma cja z VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD Okrę gu Ślą skie go
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Uczest ni cy VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD
Okrę gu Ślą skie go, re pre zen tu ją cy 100-ty sięcz ną rze szę
dział kow ców Ślą ska, Za głę bia i Pod be ski dzia z 626 Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych, zwra ca ją się do wszyst -
kich dział kow ców w Pol sce o bez kom pro mi so we re ali zo -
wa nie ce lu ja kim jest obec nie wal ka o nasz Zwią zek. Nie
ma my in nej dro gi niż wspól na wal ka i or ga ni zo wa nie się
w wal ce o na sze pra wa. Mu si my bro nić na szej god no ści,
dą żyć do wszech stron ne go uświa do mie nia na szych człon -
ków, ich ro dzi ny i ca łe spo łe czeń stwo o wiel kich ce lach do
ja kich zmie rza my, o spo łecz nym zna cze niu pro gra mów
któ re re ali zu je my, o prze by tej dro dze i o sto ją cych przed
na szym Związ kiem za da niach. Nie mo że my igno ro wać
wy zwań współ cze sno ści, zwłasz cza, że oto cze nie nie za -
wsze jest nam przy ja zne. Za gro że nia na le ży roz pa trzeć 
w dwóch ka te go riach – ze wnętrz ne i tkwią ce w nas sa -
mych. Ze wnętrz ne – to bez pre ce den so wy atak na nasz
zwią zek, któ re go głów ną przy czy ną, po mi mo po li tycz nej
otocz ki, są aspek ty eko no micz ne. Zja wi sko to bar dzo nie -
ko rzyst nie wpły wa na co dzien ność ogro do wą.  Ob ni ża się
dys cy pli na na ogro dach, wła dze sta tu to we są lek ce wa żo -
ne, czę sto ob ra ża ne. Lu dzie któ rzy spo łecz nie prze pra co -
wa li w struk tu rach związ ko wych wie le lat – wy co fu ją się
z dzia łal no ści. Oczy wi ście nie do ty czy to wszyst kich. Ale
tzw. „mil czą ca więk szość” cze ka na roz wój wy da rzeń, nie
an ga żu jąc się w dzia łal ność bie żą cą. Na ogro dach do ko nu -
je się wy mia na po ko leń, przy cho dzą lu dzie młod si, za an -
ga żo wa ni za wo do wo, trak tu ją cy dział kę ja ko miej sce
wy po czyn ku po cięż kiej pra cy. Oni nie są za in te re so wa ni
(przy naj mniej na ra zie) pro wa dze niem żad nych upraw, nie
in te re su je ich też pra ca w ogro do wych struk tu rach or ga ni -
za cyj nych, wno szą w ter mi nie sto sow ne opła ty i chcą
mieć świę ty spo kój. Tej gru py spo łecz nej nie moż na lek -
ce wa żyć, bo bę dzie ich co raz wię cej. Pol ska nie sta nie się
z dnia na dzień kra jem po wszech nej szczę śli wo ści, gdzie
każ dy bę dzie miał dom z ogro dem, więc ogród dział ko wy
jest na tu ral ną od skocz nią od co dzien no ści dla wie lu lu dzi
któ rzy nie chcą prze zna czać swo je go wol ne go cza su np.
tyl ko na oglą da nie te le wi zji. Po twier dze niem tej te zy jest
zresz tą fakt funk cjo no wa nia ogro dów w kra jach znacz nie
od Pol ski bo gat szych. Prze szłość i tra dy cja w du żym stop -
niu wpły wa ją na na sze po strze ga nie ro li ogro dów dział ko -
wych w dzi siej szej rze czy wi sto ści.

Prze mia ny, ja kie za szły w ostat niej 30-let niej dzia łal no -
ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, są na szą du -
mą i sa tys fak cją. Osią gnię cia te stwa rza ją po myśl ną
per spek ty wę oraz sta no wią bo ga ty za sób mo ty wa cji dla
re ali za cji nie ła twych ale am bit nych za dań w no wej ka den -
cji. Pod sta wo wą spra wą jest umoc nie nie po czu cia od po -
wie dzial no ści za do bre, rze tel ne wy ko ny wa nie swych

za dań, co wią że się to ze wzro stem zło żo no ści i trud no ści
za dań, któ re re ali zu je my. Kon flik ty ro dzą ce się w wy ni ku
prze mian są wiel kim wy zwa niem, aby bu do wać po mo sty
nad ty mi róż ni ca mi bo jed ność w Związ ku jest do brem
nad rzęd nym. 

Jak wi dać wy zwa nia przed któ ry mi sto imy, a wła ści wie
śro do wi sko któ re Pol ski Zwią zek Dział kow ców re pre zen -
tu je są ogrom ne i spro stać im mo że wy łącz nie pręż na or -
ga ni za cja z wy raź nie za ry so wa nym pro gra mem, za kła -
da ją cym ewo lu cyj ny roz wój. Jest rze czą oczy wi stą, że du -
ża or ga ni za cja po trze bu je wię cej cza su i środ ków do wdro -
że nia pro ce sów re struk tu ry za cyj nych, wy ni ka ją cych 
z bie żą cych po trzeb, tym nie mniej dys po nu jąc struk tu ra -
mi te re no wy mi, mo że my je wpro wa dzić szyb ciej i sku tecz -
niej. Waż nym jest aby kie ru nek tych zmian prze wi dy wać
i umieć się przed zmia na mi nie ko rzyst ny mi obro nić. 

Już od po nad 20 lat wal czy my o pra wo do dział ki i pra -
wo do ist nie nia pol skich ogro dów dział ko wych. Dwa dzie -
ścia lat sku tecz nej wal ki to do świad cze nie, któ re jed no z-
nacz nie wska zu je, że gdy je ste śmy ra zem, po łą cze ni
wspól nym ce lem, gdy je ste śmy prze ko na ni o po trze bie
wspól ne go dzia ła nia pod szyl dem na szej or ga ni za cji, wte -
dy po tra fi my obro nić ogro dy i Zwią zek. Tyl ko in te gra cja
wo kół wła sne go Związ ku, wo kół wspól ne go dzia ła nia po -
zwa la ła na sku tecz ną wal kę o swo je pra wa. Tyl ko sil na,
zin te gro wa na wo kół wła snych ce lów or ga ni za cja dział -
kow ców jest w sta nie sku tecz nie bro nić praw dział kow -
ców i ist nie nia ogro dów dział ko wych. To że ogro dy na dal
ist nie ją, jest za słu gą de ter mi na cji pol skich dział kow ców
zjed no czo nych i utoż sa mia ją cych się z ich ogól no pol ska
sa mo rząd ną i sa mo dziel na or ga ni za cją, ja ką jest Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. Bez wspar cia sil nej or ga ni za cji
trud no by ło by po szcze gól nym ogro dom i dział kow com
prze ciw sta wić się pró bom wy rzu ce nia z dzia łek i li kwi -
da cji ogro dów. 

Na si człon ko wie, dział kow cy Okrę gu Ślą skie go, wi dząc
za an ga żo wa nie or ga nów pań stwa, ja kim są I Pre zes SN,
Try bu nał Kon sty tu cyj ny, NIK, oraz po słów re pre zen tu ją -
cych prze cież Sejm RP do wal ki z dział kow ca mi, wzy wa -
ją do wspól nej wal ki i zjed no cze nie w obro nie wspól nych
war to ści i dra stycz ne go ogra ni cze nia na szych praw. Dzia -
ła nia tych or ga nów pań stwa pol skie go są bez przy kład nym
ob ja wem nie li cze nia się z gło sem mi lio na pol skich dział -
kow ców i ich ro dzin upo mi na ją cych się o pra wo do wy -
po czyn ku na dział kach. Są wi docz nym do wo dem wprzę g-
nię cia tych or ga nów do dzia łań ma ją cych na ce lu udzie le -
nie po mo cy okre ślo nym si łom po li tycz nym i eko no micz -
nym pla nu ją cym prze je cie te re nów ogro dów.

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD Okrę gu Ślą skie -
go, wy ra ża szcze gól ne sło wa uzna nia dla Pre ze sa Pol skie -

STANOWISKO
VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Okrę gu Ślą skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 wrze śnia  2011 r.
w spra wie jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
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go Związ ku Dział kow ców Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie -
go za nie złom ną po sta wę i wy trwa łość w obro nie ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce, oraz wal kę o pra wa
dział kow ców. O in te gra cję nie tyl ko w wal ce z za gro że nia -
mi, ale tak że w co dzien nej re ali za cji sta tu to wych za dań,
aby na sze ogro dy słu ży ły dział ko wym ro dzi nom i spo łecz -
no ściom lo kal nym na mia rę współ cze snych i przy szłych
po trzeb. 

Ape lu je my i wzy wa my wszyst kich pol skich dział kow -
ców:

• Nie po zwól my się po dzie lić! 
• W jed no ści na sza si ła!
• Tyl ko sil na, zin te gro wa na wo kół wła snych ce lów or ga -

ni za cja dział kow ców jest w sta nie sku tecz nie bro nić praw
dział kow ców i ist nie nia ogro dów dział ko wych!

• Wspól nym dzia ła niem, zjed no cze ni wo kół na sze go
Związ ku, mo że my prze ciw sta wić się za gro że niom dla
ogro dów, a tak że bu do wać przy szłość ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w na szym kra ju! 

• Prze ciw sta wiaj my się wszel kim pró bom roz bi cia
Związ ku, roz trwo nie nia je go do rob ku, wszel kim pró bom
ogra ni cze nia je go praw za gwa ran to wa nych usta wą o ROD
i Kon sty tu cją RP!

• Walcz my o nie zmien ność usta wy o ROD, któ ra gwa -
ran tu je trwa łość ru chu dział ko we go i na da je dział kow com
nie zbęd ne upraw nie nia. Za pew nia im tak że pra wo do wła -
snej or ga ni za cji, któ ra zaj mu je się pro ble ma mi ROD, że -
by mo gły le piej słu żyć dział kow com i spo łecz no ściom
lo kal nym

Uczest ni cy VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców Okrę gu Ślą skie go

Sie mia no wi ce Ślą skie, 29 wrze śnia 2011 r. 

Sza now ny Dział kow cu!
Wy bo ry par la men tar ne są ak tem wiel kiej oby wa tel skiej

od po wie dzial no ści za spra wy pań stwa i na ro du. Twój w
nich udział jest więc nie tyl ko kon sty tu cyj nym pra wem
ale tak że mo ral nym zo bo wią za niem do wy ra że nia opi nii,
ko mu po wie rzyć, ja ko przed sta wi cie lom na ro du, pra wo
de cy do wa nia o na szej przy szło ści. Bę dzie to od da nie pra -
wa do de cy do wa nia o kształ cie dro gi ja ką pój dzie Pol ska.

W tych trud nych cza sach, za sta no wie nia wy ma ga na sza
apo li tycz ność i neu tral ność. Nie zmien nie ma my do speł -
nie nia ja ko Zwią zek waż ne za da nia. Dzia łal ność Związ ku
nie mo że się ogra ni czać tyl ko do re ali za cji pod sta wo wych
za dań sta tu to wych, ale mu si wy kra czać po za ten ob szar i
sku piać się tak że na obro nie pierw szo pla no wych war to -
ści na sze go ru chu – ogro dów, praw dział kow ców, oraz ist -
nie nia i jed no ści Związ ku.

Niech Twój udział w wy bo rach bę dzie jak naj bar dziej
świa do mym wy bo rem.  Dla osią ga nia ce lów i re ali za cji
za ło żeń usta wy i sta tu tu PZD, mu si my ko rzy stać z po par -
cia wszyst kich iden ty fi ku ją cych się ze Związ kiem, a sze -
ro ki udział człon ków PZD w wy bo rach, bę dzie naj lep szą
le gi ty mi za cją na szych przed sta wi cie li w Sej mie i Se na cie. 

Je ste śmy je dy ną or ga ni za cją, któ ra ma w za pi sach Usta -

wy, Sta tu tu i Re gu la mi nu:
• przy wra ca nie spo łecz no ści i przy ro dzie te re nów zde -

gra do wa nych,
• ochro nę śro do wi ska przy rod ni cze go, 
• kształ to wa nie zdro we go oto cze nia czło wie ka i po zy -

tyw ne go wpły wu na wa run ki eko lo gicz ne w mia stach, 
• oraz ochro nę przy ro dy i po pra wę wa run ków by to wych

spo łecz no ści miej skich.
Je śli od po wied nio wcze śnie nie po dej miesz de cy zji, da -

lej bę dziesz na rze kał na zły stan pań stwa, bez kar ność
prze stęp ców i lu ki w pra wie czy też brak po sza no wa nia
praw oby wa tel skich. Wy ko rzy staj tą szan sę sta jąc czyn -
nie w obro nie PZD, Ogro dów i dział kow ców, wy bie ra jąc
swych przed sta wi cie li spo śród lu dzi pra wych i spra wie -
dli wych, by pra wo, któ re two rzą nie wy rzą dza ło krzyw dy
pol skim dział kow com. Nie po zwól na wy rzą dze nie
krzyw dy set kom ty się cy ro dzin i utra tę ich do rob ku, oraz
miejsc ich wy po czyn ku, re kre acji i czyn ne go spę dza nia
wol ne go cza su.

Gło suj na kan dy da ta, dla któ re go, jak i dla nas, Ogro dy
są war to ścią nad rzęd ną, a Pol ski Zwią zek Dział kow ców
jest gwa ran tem ist nie nia i roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. 

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów 
PZD Okrę gu Ślą skie go

APEL
VII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Śląskiego 

DO DZIAŁKOWCÓW
w sprawie wyborów parlamentarnych

Sie mia no wi ce Ślą skie, 29 wrze śnia 2011r.



102

W dniu 30 mar ca 2011 ro ku Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD przy ję ło uchwa łę nr 44/2011 w spra wie spo rzą dza -
nia spra woz dań z pla nu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów
w ROD, w któ rej zo bo wią za no wszyst kie okrę go we za -
rzą dy PZD do co rocz ne go prze ka zy wa nia do Kra jo wej
Ra dy PZD in for ma cji w za kre sie pla nu in we sty cji i re -
mon tów w ROD na da ny rok ka len da rzo wy. Zgod nie 
z uchwa łą, in for ma cje te okrę go we za rzą dy PZD ma ją
obo wią zek prze sy łać do KR PZD do dnia 31 lip ca każ de -
go ro ku, jak i każ do ra zo wą je go ak tu ali za cję. 

Z da nych prze sła nych przez okrę go we za rzą dy PZD wy -
ni ka, iż w 2011 ro ku, na 4 948 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, pla na mi in we sty cji i re mon tów zo sta ło
ob ję tych 1 621 ogro dów, co sta no wi 32% wszyst kich

ROD w Pol sce. Łącz nie za pla no wa no 2 252  za da nia in -
we sty cyj no – re mon to we, co ozna cza, iż w nie któ rych
ogro dach zo sta nie prze pro wa dzo nych wię cej niż jed no za -
da nie.  

Naj wię cej ROD, któ re zo sta ły ob ję te pla na mi in we sty -
cji i re mon tów w sto sun ku do ist nie ją cych na te re nie okrę -
gu ogro dów wy stę pu je w: OZ PZD Su dec kim (120 ROD
tj. 80% w sto sun ku do wszyst kich ROD), War miń sko-
Ma zur skim (113 ROD, tj. 64%), Opol skim (68 ROD 
tj. 60%) i Świę to krzy skim (48 ROD, tj. 60%). 

Z ko lei naj mniej ROD ob ję tych pla na mi funk cjo nu je na
te re nie OZ PZD: w Lu bli nie (12 ROD, tj. 7% w sto sun ku
do wszyst kich ROD), w Gdań sku (35 ROD, tj. 15%) i Ma -
ło pol skim (49 ROD, tj. 18%).

VI. PLANY INWESTYCJI I REMONTÓW ROD 
W 2011 R.

In for ma cja Kra jo wej Ra dy

BUDOWA NOWEJ INFRATSRUKTURY TECHNICZNEJ W ROD W 2011 ROKU

Okrę go we Za rzą dy Polskiego Związku Działkowców
wy ka za ły, iż w 2011 ro ku ogro dy dział ko we za pla no -
wa ły bu do wę no wej in fra struk tu ry w 5341 Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych, na łącz ną kwo tę 
18 510 885 zł. Naj wię cej prac za pla no wa no w związ ku z
bu do wą no wych sie ci ener ge tycz nych. In we sty cje te bę dą
do ty czyć 142 ROD na łącz ną kwo tę 6 762 276 zł. Na to -
miast je dy nie w 8 ROD na te re nie ca łe go kra ju za pla no -
wa no in we sty cje w tzw. te re ny re kre acyj ne, do któ rych
za li cza ne są: bu do wa pla ców za baw, bo isk do gier, grzyb -
ków itp. Szcze gó ło wy po dział za dań zwią za nych z bu do -
wą no wej in fra struk tu ry w ROD przed sta wia się na s-
tę pu ją co:

– 87 201 mb sie ci ener ge tycz nej w 142 ROD na kwo tę
6 762 276 zł,

– w 105 ROD za pla no wa no za da nia do ty czą ce do mów

dział kow ca i bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych, na kwo tę 
3 156 653 zł,

– 83 509 mb sie ci wo do cią go wej w 89 ROD, na kwo tę
4 787 948 zł,

– 47 372 m² ogro dze nia w 87 ROD na kwo tę 1 569 651 zł,
– w 39 ROD za pla no wa no in we sty cje w za kre sie ochro -

ny śro do wi ska na kwo tę 1 094 470 zł. Po wyż sze za da nia
zwią za ne są z bu do wą pa sów zie le ni, ka na li za cją, me lio -
ra cją oraz sa ni ta ria ta mi.

– tzw. „za da nia in ne” w 34 ROD na kwo tę 617 667 zł.
Do ty czy to m.in. ta blic in for ma cyj nych, roz dziel ni, pla -
nów za go spo da ro wa nia ROD, po mia rów dzia łek.

– 23 545 m² dróg i alej ogro do wych w 30 ROD na kwo -
tę 430 520 zł,

– w 8 ROD  za pla no wa no in we sty cje do ty czą ce te re nów
re kre acyj nych na kwo tę 91 700 zł.

REMONTY I MODERNIZACJE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY W ROD W 2011 ROKU

In for ma cje prze ka za ne przez okrę go we za rzą dy PZD
wy ka zu ją, iż w 1 5832 ROD za pla no wa no re mon ty 
i mo der ni za cje ist nie ją cej in fra struk tu ry ogro do wej na
łącz ną kwo tę 26 501 535 zł. Sta no wi to po nad 67%
wszyst kich za pla no wa nych w 2011 ro ku za dań in we sty -
cyj no – re mon to wych. Naj wię cej za dań zwią za nych bę -
dzie z re mon ta mi ist nie ją cych ogro dzeń, któ re bę dą

sta no wi ły po nad 28% wszyst kich za dań re mon to wych 
w ROD. Szcze gó ło wy po dział za dań zwią za nych z re mon -
tem ist nie ją cej in fra struk tu ry w ROD przed sta wia się na -
stę pu ją co:

– 10 656 613 m² ogro dze nia w 426 ROD na kwo tę 
5 268 804 zł,

– w 387 ROD za pla no wa no za da nia do ty czą ce do mów
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dział kow ca i bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych, na kwo tę 
6 549 029 zł,

– 113 416 mb sie ci wo do cią go wej w 276 ROD na kwo -
tę 5 940 221 zł,

– 87 584 mb sie ci ener ge tycz nej w 216 ROD na kwo tę
5 515 713 zł,

– 55 659 m² dróg i alej ogro do wych w 117 ROD na

kwo tę 1 734 1345 zł,
– re mon ty w za kre sie ochro ny śro do wi ska w 77 ROD na

kwo tę 688 094 zł,
– w 12 ROD na kwo tę 61 800 zł za pla no wa no za da nia

re mon to we do ty czą ce te re nów re kre acyj nych,
– tzw. „za da nia in ne” w 72 ROD wy nio są oko ło 743 740 zł.

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W ROD

Pla ny in we sty cji i re mon tów w ROD na rok 2011 za -
wie ra ją rów nież in for ma cje w za kre sie źró deł fi nan so wa -
nia tych za dań, któ re zo sta ły po dzie lo ne na środ ki wła sne
ROD, do ta cje z PZD oraz środ ki ze wnętrz ne.

Z prze sła nych in for ma cji wy ni ka, iż okrę go we za rzą dy
PZD za bez pie czy ły na wy ko na nie za dań re mon to wo – in -
we sty cyj nych kwo tę w wy so ko ści 45 589 054 zł3, z cze -
go aż 37 958 858 zł sta no wić bę dą środ ki wła sne ROD.
Za tem głów nym źró dłem fi nan so wa nia za dań in we sty cyj -
no – re mon to wych bę dą środ ki wła sne ROD sta no wią ce
oko ło 83% wszyst kich źró deł fi nan so wa nia. W nie któ rych
okrę gach pro cent po kry cia za dań in we sty cyj no – re mon -
to wych ze środ ków wła snych ROD prze kra cza 95%. Ta -
ka sy tu acja wy stę pu je w OZ PZD: w Czę sto cho wie, w
Ko sza li nie, w Le gni cy, w Ma ło pol skim i w Po zna niu. Są
tak że okrę gi, w któ rych pro cent po kry cia kosz tów prac
przez ogro dy jest niż szy np. w okrę gu el blą skim (50%),
to ruń sko -wło cław skim (61%) i ślą skim (69%).

Z in for ma cji prze ka za nych przez okrę go we za rzą dy
PZD wy ni ka, iż śred nio 15% środ ków na za dnia re mon to -
wo – in we sty cyj ne po cho dzić bę dzie z do ta cji przy zna -
nych przez or ga ny wyż sze PZD: okrę go we za rzą dy PZD
oraz Kra jo wą Ra dę PZD. Naj więk szy pro cent po kry cia
kosz tów prac z ocze ki wa nych do ta cji PZD wy stę pu je 
w okrę gu el blą skim (33%), pil skim (30%), ślą skim (30%),
to ruń sko-wło cław skim (31%) i wro cław skim (38%). 

Na to miast w ta kich okrę go wych za rzą dach PZD jak
Czę sto cho wa, Le gni ca, Ma ło pol ski, Pod la ski i Po znań,
pro cent spo dzie wa nych do ta cji z PZD w sto sun ku do war -
to ści za dań wy no si śred nio 1-2%. W nie któ rych okrę go -
wych za rzą dach PZD kwo ty, któ re mo gą zo stać prze z-
na czo ne na do ta cje są nie wiel kie z uwa gi na ma ły stan
środ ków fi nan so wych na Fun du szu Roz wo ju ROD OZ
PZD. Jed nak że są okrę go we za rzą dy PZD, któ re mi mo iż
po sia da ją znacz ne su my na Fun du szu Roz wo ju ROD, to
jed nak tyl ko nie wiel ką ich część prze zna cza ją na do fi nan -
so wa nie in we sty cji i re mon tów w ROD.  Wy jąt kiem jest
tu je dy nie OZ Ślą ski PZD, któ ry znacz ną część środ ków
z Fun du szu Roz wo ju ROD prze zna cza na do ta cje dla wła -
snych ogro dów. Są jed nak i ta kie okrę go we za rzą dy PZD,
któ re mi mo, iż po sia da ją wy star cza ją ce środ ki na kon cie
Fun du szu Roz wo ju ROD, wy stę pu ją z wnio ska mi do Kra -

jo wej Ra dy PZD o przy zna nie do ta cji. Po wyż sza sy tu acja
wy stę pu je w OZ PZD w El blą gu, Pod kar pac kim czy War -
miń sko – Ma zur skim. Środ ki zgro ma dzo ne na Fun du szu
Roz wo ju ROD, któ ry mi dys po nu je Kra jo wa Ra da PZD, są
nie wiel kie i win ny być prze zna cza ne na do ta cje dla tych
ogro dów, któ re nie mo gą li czyć na wspar cie fi nan so we ze
swo ich okrę go wych za rzą dów PZD, gdzie rów nież stan
Fun du szu Roz wo ju ROD jest ma ły. Na to miast w po zo sta -
łych przy pad kach okrę go we za rzą dy PZD po win ny ak -
tyw niej wy ko rzy sty wać środ ki zgro ma dzo ne na Fun du szu
Roz wo ju ROD, co po zy tyw nie wpły nę ło by na lep sze za -
go spo da ro wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Ostat nim źró dłem fi nan so wa nia pla no wa nych in we sty -
cji i re mon tów w ROD są środ ki ze wnętrz ne, w skład któ -
rych mo gą wcho dzić m.in. do ta cje z jed no stek sa mo rzą -
dów te ry to rial nych i Skar bu Pań stwa. Z prze ka za nych
przez okrę go we za rzą dy PZD in for ma cji wy ni ka, iż za le -
d wie 2% środ ków spo dzie wa na jest z ze wnętrz nych źró -
deł. Naj więk szy pro cent fi nan so wa nia ro bót re mon to wo
– in we sty cyj nych z tzw. środ ków ze wnętrz nych pla no wa -
ny jest w OZ PZD: w El blą gu (17%), w Po zna niu i Pod -
la skim (13%) oraz w Pod kar pac kim (12%). Z ko lei
okrę go we za rzą dy PZD w Gdań sku, w Ko sza li nie, Łódz -
ki, Ma ło pol ski, Ma zo wiec ki, War miń sko-Ma zur ski, 
w Słup sku, Su dec ki, w Szcze ci nie, Ślą ski, Świę to krzy ski,
we Wro cła wiu i w Zie lo nej Gó rze, w ogó le nie li czą na
otrzy ma nie ja kiej kol wiek po mo cy fi nan so wej z ze wnątrz.

Po wyż sze świad czy, iż w nie któ rych okrę go wych za rzą -
dach PZD, współ pra ca z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to -
rial ne go nie jest zbyt owoc na. Część miast i gmin pa mię ta
o tym, iż ogro dy to urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej,
któ re słu żą nie tyl ko dział kow com, ale i wszyst kim miesz -
kań com, więc w mia rę moż li wo ści pla nu ją choć by nie -
wiel ką po moc dla ogro dów dział ko wych. Nie ste ty jest
rów nież spo ra gru pa jed no stek sa mo rzą do wych, któ re 
o tym fak cie za po mi na ją. 

Re asu mu jąc na le ży przy jąć, iż 98% pla no wa nych za dań
re mon to wo – in we sty cyj nych w 2011 ro ku fi nan so wa nych
bę dzie ze środ ków wła snych PZD: środ ków ROD oraz 
z do ta cji z or ga nów wyż szych PZD. Na to miast za le d wie
2% war to ści za dań po kry tych bę dzie ze środ ków ze -
wnętrz nych. 
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Z in for ma cji przed sta wio nych przez okrę go we za rzą dy
PZD wy ni ka, iż 32% ROD pla nu je przy stą pić w 2011 ro -
ku do re ali za cji za dań in we sty cyj no – re mon to wych. Jest
to lep szy wy nik, niż wy ka za ła to ana li za prze pro wa dzo -
nych in we sty cji i re mon tów w la tach 2007–2010. Zgod nie
bo wiem z po wyż szy mi da ny mi, rocz nie je dy nie oko ło
14% ROD przy stę po wa ło do za dań re mon to wo – in we -
sty cyj nych. Za tem obec ny plan in we sty cji i re mon tów wy -
ka zu je ob ję cie in we sty cja mi i re mon ta mi więk szej ilo ści
ROD niż w la tach ubie głych. Oczy wi ście to są je dy nie
pla ny in we sty cji i re mon tów, któ re mo gą ulec zmia nie na
eta pie ich re ali za cji. 

Mi mo zwięk sze nia ilo ści za dań in we sty cyj no – re mon -
to wych w ROD, na le ży stwier dzić iż na dal ten po ziom nie
jest za do wa la ją cy. Za kres prac re mon to wych i in we sty -
cyj nych jest zbyt ma ły w sto sun ku do po trzeb ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Prze pro wa dzo ne w 2010 ro ku
przez okrę go we za rzą dy PZD prze glą dy za go spo da ro wa -
nia i funk cjo no wa nia ROD wy ka za ły, iż w wie lu ogro dach
dział ko wych nie zbęd ne jest prze pro wa dze nie prac re mon -
to wych i in we sty cyj nych, tak aby wszyst kie ogro dy wy po -
sa żo ne by ły cho ciaż by w pod sta wo wą in fra struk tu rę ta ką
jak: ogro dze nia, bra my, ta bli ce, bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne,
dro gi i ale je ogro do we, sieć wo do cią go wa i ener ge tycz na. 

Pla ny in we sty cji i re mon tów na rok 2011 mo gą jesz cze
ulec zmia nom. Zgod nie bo wiem z § 87 ust. 1 sta tu tu PZD,
w każ dym cza sie moż li we jest zwo ła nie nad zwy czaj ne go
wal ne go ze bra nia do roz pa trze nia spraw na le żą cych do je -
go kom pe ten cji, a więc i do pod ję cia uchwa ły w spra wie
re ali za cji za da nia in we sty cyj no-re mon to we go, co bę dzie
skut ko wać ak tu ali za cją pla nu in we sty cji i re mon tów. 

Aby wy pro mo wać te mat in we sty cji i re mon tów w ROD
nie zmier nie istot ne jest tak że zwięk sze nie dzia łal no ści in -
spek to rów ds. in we sty cji. Uchwa łą nr 32/2007 z dnia 
21 mar ca 2007 r. (tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian
wpro wa dzo nych Uchwa łą nr 3/2009 Pre zy dium KR PZD
z dnia 27 stycz nia 2009 r.) w spra wie utwo rze nia w jed -
nost kach te re no wych PZD sta no wisk in spek to rów do
spraw in we sty cji oraz źró deł ich fi nan so wa nia, Pre zy dium
KR PZD zo bo wią za ło jed nost ki te re no we PZD do
uwzględ nie nia w struk tu rze biur sta no wisk in spek to rów
ds. in we sty cji, któ rzy mie li być od po wie dzial ni za or ga ni -
zo wa nie, pro wa dze nie i nad zór nad in we sty cja mi i re mon -
ta mi w ROD, co w efek cie przy czy ni ło by się do zwięk-

sze nia ilo ści prze pro wa dza nych ro bót re mon to wo-in we -
sty cyj nych. Mi mo, iż uchwa ła obo wią zu je od prze szło 
4 lat, nie we wszyst kich okrę go wych za rzą dach PZD za -
trud nio ny jest in spek tor ds. in we sty cji. Zgod nie z ak tu al -
ny mi da ny mi, in spek to rzy ds. in we sty cji za trud nie ni są na
pe łen etat w na stę pu ją cych okrę go wych za rzą dach PZD:
w Gdań sku, w Le gni cy, Łódz kim, Ma ło pol skim, w Po -
zna niu, Pod kar pac kim, Ślą skim (dru gi pra cow nik za trud -
nio ny jest na 3/5 eta tu), we Wro cła wiu i w Zie lo nej Gó rze.
Z ko lei na ¾ eta tu in spek to rzy ds. in we sty cji za trud nie ni
są w OZ PZD: w Byd gosz czy, w Lu bli nie, Opol skim i Su -
dec kim, a na ½ eta tu w OZ PZD: w Ka li szu, w Ko sza li -
nie, War miń sko-Ma zur skim, Pod la skim, To ruń sko-Wło-
cław- skim oraz dru gi in spek tor w OZ PZD Opol skim. Na -
to miast w OZ Ma zo wiec kim PZD je den in spektor za trud -
nio ny jest na 3/5 eta tu, a dru gi na 2/5 eta tu. 

Z ko lei w okrę go wych za rzą dach PZD: w Czę sto cho -
wie, w El blą gu, w Pi le, w Słup sku i Świę to krzy skim, brak
jest in spek to rów ds. in we sty cji.

W ce lu umoż li wie nia za trud nie nia wy kwa li fi ko wa nych
in spek to rów ds. in we sty cji wy żej po wo ła ną uchwa łą Pre -
zy dium KR PZD przy ję ło roz wią za nia praw ne umoż li wia -
ją ce po kry wa nie kosz tów za trud nie nia tych pra cow ni ków
ze środ ków zgro ma dzo nych na Fun du szu Roz wo ju jed -
no stek te re no wych. 

Dla zwięk sze nia ilo ści pro wa dzo nych in we sty cji i re -
mon tów w ROD, nie wy star czy za trud nić in spek to ra ds.
in we sty cji. Waż ne jest, aby pra cow nik po waż nie pod szedł
do swo ich obo wiąz ków i ak tyw nie współ pra co wał z za -
rzą da mi ROD przy przy go to wy wa niu a na stęp nie pro wa -
dze niu ro bót re mon to wo-in we sty cyj nych w ROD, któ re
nie tyl ko po zy tyw nie wpły ną na wy gląd ROD, ale rów -
nież na kom fort ko rzy sta nia przez dział kow ców z ich dzia -
łek ro dzin nych. Tyl ko ta kie dzia ła nie mo że przy czy nić się
do zwięk sze nia ilo ści pro wa dzo nych za dań re mon to wych
i in we sty cyj nych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Tyl ko ak tyw na pra ca in spek to rów ds. in we sty cji przy
prze glą dach za go spo da ro wa nia ROD i w kon se kwen cji
wy wo ły wa nia i pro mo wa nia za dań in we sty cyj no – re mon -
to wych oraz zwięk sze nie po mo cy dla za rzą dów ROD ze
stro ny or ga nów wyż szych PZD, mo że po zy tyw nie wpły -
nąć na po dej mo wa ne przez człon ków PZD de cy zje na
wal nych ze bra niach w spra wie przy stę po wa nia do re ali za -
cji za dań in we sty cyj no-re mon to wych. 

PODSUMOWANIE

WNIOSKI KOŃCOWE

Bio rąc pod uwa gę in for ma cje o przy ję tych przez OZ
PZD w 2011 ro ku pla nach in we sty cji i re mon tów w ROD,
okrę go we za rzą dy PZD win ny:

1. ak tyw nie pro mo wać te mat in we sty cji i re mon tów w
ROD, co wpły nie na zwięk sze nie ilo ści pro wa dzo nych ro -
bót re mon to wo- in we sty cyj nych w ROD, 

2. upo wszech nić wśród za rzą dów ROD pro ce du ry in -
we sty cyj no-re mon to we, a tak że prze pi sy po wszech nie
obo wią zu ją ce, w szcze gól no ści prze pi sy pra wa bu dow la -
ne go, któ re przy czy nią się do pra wi dło we go prze pro wa -
dze nia pla no wa nych prac bu dow la nych oraz po zwo lą
unik nąć do dat ko wych kosz tów,
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3. zwięk szyć ilość przy zna wa nych do ta cji na in we sty cje
i re mon ty, ze środ ków fi nan so wych zgro ma dzo nych na
Fun dusz Roz wo ju ROD, 

4. roz po wszech niać wśród spo łecz no ści dział ko wej
moż li wo ści uzy ski wa nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty
oraz przy bli żać za rzą dom ROD pro ce du ry ich przy zna -
wa nia,

5. zwięk szyć za an ga żo wa nie in spek to rów ds. in we sty cji
w or ga ni zo wa nie, pro wa dze nie i nad zór nad pro wa dzo ny -
mi w Rodzinnych Ogrodach Działkowych in we sty cja mi 
i re mon ta mi, w szcze gól no ści po przez udzie la nie wszel -
kiej po mo cy praw nej, me ry to rycz nej i tech nicz nej w za da -
niach re ali zo wa nych przez za rzą dy Rodzinnych Ogrodów
Działkowych, któ re OZ PZD przy ję ły w pla nach in we sty -
cji i re mon tów na rok 2011,

6. pro mo wać re ali za cję w pierw szej ko lej no ści za dań z
uwzględ nie niem ogro dzeń, sie ci ener ge tycz nych i wo do -
cią go wych, do mów dział kow ca i bu dyn ków ad mi ni stra -
cyj nych, a tak że dróg i alej ogro do wych, tak aby wszyst kie
ROD wy po sa żo ne by ły w pod sta wo wą in fra struk tu rę
tech nicz ną słu żą cą do pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych,

7. zwięk szyć współ pra cę z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry -
to rial ne go, ma ją cą na ce lu po zy ska nie po mo cy fi nan so -
wej lub rze czo wej, w związ ku z re ali za cją in we sty cji i
re mon tów w ROD,

8. ob jąć in we sty cja mi i re mon ta mi te ROD, któ re przy -
ję ły do re ali za cji za da nia w ra mach opra co wy wa nych
Otwar tych Dłu go fa lo wych Pro gra mów Roz wo ju Mo der -
ni za cji ROD.

opra co wa ła 
Agniesz ka Ru daw ska 

Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi KR PZD

War sza wa, dnia 2 wrze śnia 2011r.

1 Su ma ROD, w któ rych pla no wa ne są no we in we sty cje (tj. 534) i ROD, w któ rych pla no wa ne są re mon ty i mo der ni za cje (tj. 1583)
nie jest toż sa ma z ilo ścią ROD ob ję tych pla nem in we sty cji i re mon tów, gdyż w jed nym ROD mo gą być za pla no wa ne róż ne ro dza je
za dań in we sty cyj no – re mon to wych, przez co ogród mo że być kil ka krot nie uję ty w ko lum nach 9 – 32 ta be li nr 1

2 Su ma ROD, w któ rych pla no wa ne są no we in we sty cje (tj. 534) i ROD, w któ rych pla no wa ne są re mon ty i mo der ni za cje (tj. 1583)
nie jest toż sa ma z ilo ścią ROD ob ję tych pla nem in we sty cji i re mon tów, gdyż w jed nym ROD mo gą być za pla no wa ne róż ne ro dza je
za dań in we sty cyj no – re mon to wych, przez co ogród mo że być kil ka krot nie uję ty w ko lum nach 9 – 32 ta be li nr 1

3 Za bez pie czo na kwo ta środ ków prze zna czo nych do fi nan so wa nia za dań jest wyż sza od su my war to ści po szcze gól nych za dań in -
we sty cyj no – re mon to wych, w uwa gi, iż OZ PZD w Szcze ci nie nie uwzględ nił w po szcze gól nych za da niach pla no wa nych do ta cji 
z PZD.
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wielkoÊç zadaƒ 0 0 0 14 14

wartoÊç zadaƒ 0,00 0,00 0,00 4,00 22,00 26,00

iloÊç ROD 0 0 0 2 11 13             

wielkoÊç zadaƒ 0 4 4            

wartoÊç zadaƒ 0,00 4,40 4,40

iloÊç ROD 0 1 1

wielkoÊç zadaƒ 1410 0 1410 1160 1160

wartoÊç zadaƒ 571,482 0 571,48 75,90 75,90 6,00 6,00

iloÊç ROD 1 0 1 7 7

wielkoÊç zadaƒ 0 517 517 12 000 7 000 19 000

wartoÊç zadaƒ 0,00 16,00 16,00 33,00 45,60 78,60

iloÊç ROD 0 3 3 3 8 11

wielkoÊç zadaƒ 321 363 684 3 305 3 305

wartoÊç zadaƒ 433,539 101,85 535,39 386,20 386,20 20,00 10,00 30,00

iloÊç ROD 5 7 12 29 29 1 1 2

wielkoÊç zadaƒ 3 630 364 3 994 4 940 3 590 8 530

wartoÊç zadaƒ 436,45 43,10 479,55 297,00 108,50 405,50 8,60 10,00 18,60

iloÊç ROD 4 3 7 6 15 21 1 1 2

wielkoÊç zadaƒ 5 980 244 6 224 1 800 3 135 4 935

wartoÊç zadaƒ 711,70 87,86 799,56 127,00 159,70 286,70 72,00 5,00 77,00

iloÊç ROD 7 6 13 2 22 24 3 1 4

wielkoÊç zadaƒ 884 996 1 880 5 269 5 269 250 800 1 050

wartoÊç zadaƒ 56,53 42,70 99,23 153,85 153,85 40,00 66,00 106,00

iloÊç ROD 5 3 8 30 30 1 8 9

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 35,00 20,00 40,00

dotacje PZD 30,00 100,00 77,80

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 2 440,61 1 292,75 119,80

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 2 505,61 1 412,75 237,60

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià

ROD objetych planem 45 135 18

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów 15,21 63,90 21

w stosunku do wszystkich ROD

iloÊç ROD obj´ta planem 33 39 17

OZ PZD BYDGOSZCZ CZ¢STOCHOWA ELBLÑG 
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Tabela 1. Realizacja inwestycji i remontów w ROD na rok 2011

budowa remont i RAZEM budowa remont i RAZEM budowa remont i RAZEM
modernizacja modernizacja modernizacja
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Załącznik do uchwały nr 44/2011 Prezydium KR PZD z dnia 30.03 2011 r.
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wielkoÊç zadaƒ

wartoÊç zadaƒ 5,40 5,40

iloÊç ROD 1 1      

wielkoÊç zadaƒ 300 300

wartoÊç zadaƒ 3,60 3,60

iloÊç ROD 1 1

wielkoÊç zadaƒ 1  200 mb 1 szt. 200 165 365

wartoÊç zadaƒ 121,235 10,000 131,235 6,000 27,000 33,1

iloÊç ROD 2 1 3 1 4 5

wielkoÊç zadaƒ 300 300 2 120 2 120 80 80

wartoÊç zadaƒ 6,115 6,115 15,50 15,50 8,00 8,00

iloÊç ROD 2 2 3 3 1 1

wielkoÊç zadaƒ 127 1 742 1 869 25 1 075 1 100 123 664 787

wartoÊç zadaƒ 76,235 142,20 218,435 6,00 188,20 194,20 44,50 143,36 187,86

iloÊç ROD 5 8 13 1 12 13 4 10 14

wielkoÊç zadaƒ 3 043 169 3 212 3 3 1 537 4 490 6 027

wartoÊç zadaƒ 348,32 196,923 545,243 41,50 41,50 39,20 142,00 181,20

iloÊç ROD 9 4 13 3 3 3 10 13

wielkoÊç zadaƒ 6 301 500 6 801 643 517 1 160 1 730 342 2 072

wartoÊç zadaƒ 487,231 40,792 528,023 229,40 94,40 323,80 50,17 27,20 77,37

iloÊç ROD 4 4 8 2 12 14 4 4 8

wielkoÊç zadaƒ 3 417 850 4 267 4 517 4 517 2 811 2 811

wartoÊç zadaƒ 204,00 35,789 239,789 116,40 116,40 97,50 97,50

iloÊç ROD 4 4 8 14 14 9 9

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 0,00 5,00 4,00

dotacje PZD 125,00 42,40 56,00

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 1 549,24 644,00 528,63

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 1 674,24 691,40 588,63

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià

ROD objetych planem 48 51 51

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów 15 48 30,43

w stosunku do wszystkich ROD

iloÊç ROD obj´ta planem 35 34 42

OZ PZD GDA¡SK GORZÓW WLKP. KALISZ
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wielkoÊç zadaƒ 17 szt. 2 szt. 1 studnia g∏.

wartoÊç zadaƒ 5,25 0,70 5,95 34,00 34,00 25,00 9,60 34,60

iloÊç ROD 3 2 5 2 2 1 1 2

wielkoÊç zadaƒ 200 200 1 plac zabaw 1

wartoÊç zadaƒ 5,00 5,00 10,00 10,00

iloÊç ROD 1 1 1 1

wielkoÊç zadaƒ 460 446 906 26 dzia∏ek

wartoÊç zadaƒ 12,20 87,85 100,05 6,00 6,00

iloÊç ROD 1 6 7 1 1

wielkoÊç zadaƒ 4 807 4 807 625 50 675

wartoÊç zadaƒ 50,36 50,36 25,00 5,00 30,00

iloÊç ROD 6 6 2 1 3

wielkoÊç zadaƒ 450 300 750 95 879 974 36 245 281

wartoÊç zadaƒ 137,80 82,60 220,4 190,00 125,00 315,00 6,70 59.00 65.70

iloÊç ROD 6 14 20 2 7 9 1 5 6

wielkoÊç zadaƒ 2 675 40 2 715 4 340 1 380 5 720 50 50

wartoÊç zadaƒ 611,261 22,40 633,661 311,00 52,00 363,00 8,50 8,50

iloÊç ROD 14 4 18 9 2 11 1 1

wielkoÊç zadaƒ 828 2946 3 774 2 800 6397 9 197 100 100

wartoÊç zadaƒ 196,847 241,841 438,688 113,00 471,00 584,00 9,00 9,00

iloÊç ROD 5 15 20 2 13 15 1 1

wielkoÊç zadaƒ 18 1 757 1 775 22 465 22 465 3 300 3 300

wartoÊç zadaƒ 2,75 56,032 58,782 366,00 366,00 78,00 78.00

iloÊç ROD 2 14 16 29 29 4 4

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 0,00 14,00 2,50

dotacje PZD 53,50 42,00 11,00

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 1 459,391 1 652,00 182,30

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 1 512.891 1708,00 195,80

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià

ROD objetych planem 93 71 14

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów 43,95 35 7

w stosunku do wszystkich ROD

iloÊç ROD obj´ta planem 40 59 12

OZ PZD KOSZALIN LEGNICA LUBLIN
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wielkoÊç zadaƒ

wartoÊç zadaƒ 81,50 250,10 331,60 1,895 31,05 32,94 40,365 46,035 86,40

iloÊç ROD 3 16 19 1 8 9 5 7 12   

wielkoÊç zadaƒ 250 250

wartoÊç zadaƒ 2,50 2,50

iloÊç ROD 1 1

wielkoÊç zadaƒ 1 2 3

wartoÊç zadaƒ 10,00 10,70 20,70 27,00 50,15 77,15

iloÊç ROD 1 2 3 1 9 10

wielkoÊç zadaƒ 700 1 350 2 050

wartoÊç zadaƒ 7,70 46,00 53,70 8,00 50,70 58,70 220,32 272,715 493,035

iloÊç ROD 2 6 8 1 4 5 10 22 32

wielkoÊç zadaƒ 504 1 505 2 009

wartoÊç zadaƒ 125,80 97,40 223,20 90,70 223,19 313,89 98,74 218,577 317,317

iloÊç ROD 12 14 26 5 12 17 7 20 27

wielkoÊç zadaƒ 2 950 920 3 870

wartoÊç zadaƒ 322,60 45,70 386,30 54,06 54,06 565,805 262,340 828,145

iloÊç ROD 7 4 11 6 6 15 24 39

wielkoÊç zadaƒ 45 2 150 2 195

wartoÊç zadaƒ 25,00 97,00 122,00 125,00 219,87 344,87 557,980 104,150 662,13

iloÊç ROD 1 4 5 3 7 10 12 11 23

wielkoÊç zadaƒ 500 5 305 5 805

wartoÊç zadaƒ 16,20 148,00 164,20 14,50 239,96 254,46 208,12 289,27 497,395

iloÊç ROD 2 20 22 1 17 18 9 34 43

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 0,00 0,00 2,000

dotacje PZD 107,00 14,50 209,775

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 1 179,00 1 044,43 2 749,797

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 1 286,00 1 058,93 2 961,572

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià

ROD objetych planem 98 65 186

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów 23,49 18,01 20,00

w stosunku do wszystkich ROD

iloÊç ROD obj´ta planem 74 49 100

OZ PZD ¸ÓDZKI MA¸OPOLSKI MAZOWIECKI
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wielkoÊç zadaƒ 1 1 6 898 mb 0

wartoÊç zadaƒ 15,90 15,90 185,315 185,315

iloÊç ROD 1 1 8 8

wielkoÊç zadaƒ 53 30 83 m2

wartoÊç zadaƒ 12,80 20,30 33,10

iloÊç ROD 2 3 5

wielkoÊç zadaƒ 1 560 1 740 3 300 580 950 1 530 mb

wartoÊç zadaƒ 53,83 29,19 83,02 14,20 78,40 92,60

iloÊç ROD 7 4 11 4 6 10

wielkoÊç zadaƒ 390 880 1 270 250 665 915

wartoÊç zadaƒ 38,50 50,00 88,50 10,00 34,40 44,40

iloÊç ROD 3 3 6 1 4 5

wielkoÊç zadaƒ 368 341 709 366 559 925 1 100 1 100

wartoÊç zadaƒ 321,00 134,80 455,90 42,10 289,00 331,10 128,268 128,268

iloÊç ROD 7 5 12 4 24 28 5 5

wielkoÊç zadaƒ 10 160 1 800 11 960 4 300 603 4 903 2 750 2 750

wartoÊç zadaƒ 662,40 57,80 720,20 147,00 178,00 325,00 73,29 73,29

iloÊç ROD 16 9 25 8 10 18 1 1

wielkoÊç zadaƒ 450 2 020 2 470 1 340 990 2 330

wartoÊç zadaƒ 90,60 130,60 221,20 145,00 87,70 232.70

iloÊç ROD 1 14 15 6 5 11

wielkoÊç zadaƒ 3 900 6 684 10 584 1 850 2 920 4 770 1 280 1 280

wartoÊç zadaƒ 120,20 170,20 290,40 117,20 81,30 198,50 47,65 47,65

iloÊç ROD 7 18 25 6 19 25 3 3

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 0,00 25,10 57,665

dotacje PZD 102,776 246,00 129,850

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 1 756,45 1 002,20 247,011

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 1 859,226 1 273,30 434,526

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià

ROD objetych planem 189 103 17

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów 64,2 60,7 20

w stosunku do wszystkich ROD

iloÊç ROD obj´ta planem 113 68 17

OZ PZD WARMI¡SKO-MAZURSKI OPOLSKI PI¸A
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wielkoÊç zadaƒ 115 115 3 szt. 3 szt.

wartoÊç zadaƒ 250,00 250,00 23,00 23,00

iloÊç ROD 1 1 3 3

wielkoÊç zadaƒ 1 900 1 900 2 szt. 1 szt. 3 szt. 5 020 5 020 10 040

wartoÊç zadaƒ 53,90 53,90 19,00 3,00 22,00 6,00 3,00 9,00

iloÊç ROD 2 2 2 1 3 2 1 3

wielkoÊç zadaƒ 2 000 1 508 3 508 1 szt. 5 szt. 6 szt. 4 872 4 872 9 744

wartoÊç zadaƒ 74,921 22,00 96,921 25,00 77,00 102,00 79,00 67,70 146,70

iloÊç ROD 5 2 7 1 5 6 7 6 13

wielkoÊç zadaƒ 1 910 1 910 11 425 11425 8 900 8 900 17 800

wartoÊç zadaƒ 146,094 146,094 456,00 456,00 50,00 47,00 97,00

iloÊç ROD 3 3 13 13 4 3 7

wielkoÊç zadaƒ 289 434 723 269 1 124 1 393 644 644 1 288

wartoÊç zadaƒ 138,01 165,28 303,29 269,00 562,00 831,00 50,40 28,00 78,40

iloÊç ROD 7 6 13 5 28 33 9 5 14

wielkoÊç zadaƒ 15 900 2 000 17 900 13 760 9 540 23 300 3 100 3 100 6 200

wartoÊç zadaƒ 740, 222 36,000 776,222 6880 477,000 1 165,000 52,000 55,000 107,000

iloÊç ROD 6 1 7 7 13 20 5 6 11

wielkoÊç zadaƒ 570 80 650 44 667 29 190 73 857 5 800 5 800 11 600

wartoÊç zadaƒ 84,00 60,00 144,00 938,00 613,00 1 551,00 93,40 46,60 140,00

iloÊç ROD 2 2 4 7 14 21 12 6 18

wielkoÊç zadaƒ 6 490 380 6 870 7 791 7 791 12 500 12 500 25 000

wartoÊç zadaƒ 162,00 24,75 186,75 468,00 468,00 62,50 50,00 112,50

iloÊç ROD 6 3 9 24 24 10 8 18

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 250,00 64,00 80,00

dotacje PZD 25,90 100,00 140,00

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 1 677,677 4 454,000 470,600

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 1 957,177 4 618,000 690,600

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià

ROD objetych planem 50 124 84

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów 41 28 41

w stosunku do wszystkich ROD

iloÊç ROD obj´ta planem 42 88 84

OZ PZD PODLASKI POZNA¡ PODKARPACKI
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wielkoÊç zadaƒ 0 0

wartoÊç zadaƒ 2,50 2,50

iloÊç ROD 1 1

wielkoÊç zadaƒ 2 szt. 0

wartoÊç zadaƒ 10,00 10,00 0

iloÊç ROD 2 2 0

wielkoÊç zadaƒ 1 600 1 600

wartoÊç zadaƒ 64,50 64,50

iloÊç ROD 13 13

wielkoÊç zadaƒ 2 805 2 805 3 000 3 000

wartoÊç zadaƒ 25,30 25,30 49,35 49,35

iloÊç ROD 10 10 9 9

wielkoÊç zadaƒ 160 160 0 0 0 200 600 800

wartoÊç zadaƒ 20,00 20,00 7,50 184,30 191,80 18,45 150,88 169,33

iloÊç ROD 2 2 1 48 49 1 11 12

wielkoÊç zadaƒ 2 000 2 000 700 2 600 3 300 2 800 3 200 6 000

wartoÊç zadaƒ 90,00 90,00 18,50 45,10 63,60 520,97 482 39 1 003,36

iloÊç ROD 2 2 1 10 11 7 14 21

wielkoÊç zadaƒ 2 655 180 2 835 9 035 9 035 3 500 3 500

wartoÊç zadaƒ 205,00 15,00 220,00 140,45 140,45 432,78 432,78

iloÊç ROD 3 4 7 26 26 20 20

wielkoÊç zadaƒ 450 300 750 200 26 240 26 440 5 611 5 611

wartoÊç zadaƒ 30,00 15,00 45,00 5,50 229,40 234,90 114,90 114,90

iloÊç ROD 1 3 4 2 67 69 11 11

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 0,00 0,00 0,00

dotacje PZD 23,50 54,00 576,83

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 361,50 669,05 1 769,72

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 385,00 723,05 2 346,55

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià

ROD objetych planem 17 179 73

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów 52 80 31

w stosunku do wszystkich ROD

iloÊç ROD obj´ta planem 13 120 54

OZ PZD S¸UPSK SUDECKI                         SZCZECIN
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wielkoÊç zadaƒ

wartoÊç zadaƒ 56,80 65,00 121,80 41,00 41,00

iloÊç ROD 7 8 15 4 4

wielkoÊç zadaƒ 0

wartoÊç zadaƒ 0

iloÊç ROD

wielkoÊç zadaƒ 1 szt. kont. 1 szt./1080 2 szt./1080

wartoÊç zadaƒ 40,60 40,60 81,20 0,00 32,00 32,00

iloÊç ROD 5 5 10 0 6 6

wielkoÊç zadaƒ 4 250 4 250 100 3 080 3 180 500 500

wartoÊç zadaƒ 340,00 340,00 5,00 46,00 51,00 15,00 15,00

iloÊç ROD 12 12 2 3 5 1 1

wielkoÊç zadaƒ 400 5 400 5 800 220 251 471 450 450

wartoÊç zadaƒ 800,00 2 700,00 3 500,00 76,00 37,00 113,00 161,50 161,50

iloÊç ROD 8 80 88 5 7 12 9 9

wielkoÊç zadaƒ 3 912 46 938 50 850 290 10 szt. rozdz. 10 szt/290 4 500 4 500

wartoÊç zadaƒ 234,70 2 816,30 3 051,00 18,00 7,00 25,00 203,00 203,00

iloÊç ROD 5 60 65 3 1 4 7 7

wielkoÊç zadaƒ 41 950 41 950 1 szt. (stud.) 18 (stud) 520 2 340 2 340

wartoÊç zadaƒ 2 517,00 2 517,00 10,00 65,00 75,00 107,00 107,00

iloÊç ROD 62 62 1 7 8 6 6

wielkoÊç zadaƒ 939 500 939 500 510 1348 1 858 10 800 10 800

wartoÊç zadaƒ 1 878,00 1 878,00 18,00 85,00 103,00 369,60 369,60

iloÊç ROD 58 58 3 10 13 15 15

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 50,00 0,00 70,00

dotacje PZD 3 500.00 40,00 280,00

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 7 939,00 359,00 547,10

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 11 489,00 399,00 897,00

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià

ROD objetych planem 310 75 42

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów 50 60 7,14

w stosunku do wszystkich ROD

iloÊç ROD obj´ta planem 310 48 28

OZ PZD ÂLÑSKI ÂWI¢TOKRZYSKI TORU¡SKO-W¸OC¸AWSKI
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wielkoÊç zadaƒ

wartoÊç zadaƒ 74,557 90,440 164,997

iloÊç ROD 4 6 10

wielkoÊç zadaƒ 0

wartoÊç zadaƒ 0

iloÊç ROD 0

wielkoÊç zadaƒ 815 815 0

wartoÊç zadaƒ 53,00 9,00 62,00 0

iloÊç ROD 2 1 3 0

wielkoÊç zadaƒ 500 500 2 100 2 100

wartoÊç zadaƒ 25,00 25,00 17,00 17,00

iloÊç ROD 1 1 1 1

wielkoÊç zadaƒ 125 950 1 075 110 630 740

wartoÊç zadaƒ 110,00 125,00 235,00 94,079 85,424 179,503

iloÊç ROD 3 12 15 6 6 12

wielkoÊç zadaƒ 2 700 2 000 4 700 1 711 300 2 011

wartoÊç zadaƒ 300,00 180,00 480,00 235,458 32,600 268,058

iloÊç ROD 4 10 14 6 1 7

wielkoÊç zadaƒ 2 200 1 300 3 500 5 700 700 6 400

wartoÊç zadaƒ 185,00 100,00 285,00 341,00 62.278 408,898

iloÊç ROD 3 5 8 9 5 14

wielkoÊç zadaƒ 2 050 5 000 7 050 11 542 11 542

wartoÊç zadaƒ 75,00 143,00 218,00 339,646 339,646

iloÊç ROD 5 10 15 14 14

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 0,00 0,00

dotacje PZD 500,00 319,500

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 805,00 1 058,602

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 1 305,00 1 378,102

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià

ROD objetych planem 56 58

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów 22 42,63

w stosunku do wszystkich ROD

iloÊç ROD obj´ta planem 50 52

OZ PZD WROC¸AW ZIELONA GÓRA
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iloÊç ROD (szt.) 87 426 513

ogrodzenia wartoÊç zadaƒ (w tys. zł) 1 569,651 5 268,804 6 838,455

wielkoÊç zadaƒ (w m2) 47 372 1 065 613 1 112 985

iloÊç ROD (szt.) 89 276 365

sieç wodociàgowa wartoÊç zadaƒ (w tys. zł) 4 787,948 5 940,221 10 728,169

wielkoÊç zadaƒ (w m2) 83 509 113 416 196 925

iloÊç ROD (szt.) 142 216 358

sieç energetyczna wartoÊç zadaƒ (w tys. zł) 6 762,276 5 515,71 12 277,989

wielkoÊç zadaƒ (w m2) 87 201 87 584 174 785

iloÊç ROD (szt.) 105 387 492

domy dzia∏kowca wartoÊç zadaƒ (w tys. zł) 3 156,653 6 549,03 9 705,682

i bud. administracyjne wielkoÊç zadaƒ (w m2) 4 672 22 721 27 393

iloÊç ROD (szt.) 30 117 147

drogi i aleje ogrodowe wartoÊç zadaƒ (w tys. zł) 430,52 1 734,134 2 164,654

wielkoÊç zadaƒ (w m2) 23 545 55 659 79 204

iloÊç ROD (szt.) 39 77 116

ochrona Êrodowiska wartoÊç zadaƒ (w tys. zł) 1 094,47 688,094 1 782,564

wielkoÊç zadaƒ (w m2)

iloÊç ROD (szt.) 8 12 20

tereny rekreacyjne wartoÊç zadaƒ (w tys. zł) 91,7 61,8 153,5

wielkoÊç zadaƒ (w m2)

iloÊç ROD (szt.) 34 72 106

inne* wartoÊç zadaƒ (w tys. zł) 617,667 743,74 1 361,407

Tabela 2. Podsumowanie planów inwestycji i remontów w ROD na rok 2011 w OZ PZD

zakres zadania budowa remont suma
i medrnizacja

iloÊç ROD obj´ta planem 1 621

% ROD obj´tych planem w stosunku do wszystkich ROD 32%

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji i remontów ogó∏em 2 252

wartoÊc zadaƒ ogó∏em 45 589,054

finansowanie Êrodki w∏asne ROD 37 958,858

zadaƒ                dofinanso- dotacje z PZD 6 910,931

wanie Êrodki zewn´trzne 719,265

*  brak określenia wielkości zadań wynika zróżnych jednostek miary
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1. Bydgoszcz 1 3/4 etatu 

2. Cz´stochowa brak

3. Elblàg brak

4. Gdaƒsk 1 1 etat

5. Gorzów Wlkp. brak

6. Kalisz 1 1/2 etatu

7. Koszalin 1 1/2 etatu

8. Legnica 1 1 etat

9. Lublin 1 3/4 etatu

10. Łódzki 1 1etat

11. Małopolski 1 1 etat

12. Mazowiecki 2 1 etat

13. Warmiƒsko-Mazurski 1 1/2 etatu

14. Opolski 2 1 i 1/2 etatu

15. Piła brak

16. Podlaski 1 1/2 etatu

17. Poznaƒ 1 1 etat

18. Podkarpacki 1 1 etat

19. S∏upsk brak

20. Sudecki 1 3/4 etatu

21. Szczecin od 1 sierpnia brak

22. Âlàski 2 1 i 3/5 etatu

23. Âwi´tokrzyski brak

24. Toruƒsko-W∏oc∏awski 1 1/2 etatu

25. Wroc∏aw 1 1etat

26. Zielona Góra 1 1 etat

1 etat 9 osób

3/4 etatu 4 osoby

1/2 etatu 6 osób

3/5 etatu 2 osoby

RAZEM 22 2/5 etatu 1 osoba

Tabela 3. Zestawienie zatrudnienia inspektorów ds. inwestycji w OZ PZD na dzień 31 sierpnia 2011 r.

Lp. OZ PZD IloÊç osób Wymiar etatu
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Od 1 stycz nia 2012 r. mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra -
cę zo sta ło usta lo ne w wy so ko ści 1500 zło tych. No wa wy -
so kość te go wy na gro dze nia zo sta ła okre ślo na w Roz-
po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów z 13 wrze śnia 2011 r. w spra -
wie wy so ko ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę
2012 r. ( Dz.U. Nr 192, poz. 1141). Kwo ta do ty czy pra -
cow ni ków za trud nio nych w peł nym mie sięcz nym wy mia -
rze cza su pra cy. 

No wa kwo ta mi ni mal ne go wy na gro dze nia wpły nie na
pod wyż sze nie świad czeń pra cow ni czych, któ rych wy so -
kość za le ży od wy so ko ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia. 

Dla za rzą dów ROD ozna cza to, że zry czał to wa ne wy na -
gro dze nie brut to pra cow ni ka za trud nio ne go w ROD w peł -

nym wy mia rze cza su pra cy nie mo że być niż sze ani że li
1500 zło tych. W pierw szym ro ku pra cy pra cow ni cy mo gą
za ra biać mniej, bo  80% kwo ty 1500 zł. czy li 1200 zł.  

Zgod nie z uchwa łą Nr 196/2009 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z 30 grud nia 2009 r. w spra wie funk cjo no wa -
nia biur oraz za sad za trud nia nia i wy na gra dza nia w ROD
w 2012 r. mak sy mal ne wy na gro dze nie dla peł ne go eta tu
okre ślo ne w wy so ko ści 150% mi ni mal ne go wy na gro dze -
nia nie mo że prze kro czyć kwo ty brut to 2250 zło tych. 
W od nie sie niu do pra cow ni ków za trud nio nych w ROD 
w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy wy so kość mi ni mal ne -
go wy na gro dze nia na le ży usta lić w kwo cie pro por cjo nal -
nej do cza su pra cy okre ślo ne go w umo wie o pra cę.

JP

VII. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE

1. Zmia na wy na gro dze nia mi ni mal ne go w 2012 r.

2. Na kim spo czy wa obo wią zek utrzy ma nia w czy sto ści ro wów me lio ra cyj nych zlo ka li zo wa nych 
na te re nie ROD oraz na nie ru cho mo ściach gra ni czą cych?

Pro ble ma ty ka utrzy ma nia w czy sto ści ro wów me lio ra -
cyj nych na te re nie ROD jest re gu lo wa na w Re gu la mi nie
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go z dnia 7 kwiet nia 2004 r.
Zgod nie bo wiem z § 132 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ww. Re gu -
la mi nu, na człon ku PZD spo czy wa obo wią zek utrzy ma nia
w czy sto ści dro gi, alei oraz ro wów me lio ra cyj nych na po -
ło wie ich sze ro ko ści, gdy do nich przy le ga ją dział ki po
obu stro nach oraz na ca łej sze ro ko ści, gdy do nich przy le -
ga ją dział ki z jed nej stro ny. W ust. 2 § 132 Re gu la mi nu
ROD prze wi du je się, że licz bę go dzin ko niecz ną do utrzy -
ma nia w czy sto ści w cią gu ro ku do dat ko wej po wierzch ni
ro wów me lio ra cyj nych po nad okre ślo ną po wy żej i któ rą
usta la za rząd, na le ży za li czyć w wy miar prac na rzecz
ogro du uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie. Do dat ko wo,
zgod nie z § 133 pkt 1 Re gu la mi nu ROD, człon ko wi PZD
za bra nia się za nie czysz cza nia ro wów me lio ra cyj nych
wszel ki mi od pa da mi, w tym po cho dzą cy mi z dział ki, 
np. ga łę zia mi czy chwa sta mi.

Je że li ro wy me lio ra cyj ne w ROD są zbyt płyt kie, za ro -
śnię te lub nie droż ne, to wów czas na le ża ło by roz wa żyć
moż li wość re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go, któ re po le -
ga ło by na re no wa cji ro wów i ich po głę bie niu. W tym ce lu
za rząd ROD po wi nien przed sta wić na wal nym ze bra niu
człon ków ROD sto sow ny wnio sek. Wal ne ze bra nie jest jed -
nost ką or ga ni za cyj nie upraw nio ną do pod ję cia uchwa ły 
w spra wie przy stą pie nia do re ali za cji za da nia in we sty cyj ne -

go lub re mon to we go, zgod nie z § 29 pkt 7 Re gu la mi nu
ROD. Uchwa łę wraz z wnio skiem o wy ra że nie zgo dy na
re ali za cję za da nia oraz włą cze nie do pla nu in we sty cji i re -
mon tów okrę go we go za rzą du PZD, a tak że in for ma cję 
o za bez pie cze niu fi nan so wym, za rząd ROD po wi nien zło -
żyć do OZ PZD w cią gu 14 dni od da ty od by cia wal ne go
ze bra nia. Pre zy dium OZ PZD wy ra ża zgo dę na re ali za cję
za da nia in we sty cyj ne go i przyj mu je plan in we sty cji i re -
mon tów. Szcze gó ło we za sa dy re ali za cji in we sty cji i re mon -
tów w ROD okre śla uchwa ła nr 4/XXI/2011 Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ra zo sta ła opu bli ko wa na w Biu le ty nie In -
for ma cyj nym nr 5/2011.

W przy pad ku, gdy ów rów znaj du je się na nie ru cho mo -
ści są sia du ją cej z ROD, na le ży wziąć pod uwa gę roz wią -
za nie praw ne za war te w usta wie z 18 lip ca 2001 r. – Pra wo
wod ne w art. 77 ust. 1, zgod nie z któ rym utrzy ma nie urzą -
dzeń me lio ra cji wod nych szcze gó ło wych na le ży do wła -
ści cie li grun tów. Wła ści cie lem mo że być oso ba fi zycz na,
oso ba praw na lub jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go. Do
tych pod mio tów na le ży zwró cić się z żą da niem udroż nie -
nia ro wu me lio ra cyj ne go, na wet je że li pro blem za le wa nia
te re nu nie do ty czy ich wła snych grun tów, a po wo du je za -
le wa nie są sied nich dzia łek z po wo du te go, że rów ten po -
zo sta je w złym sta nie tech nicz nym.

AB
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Zgod nie z art. 4 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, ogro dy są urzą dze nia mi uży -
tecz no ści pu blicz nej, słu żą cy mi spo łecz no ści lo kal nej.
Ozna cza to, że ROD zo sta ły uzna ne za część in fra struk tu -
ry, któ ra słu ży ogó ło wi i re ali zu je waż ną ro lę spo łecz ną.
Ogro dy dział ko we nie tyl ko pod no szą stan dar dy eko lo -
gicz ne oto cze nia, ale rów nież przy no szą wie le in nych ko -
rzy ści nie tyl ko bez po śred nio użyt kow ni kom dzia łek, ale
tak że miesz kań com miast i osie dli, w po bli żu któ rych zlo -
ka li zo wa ne są ogro dy dział ko we. W związ ku z funk cja -
mi, ja kie peł nią ro dzin ne ogro dy dział ko we, or ga ny
ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą du te ry to rial ne go, zo sta -
ły zo bo wią za ne do two rze nia wa run ków praw nych, prze -
strzen nych i eko no micz nych dla roz wo ju ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Do dat ko wo w art. 12 ust. 2 usta wy
o ROD, gmi ny zo bo wią za ne zo sta ły do do pro wa dze nia do
ogro dów dział ko wych dróg do jaz do wych, ener gii elek -
trycz nej, za opa trze nia w wo dę oraz za pew nie nia w ra mach
ko mu ni ka cji pu blicz nej, po trzeb ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

Jed nym ze spo so bów re ali za cji na ło żo nych obo wiąz -
ków, jest udzie la nie do ta cji ze środ ków bu dże to wych
miast i gmin. Do ta cje te mo gą być prze zna cza ne za rów no
na re ali za cję za dań in we sty cyj nych w ogro dach jak i na
sze reg za dań zwią za nych z ochro ną śro do wi ska, jak choć -
by za dań zwią za nych z go spo dar ką od pa da mi, ochro ną
wód i przy ro dy. Udzie le nie do ta cji na stę pu je na pod sta -
wie uchwa ły or ga nu sta no wią ce go jed nost ki sa mo rzą du

te ry to rial ne go, okre śla ją cej tryb po stę po wa nia o udzie le -
nie do ta cji, spo sób jej roz li cze nia oraz spo sób kon tro li wy -
ko na nia zle co ne go za da nia.

Aby uzy skać ta ką po moc, bar dzo waż na jest ak tyw ność
za rzą dów ROD, któ re win ny na bie żą co prze glą dać pra sę
lo kal ną oraz stro ny in ter ne to we urzę dów miast i gmin, na
któ rych umiesz cza ne są ogło sze nia o ter mi nie przyj mo -
wa nia wnio sków o przy zna nie do ta cji na re ali za cje okre -
ślo nych za dań. Nie za leż nie od te go, za rzą dy ROD win ny
sa me wy stę po wać do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
o przy zna wa nie do ta cji na okre ślo ne ce le. Tyl ko ak tyw na
dzia łal ność za rzą dów ROD mo że w tych spra wach przy -
nieść wy mier ne efek ty. Brak zgła sza nia do miast i gmin
swych po trzeb, po wo du je cał ko wi te ich po mi ja nie nie tyl -
ko przy udzie la niu do ta cji na okre ślo ne ce le, ale rów nież
przy uchwa la niu bu dże tów na ko lej ne la ta.

We wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych od -
by ły się już wal ne ze bra nia człon ków ROD. Na tych ze -
bra niach wie le ogro dów pod ję ło uchwa ły w spra wie
re ali za cji okre ślo ne go za da nia in we sty cyj ne go bądź re -
mon to we go. Za tem jest to naj lep szy mo ment na pod ję cie
przez za rzą dy ROD dzia łań, któ re przy czy nią się do po zy -
ska nia środ ków fi nan so wych z in nych źró deł niż środ ki
wła sne ROD czy do ta cje z or ga nów wyż szych PZD.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we ma ją pra wo ocze ki wać na
wspar cie i po moc ze stro ny sa mo rzą dów lo kal nych, gdyż
re ali zu ją wspól ne ce le, dzia ła jąc na rzecz spo łecz no ści lo -
kal nej.
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3. Ak tyw ność ROD środ kiem do uzy ska nia po mo cy z gmin

W dniu 28 czerw ca 2011 r. ob cho dzić bę dzie my 30 rocz -
ni cę po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców.  W sen -
sie for mal nym PZD zo stał po wo ła ny usta wą o pra cow-
ni czych ogro dach dział ko wych z 6 ma ja 1981 r., ale 
28 czerw ca 1981 r. ob ra du ją cy wów czas IX Kra jo wy
Zjazd De le ga tów POD wy ko nał po sta no wie nia tej usta wy
i uchwa lił sta tut PZD oraz wy brał kra jo we or ga ny PZD 
– Kra jo wą Ra dę, Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną i Kra jo wą
Ko mi sję Roz jem czą. Te de cy zje umoż li wi ły roz po czę cie
dzia łal no ści przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Po chy la jąc się nad rocz ni cą funk cjo no wa nia na sze go
Związ ku war to jed nak się gnąć do hi sto rii, aby po ka zać,
jak do szło do po wsta nia Związ ku i co by ło przed tem.

Roz po czę cie funk cjo no wa nia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w dniu 28 czerw ca 1981 r. nie ozna cza, że przed
tą da tą dział kow cy nie mie li wła snej or ga ni za cji. By ła ta -
ka or ga ni za cja, choć o ogra ni czo nej su we ren no ści.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce stra cił swą su -
we ren ność wraz z uchwa le niem usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych z 9 mar ca 1949 r. Usta wa ta pod -

VIII. JUBILEUSZ XXX-LECIA PZD
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„Sa mo dziel ni i sa mo rząd ni – za wsze ra zem”
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po rząd ko wa ła ogrod nic two dział ko we związ kom za wo -
do wym i w za sa dzie roz bi ła cał ko wi cie mo zol nie od bu -
do wy wa ny ruch przed wo jen ny. Jed nak wśród dział -
kow ców od za ra nia ist nia ła po trze ba wspól ne go dzia ła nia,
łą cze nia się w jed ną or ga ni za cję – w mie ście, po wi cie, po -
tem w wo je wódz twie, wresz cie w kra ju. Tak też sta ło się
po uchwa le niu usta wy z 1949 r.

Struk tu ry wo je wódz kie POD i Kra jo wa Ra da POD po -
wsta ły już w la tach 1956–1957, co w znacz nej mie rze
przy spie szy ło roz wój ogro dów, choć nie na mia rę wzra sta -
ją cych po trzeb, a tak że pro wa dzi ło do stop nio we go po -
sze rza nia je go upraw nień i co raz szer szej sa mo dziel no ści
w dzia ła niu.

Od za bo rów, po przez okres mię dzy wo jen ny, aż po cza -
sy po wo jen ne dział kow cy za wsze chcie li mieć wła sną or -
ga ni za cję i sa mo dziel nie de cy do wać o wła snych spra -
wach. Wy da rze nia spo łecz no – po li tycz ne w 1980 r., 
a szcze gól nie po ro zu mie nie sierp nio we, wy zwo li ły ini cja -
ty wę usa mo dziel nie nia się or ga ni za cji dział kow ców. Za
pod sta wę tej póź niej szej, usta wo wej sa mo dziel no ści na -
le ży uznać uchwa łę Kra jo wej Ra dy POD z 8 paź dzier ni -
ka 1980 r., któ rą ogło szo no usa mo dziel nie nie ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce ogła sza jąc je go unie -
za leż nie nie od związ ków za wo do wych. W sen sie for mal -
nym by ła to jak na tam te cza sy de cy zja wręcz re wo -
lu cyj na, bo wiem na dal obo wią zy wa ła usta wa z 1949 ro ku. 

De ter mi na cja w wal ce o swo je pra wa, ale też in ten syw -
ne oraz prze my śla ne dzia ła nia or ga ni za cyj ne i praw ne
dział kow ców w ca łym kra ju, do pro wa dzi ły do uchwa le nia
przez sejm w dniu 6 ma ja 1981 r. usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych, któ ra w peł ni usa mo dziel ni ła ruch
dział ko wy w Pol sce.

Po wsta ły na mo cy tej usta wy Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, ja ko ogól no pol ska, sa mo dziel na i sa mo rząd na or ga -
ni za cja dział kow ców był zwień cze niem wie lo let nich dą -
żeń dział kow ców do mó wie nia wła snym gło sem o swo ich
spra wach, ale też kon ty nu ował do ro bek do tych cza so wych
struk tur ogro do wych, wo je wódz kich i kra jo wych.

Od po cząt ku dzia łal no ści Zwią zek mu siał spro stać
ogrom ne mu za po trze bo wa niu na dział ki, ja kie by ło w la -
tach osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku. Po wszech ne bra -
ki wszyst kie go, co po trzeb ne do ży cia ro dzi nie, in fla cja,
ubo że nie spo łe czeń stwa, spo wo do wa ło nie spo ty ka ne do -
tych czas za in te re so wa nie dział ką wśród pol skich ro dzin.
Oce nia no, że na otrzy ma nie dział ki w POD ocze ku je bli -
sko 700 ty się cy ro dzin. 

La ta osiem dzie sią te to naj więk szy w hi sto rii ogrod nic -
twa w Pol sce roz wój ogro dów dział ko wych. 31 grud nia
1980 r. w Pol sce funk cjo no wa ło 3464 POD, w któ rych by -
ło 614268 dzia łek. Ogro dy zaj mo wa ły po wierzch nię
29102 hek ta rów. W dniu 31 grud nia 1990 r. w Pol sce by -
ło 5225 POD na po wierzch ni 43785 hek ta rów, w któ rych
dział ki użyt ko wa ło 970436 ro dzin. W tym okre sie Zwią -
zek, przy du żej po mo cy za kła dów pra cy i ad mi ni stra cji
pań stwo wej za pew nił dział ki w no wych ogro dach dla po -

nad 350 ty się cy ro dzin. By ła to ogrom na pra ca, da ją ca jed -
nak wy mier ne ko rzy ści dla na sze go spo łe czeń stwa.

Rok 1990 to ko niec dy na micz ne go, ilo ścio we go roz wo -
ju ogro dów, a po czą tek trwa ją cej do dzi siaj wal ki o ich za -
cho wa nie, o za cho wa nia praw dział kow ców, o ist nie nie
nie za leż nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji dział kow ców Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Od 21 lat to czy my wal kę o ist nie nie ogro dów. Przez te
la ta sta ra li śmy się wal czyć z nie do rzecz ny mi pro jek ta mi
li kwi da cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go, a rów no cze -
śnie dą żyć do usta wo we go za pew nie nia praw dział kow -
ców, ogro dów i Związ ku. Ko lej ne la ta, ko lej ne ini cja ty wy
sta wia ją nasz ruch w co raz trud niej szej sy tu acji. Dzi siaj
jest ona szcze gól nie trud na, bio rąc pod uwa gę za skar że nie
usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i sze reg in -
nych dzia łań wo kół ogro dów i Związ ku.

Dla te go dzi siaj, po 30 la tach funk cjo no wa nia PZD, ma -
jąc tak że na uwa dze ak tu al ną sy tu ację,  moż na za dać py -
ta nia: 

– czy Pol ski Zwią zek Dział kow ców spro stał po sta wio -
nym przed nim za da niom,

– czy Pol ski Zwią zek Dział kow ców speł nił ocze ki wa nia
swo ich człon ków,

– czy dla dal sze go ist nie nia ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce jest po trzeb na po wszech na, ogól no pol ska,
sa mo dziel na i sa mo rząd na or ga ni za cja dział kow ców?

Moż na od po wie dzieć tak że py ta nia mi – czy dzi siaj mo -
gli by śmy ob cho dzić 30-le cie Związ ku, gdy by nie peł na
in te gra cja mi lio no wej ro dzi ny dział ko wej wo kół wspól -
nych ce lów, wo kół swej wła snej or ga ni za cji, któ ra sku -
tecz nie bro ni od po nad 20 lat ogro dów dział ko wych, tak
po trzeb nych mi lio no wi pol skich ro dzin?

Czy gdy by nie ist nia ła or ga ni za cja dział kow ców sku -
pia ją ca wszyst kich wo kół wspól nych ce lów i in te re sów,
moż li wa by ła by sku tecz na obro na przed ini cja ty wa mi le -
gi sla cyj ny mi?

Czy gdy by nie ist nia ła jed no li ta or ga ni za cja dział kow -
ców moż li we by ło by ze bra nie 620 ty się cy pod pi sów 
w obro nie usta wy o ROD gwa ran tu ją cej pra wa dział kow -
ców, i bez pie czeń stwo ogro dów?

Czy w ogó le by ło by moż li we uchwa le nie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, gdy by nie de ter mi na cja
dział kow ców sku pio nych w PZD.

Nie sło wa, a czy ny świad czą o ro li PZD w tym, ja ki dzi -
siaj jest ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Każ dy
mo że na przy kła dzie swo jej dział ki, swo je go ogro du po -
wie dzieć, czy tak wy glą da ło by ogrod nic two dział ko we w
Pol sce, gdy by nie wspól ne dzia ła nie dział ko wej ro dzi ny
sku pio nej w swo jej wła snej or ga ni za cji – Pol skim Związ -
ku Dział kow ców.

Ma my świa do mość ile za dań stoi jesz cze przed na mi,
ile jest do zro bie nia w ogro dach w za kre sie ich uno wo -
cze śnie nia i za go spo da ro wa nia, ile jesz cze trze ba de ter -
mi na cji i wal ki o utrzy ma nie praw dział kow ców, ale 
z do tych cza so we go do świad cze nia wie my, że tyl ko ra zem,
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ca łą dział ko wą ro dzi ną, zin te gro wa ni w na szej or ga ni za -
cji, je ste śmy w sta nie się obro nić i roz wi jać.

Mi ja ją ce trzy dzie ści lat to do ro bek dzie siąt ków, a mo że
i se tek ty się cy spo łecz nych dzia ła czy na sze go Związ ku.
To ich bez przy kład ne mu od da niu na szej idei, mo zol nej 
i cięż kiej pra cy, za wdzię cza my dzi siej szy stan ogrod nic -
twa dział ko we go w na szym kra ju, za wdzię cza my im tak -

że to, że na dal ist nie je my i go spo da rzy my na swo ich dział -
kach – na le żą się im sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia. 

Na le ży tak że od dać hołd tym, któ rych już nie ma wśród
nas oraz ni sko ukło nić się wszyst kim dział kow com zrze -
szo nym w Pol skim Związ ku Dział kow ców za ich wo lę
wal ki o wspól ny cel – o ist nie nie i roz wój sa mo dziel ne go
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju.

Pre zes PZD
Eu ge niusz Kon drac ki

2. Uchwa ła KR PZD w spra wie 30-le cia Pol skie go Zwiàz ku Dział kow ców

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

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Przy pa da ją cy w dniu 28 czerw ca 2011 r. ju bi le usz 30-le -
cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest rów no cze śnie
30-le ciem nie za leż no ści, sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Od zy ska nie sa -
mo dziel no ści przez ruch dział ko wy by ło moż li we na fa li
prze mian spo łecz no po li tycz nych z po cząt ku lat 80-tych
ubie głe go wie ku i dą żeń dział kow ców do mó wie nia wła -
snym gło sem o swo ich spra wach.

Kra jo wa Ra da z peł nym uzna niem od no si się do ogrom -
ne go do świad cze nia ów cze snych struk tur or ga ni za cyj nych
pra cow ni czych ogro dów dział ko wych i zde cy do wa ne go
po par cia dział kow ców, któ re go efek tem by ła uchwa ła
Kra jo wej Ra dy POD z dnia 6 paź dzier ni ka 1980 r. ogła -
sza ją ca nie za leż ność ru chu dział ko we go, a na stęp nie
uchwa le nie przez sejm w dniu 6 ma ja 1981 r. usta wy 
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.

Ob ra du ją cy w dniach 27 i 28 czerw ca 1981 r. IX Kra jo -
wy Zjazd De le ga tów POD uchwa lił sta tut PZD, wy brał
kra jo we or ga ny PZD i usank cjo no wał struk tu ry ogro do we
i wo je wódz kie Związ ku. Roz po czę cie dzia łal no ści przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców za po cząt ko wa ło naj pierw
naj więk szy w hi sto rii roz wój ogro dów dział ko wych, a na -
stęp nie Zwią zek zo stał wcią gnię ty w po nad dwu dzie sto -
let ni okres wal ki o ist nie nie ogro dów i za cho wa nie praw
dział kow ców. 

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że to dzię ki ogrom nej
pra cy dzie sią tek ty się cy spo łecz nych dzia ła czy moż li we
by ło w cią gu za le d wie kil ku pierw szych lat funk cjo no wa -
nia PZD po zy skać, a na stęp nie za go spo da ro wać bli sko 
14 ty się cy hek ta rów no wych te re nów, na któ rych dział ki
otrzy ma ło po nad 350 ty się cy ro dzin. Jest to nie za prze czal -
ny suk ces Związ ku i wy mier ny wkład w po lep sze nie ży -
cia pol skich ro dzin. Trze ba pa mię tać, że bu do wa li śmy
ogro dy na naj gor szych grun tach, ni ko mu nie po trzeb nych
nie użyt kach, te re nach zde gra do wa nych, pia chach, hał dach

po ko pal nia nych i mo kra dłach. To dzię ki ol brzy mie mu wy -
sił ko wi ca łe go Związ ku, se tek ty się cy dział ko wych ro dzin
te re ny te zo sta ły przy wró co ne przy ro dzie i spo łe czeń stwu.

Okres dy na micz ne go roz wo ju i bu do wy no wych ogro -
dów trwał jed nak krót ko. Już od 1990 r. aż po dzień dzi -
siej szy trwa wal ka o ist nie nie ogro dów, wal ka o pra wa
dział kow ców i ist nie nie ich sa mo rząd nej or ga ni za cji. Jed -
nak przez 21 lat, dzię ki peł nej in te gra cji śro do wi ska dział -
kow ców, ale tak że po par ciu spo łe czeń stwa, pro wa dzi my
sku tecz ną obro nę na sze go ru chu.

Kra jo wa Ra da uzna je, że sku tecz na obro na ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go, po ko ny wa nie ko lej nych za gro żeń dla
ogro dów dział ko wych, by ło i jest moż li we tyl ko dla te go,
że dział kow cy są człon ka mi jed nej wiel kiej, zin te gro wa -
nej or ga ni za cji – Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Złą cze ni wspól nym ce lem, zjed no cze ni w swo jej wła -
snej sa mo dziel nej, sa mo rząd nej i nie za leż nej or ga ni za cji,
je ste śmy zdol ni roz wi jać ogro dy i chro nić je przed cią gły -
mi za ku sa mi lu dzi nie ro zu mie ją cych po trzeb pol skie go
spo łe czeń stwa. Mi lion ro dzin ko rzy sta z do bro dziejstw
dział ki, z każ dej dział ki ko rzy sta kil ka po ko leń, a ro lą 
i obo wiąz kiem Związ ku jest dbać o ist nie nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i ich roz wój na mia rę współ cze -
snych i przy szłych po trzeb pol skich ro dzin.

Kra jo wa Ra da stwier dza, że mi ja ją ce 30 lat funk cjo no -
wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców w prak ty ce po -
ka za ło po trze bę ist nie nia jed no li tej, zin te gro wa nej i sa mo-
dziel nej or ga ni za cji dział kow ców. Bez Polskiego Związku
Działkowców nie był by moż li wy roz wój ogro dów, ani ich
sku tecz na obro na. Z do świad czeń mi ja ją ce go 30-le cia
trze ba wy cią gnąć wnio ski na przy szłość je śli bę dzie my
zjed no cze ni, nie da my się po dzie lić, ani roz bić, je śli bę -
dzie my wier ni ide ałom, któ re przy świe ca ły za ło ży cie lom
ru chu ogrod nic twa dział ko we go i na szym dzia ła niom
przez wszyst kie la ta ist nie nia ogro dów w Pol sce, to wspól -
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ną pra cą i za an ga żowa niem za cho wa my ogro dy dla przy -
szłych po ko leń.

Kra jo wa Ra da, do ce nia jąc 30-let ni do ro bek Pol skie go
Związ ku Dział kow ców wy ra ża głę bo kie uzna nie i po dzię -
ko wa nie wszyst kim dział kow com zrze szo nym w na szym
Związ ku za roz wój i obro nę ogro dów, za cięż ką pra cę, de -
ter mi na cję w wal ce o pra wa dział kow ców, za umi ło wa nie
na szej wspól nej idei słu że nia spo łe czeń stwu pol skie mu.

Sza now ni Dzia ła cze, Sza now ni Dział kow cy,
30 lat to wiel kie wy da rze nie w na szym Związ ku. Ogrom-

ne suk ce sy – wy ko na na pra ca, ogrom na in te gra cja śro do -
wi ska dział kow ców, po wszech na sa tys fak cja z wła snej
sa mo rząd nej i nie za leż nej or ga ni za cji, po nad 350 ty się cy
no wych ro dzin w na szych sze re gach, ty sią ce hek ta rów no -
wych te re nów zie lo nych i ostat nie 20 lat wal ki w obro nie
na szych tra dy cji, na szych dzia łek, na szych ogro dów,
Związ ku i usta wy.

Przed na mi naj pięk niej szy okres w ogro dach dział ko -
wych – pięk nie za go spo da ro wa ne, kwit ną ce, zie lo ne, tęt -

nią ce ży ciem na szych ro dzin, se nio rów, ale rów nież mło -
de go po ko le nia dzie ci i mło dzie ży.

Dla te go wzy wa my wszyst kie za rzą dy, wszyst kie struk -
tu ry na sze go Związ ku do uczcze nia 30-le cia PZD. Szcze -
gól ny czas to li piec i sier pień – wa ka cje, pod czas któ rych
rze czy wi ście ogro dy tęt nią ży ciem. Przed na mi tak że
wrze sień, kie dy ob cho dzi my tra dy cyj ne dni dział kow ca.

Za chę ca my wo bec te go do pa mię ta nia o 30-le ciu Związ -
ku i uczcze nia te go wy da rze nia w każ dym ogro dzie i każ -
dym okrę gu.

Pa mię taj my – bez Związ ku nie by ło by tych no wych
ogro dów i dzia łek, bez Związ ku nie by ło by rów nież i tych
sta rych ogro dów i dzia łek. Bez Związ ku nie by ło by usta -
wy, a tak że przy wi le jów i praw dział kow ców.

War to uprzy tom nić so bie, czym na praw dę był i jest Zwią -
zek, ja kie zna cze nie ma na sza usta wa o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. War to pa mię tać, że tyl ko od nas za le ży,
czy te do bra, tak po trzeb ne dla ist nie nia i roz wo ju ogro dów
dział ko wych, zo sta ną za cho wa ne dla przy szłych po ko leń.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ An to ni KOSTRZEWA 

War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011 r.

3. Ob cho dy Dni Dział kow ca

Dzień Dział kow ca „Nie złe Ziół ka” w ROD im. J. I. Kra szew skie go w Bia łej Pod la skiej

10 wrze śnia 2011 r. w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym
im J. I. Kra szew skie go w Bia łej Pod la skiej świę to wa li śmy
do żyn ki, któ re prze bie ga ły pod ha słem „Nie złe dział ko we
ziół ka”. Licz nie ze bra ni dział kow cy wy słu cha li pre zen ta cji
przy go to wa nej przez kol. Bar ba rę Po szal ską.

W pre zen ta cji m.in. przed sta wio no: krót ką hi sto rię zie -
lar stwa, ko rzy ści upraw wie lo ga tun ko wych, za sto so wa -
nie ziół w ży wie niu i le cze niu, cel upra wy ziół i ro ślin
lecz ni czych na na szych dział kach.

Sta ran nie przy go to wa no wy sta wę, na któ rej kró lo wał
pięk ny zio ło wy bu kiet, a w nim ko per, lub czyk, dzi kie wi -
no, chmiel, mię ta, me li sa, buksz pan, chrzan, bar wi nek.

Na wy sta wie po nad to by ły:
– ko sme ty ki – my deł ka, że le szam po ny, kre my, od świe -

ża cze, 
– le ki – sy ro py, ma ści, że le, her bat ki zio ło we, 
– zio ła świe że i su szo ne, 
– prze two ry, prze ką ski i na po je z zio ła mi.

Ze bra ni dział kow cy de gu sto wa li: wi no zio ło we, sy rop z
mnisz ka, ma seł ko, twa ro żek, sa łat ki, pa stę ja jecz ną z zio -
ła mi, po mi do ry z moz za rel lą i ba zy lią, pi wo im bi ro we,
her ba tę z mię tą i im bi rem, cu kier ki zio ło we, pie czy wo z
zio ła mi.

W cza sie pre zen ta cji dział kow cy mie li oka zję zo ba czyć
spe cjal nie opra co wa ny al bum „Ziel nik dział ko wych ziół”.

Wszy scy ze bra ni otrzy ma li ma łe pre zen ty: zio ło we ko -
sme ty ki, wy dru ko wa ne prze pi sy na sy rop z mnisz ka i
sma lec we ge ta riań ski, fol de ry i bro szu ry ogrod ni cze oraz
ce bul ki kwia to we do po sa dze nia je sie nią by za kwi tły wio -
sną przy szłe go ro ku na „świę to tu li pa nów”.

Dzień Dział kow ca był po ży tecz ną im pre zą na na szym
ogro dzie, do wie dzie li śmy się wie lu cen nych prak tycz nych
wia do mo ści o zio łach. Prze ko na li śmy się, że wie le chwa -
stów zwal cza nych przez nas na dział kach to po pro stu cał -
kiem nie złe ziół ka.

Opra co wa ła – Kro ni karz ROD im J.I. Kra szew skie go 
Bar ba ra Po szal ska 

Za twier dził – Pre zes ROD im. J.I. Kra szew skie go
Mi ro sław Klej now ski
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Tra dy cyj nie jak co ro ku w okre sie od sierp nia do paź -
dzier ni ka br. na te re nie ogro dów dział ko wych okrę gu
opol skie go PZD od by wa ły się uro czy ste ob cho dy „Dnia
Dział kow ca” w po łą cze niu z wy sta wą plo nów dział ko -
wych i pro gra mem kul tu ral no-oświa to wym. W pro gra -
mach uro czy sto ści dział ko wych, oprócz spo tkań in te gra -
cyj nych – fe sty nów, wrę cza no od zna ki związ ko we, dy -
plo my oraz na gro dy rze czo we wy róż nia ją cym się dział -
kow com w pra cy na rzecz ogro du. Z re gu ły by ły to
im pre zy ogro do we dla dział kow ców i ich ro dzin oraz fe -
sty ny śro do wi sko we w któ rych uczest ni czy li przed sta wi -
cie le władz lo kal nych a tak że oko licz ni miesz kań cy. Do
tra dy cji we szły fe sty ny dział ko we, gdzie po na bo żeń -
stwach w ko ście le or ga ni zo wa ne by ły wy sta wy plo nów,
im pre zy dla dzie ci, kon kur sy, za ba wy ta necz ne do póź -
nych go dzin noc nych tak jak to mia ło miej sce m.in. 
w ROD im. T. Ko ściusz ki w Krap ko wi cach, im. A. Mic -
kie wi cza w Głub czy cach, „Brzeg” w Brze gu, „Kop ciu -
szek”, „Sto krot ka”, „Sza niec”, „Dział ko wiec Op.” w
Opo lu, im. B. An drze jew skie go w Ny sie, „Omex” w Głu -
cho ła zach, „Ki liń skie go" w Kor fan to wie, „Ja na Ka zi mie -
rza” w Gło gów ku.

Od kil ku lat w Ole śnie ba wi się ca łe mia sto, te go rocz ne
ob cho dy Dnia Dział kow ca w Ole śnie zor ga ni zo wa ły ra -
zem dwa ogro dy dział ko we a mia no wi cie ROD „Re laks”
i ROD im. T. Ko ściusz ki. Ob cho dy dnia dział kow ca by ły
po łą czo ne z ju bi le uszem 30-le cia PZD. Go spo da rzem uro -
czy sto ści był Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Re laks”, któ -
ry w ubie głym ro ku zo stał lau re atem kon kur su kra jo we go
w ka te go rii in we sty cje w ro dzin nym ogro dzie dział ko -
wym. Na te re nie ogro du sta nął fe sty no wy na miot, by ła
sce na na któ rej gra ła or kie stra dę ta z Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej z Bo rek Ma łych, na maszt uro czy ście wcią gnię -
to fla gę pań stwo wą przy akom pa nia men cie hym nu na ro -
do we go. Naj więk szą atrak cją uro czy sto ści był ogrom ny
tort z cze ko la do wym na dru kiem 30 lat PZD i lo giem
związ ko wym, do po kro je nia któ re go po pro szo no Pre ze sa
OZO Pa nią An to ni nę Bo roń oraz Bur mi strza Ole sna Pa na
Syl we stra Le wic kie go. Bur mistrz Ole sna Pan Syl we ster
Le wic ki od zna czo ny zo stał przez KR PZD od zna ką „Za
Za słu gi dla PZD”. Do ra na ba wi ło się 160 osób przy
akom pa nia men cie ze spo łu mu zycz ne go. 

Wie le mniej szych ogro dów rów nież świę to wa ło uro czy -
ście ob cho dy 30-Le cia PZD po łą czo ne ze świę tem plo -
nów m.in. ROD „Aster” w Opo lu. W uro czy sto ści wzię ła
udział Rad na Mia sta Opo la Pa ni Mał go rza ta Se ku ła. 
Z oka zji 30-Le cia PZD za ło ży ciel ogro du – I Pre zes ROD
Pan Adam Sto chan del za sa dził drzew ko ju bi le uszo we.
Jed ną z atrak cji fe sty nu był co rocz ny kon kurs pt. „Aran -
ża cje ogro do we” dla lau re atów ufun do wa no na gro dy 
w po sta ci rzeźb ogro do wych. Fe styn ogro do wy był oka zją
do wspól nej za ba wy do póź nych go dzin, wśród wspa nia -

łej bie siad nej mu zy ki, gril lo wa nych po traw, dział kow cy
mie li oka zję do roz mów i wy mia ny do świad czeń.

W ro ku 2011 z oka zji Ju bi le uszu „30-le cia” PZD ob cho -
dy „Dnia Dział kow ca” w wie lu ogro dach mia ły cha rak ter
uro czy sty, ho no ro wa no człon ków PZD dy plo ma mi, od -
zna cze nia mi związ ko wy mi, na gro da mi rze czo wy mi.
Oma wia no ak tu al na sy tu ację w Związ ku, na stę po wa ła
kon so li da cja dział kow ców w obro nie usta wy o ROD.
Oma wia no i dys ku to wa no przy go to wa niach II Kon gre su
PZD i „Ape lu” KR PZD dot. wy bo rów par la men tar nych.

Pod czas te go rocz nych ob cho dów „Dnia Dział kow ca” 
2 Ogro dy ob cho dzi ły swo je ju bi le usze zwią za ne z 30-le -
ciem PZD, są to:

– ROD „Oa za” w Opo lu ob cho dził 30-le cie,
– ROD „Wi nów” w Gór kach ob cho dził 30-le cie,
W uro czy sto ściach ju bi le uszo wych uczest ni czy li licz ni

go ście, przed sta wi cie le or ga nów sa mo rzą do wych i człon -
ko wie władz okrę go wych. By ły upo min ki, kwia ty, dy plo -
my. Grom ki mi bra wa mi dzię ko wa no pre ze so wi Kra jo wej
Ra dy PZD za ufun do wa ne pięk ne pu cha ry Ju bi le uszo we
i dy plo my gra tu la cyj ne oraz Okrę go we mu Za rzą do wi
Opol skie mu za bi blio tecz ki dział ko we za wie ra ją ce po
oko ło 30 eg zem pla rzy wy daw nictw fa cho wych PZD.

W wie lu in nych ogro dach świę to wa no Dzień Dział kow -
ca we dług przy ję tych tra dy cji, moż li wo ści lo ka lo wych 
i za so bów fi nan so wych. Wszę dzie by ły po czę stun ki, gro -
chów ka, bi gos, kieł ba ski i do mo we wy pie ki.

Przed sta wi cie le OZO i Pre ze si ROD in for mo wa li dział -
kow ców o ak tu al nej sy tu acji w PZD, wska zy wa li na po -
trze bę wy po wia da nia się przez dział kow ców za rzą dy
ogro dów w obro nie usta wy o ROD i do sła nia sta no wisk
do naj wyż szych władz Pań stwo wych i Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go o za cho wa nie w obec nym sta nie praw nym usta -
wy o ogro dach dział ko wych i Związ ku.  

Kry ty ko wa no wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do
TK o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cja RP usta -
wy o ROD. Od no to wa li śmy ge ne ral ne po par cie dla
Związ ku, dla Kra jo wej Ra dy – za sku tecz ną i twar dą obro -
nę na szych praw, za du że za an ga żo wa nie oraz za bie żą ce
ak tu al ne in for ma cje prze ka zy wa ne wszyst kim struk tu rom
na sze go Związ ku.

Re asu mu jąc na le ży stwier dzić, że ob cho dy Dnia Dział -
kow ca w ro ku 2011 mia ły cha rak ter uro czy sty, po łą czo ne
by ły z pod su mo wa niem kon kur sów ogro do wych, wrę cza -
ne by ły od zna ki Związ ko we i na gro dy rze czo we. W więk -
szo ści ogro dów z or ga ni zo wa nych wy staw plo nów 
– owo ce i wa rzy wa prze zna cza no do do mów dziec ka lub
szpi ta li.

Ob cho dy „Dnia Dział kow ca” w ogro dach dział ko wych
wo je wódz twa opol skie go na le ży uznać za bar dzo uda ne,
któ re uzy ska ły ak cept spo łecz ny da ne go śro do wi ska 
i uzna nie władz sa mo rzą do wych.

Dni Dział kow ca na opolsz czyź nie
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Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo lu w dniu 
26 sierp nia 2011 r. uro czy stym pod su mo wa niem wy ni ków
pro wa dzo nych kon kur sów za in au gu ro wał okrę go we ob -
cho dy „Dnia Dział kow ca” na Opolsz czyź nie.

W kon kur sie o ty tuł „ROD ro ku 2011” udział wzię ło 
10 ogro dów – pierw sze miej sce uzy skał ROD „Cha bry” 
w Opo lu, dru gie miej sce ROD im. B. An drze jew skie go 
w Ny sie, trze cie miej sce ROD „Syn te za” w K-Koź lu. Lau -
re aci otrzy ma li na gro dy pie nięż ne, pu cha ry oraz dy plo my
uzna nia.

O ty tuł naj pięk niej szej dział ki w kon kur sie wzię ło udział
20 człon ków PZD – ty tuł wzo ro wej dział ki ro ku 2011 uzy -
ska ła dział ka Pa ni An na Brzo zy z ROD „Cha bry” w Opo -

lu, dru gie miej sce za ję ła dział ka Pa na Edwar da Bi niek 
z ROD „Dą brow skie go” w Ny sie, trze cie miej sce za ję ła
dział ka Pa na An drze ja Ko wal skie go z ROD „Kom prach -
ci ce” w Kom prach ci cach. Trzech pierw szych lau re atów
kon kur su otrzy ma ło gril le elek trycz ne, su szar ki do wa -
rzyw i owo ców, kwa so mie rze, dy plo my uzna nia oraz al -
bu my książ ko we wy daw nic twa „dział ko wiec”. Na to miast
po zo sta li uczest ni cy kon kur su otrzy ma li gril le elek trycz -
ne i dy plo my uzna nia.

W uro czy stych ob cho dach okrę go we go „Dnia Dział -
kow ca” wzię li udział Po seł na Sejm RP Pan To masz Gar -
bow ski oraz Czło nek Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD Pan
Syl we ster Chę ciń ski.

Pre zes Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD 
w Opo lu

/-/ mgr An to ni na Bo rońOpo le, paź dzier nik 2011 r. 

Ju bi le usz 30-le cia PZD po łą czo ny z Dniem Dział kow ca w ROD „War ta” w Pa jęcz nie

W dniu 18 wrze śnia 2011 r. na te re nie ROD „WARTA”
w Pa jęcz nie, od by ły się ob cho dy ju bi le uszu 30-le cia PZD
po łą czo ne z Dniem Dział kow ca. W uro czy sto ściach wzię -
li udział dział kow cy, miesz kań cy mia sta i oko lic.

Ob cho dy swo ją obec no ścią za szczy ci li: Czło nek KR
PZD Pa ni Iza be la Oże gal ska Pre zes OZŁ w Ło dzi, Czło -
nek OZŁ w Ło dzi Pa ni Ro mu al da Czyż Pre zes ROD „Re -
laks” w Wie lu niu. Pan Po seł Mie czy sław Łu czak – PSL,
Sta ro sta pa ję czań ski Jan Ryś, Za stęp ca Bur mi strza Gmi -
ny i Mia sta Pa jęcz no Pan Sła wo mir Gosz czak, Prze wod -
ni czą cy Ra dy Gmi ny i Mia sta Pa jęcz no Pan Woj ciech
Mar chew ka, Dy rek tor Miej skie go Za kła du Ko mu nal ne go
w Pa jęcz nie Pan Ta de usz So bant ka wraz z za stęp cą Pa -
nem Je rzym Du ry sem. Ob cho dy roz po czę to od śpie wa -
niem hym nu PZD „Zie lo na Rzecz po spo li ta”. Wszy scy
ze bra ni wzię li udział w dzięk czyn nej mszy świę tej po lo -
wej, od pra wio nej przez księ dza Szy mo na Go łu chow skie -
go w in ten cji dział kow ców i ich ro dzin oraz go ści. Po jej
za koń cze niu mia ło miej sce krót kie wy stą pie nie Pre ze sa
ROD „WARTA” Pio tra Wa lu sia ka, na wią zu ją ce do ju bi le -
uszu 30 - le cia PZD i ak tu al nej sy tu acji Związ ku w ob li -
czu wnio sków Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
i cze ka ją ce go nas wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Pod kre ślił rów nież sło wa wy po wie dzia ne pod czas
XXXVI Kon gre su Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów
Dział ko wych i Ro dzin nych przez Ko mi sarz ds. Spra wie -
dli wo ści Praw Czło wie ka i Oby wa tel stwa Ko mi sji Eu ro -
pej skiej o ogrom nym zna cze niu ogro dów dział ko wych
oraz ko niecz no ści lep sze go za zna jo mie nia się władz pu -
blicz nych o do bro dziej stwach spo łecz nych wy ni ka ją cy 
z funk cjo no wa nia ogro dów.

W spo sób szcze gól ny po dzię ko wał Bur mi strzo wi Urzę -
du Gmi ny i Mia sta oraz Dy rek to rom MZK za po moc rze -
czo wą przy usu wa niu skut ków pod to pień ogro du. War tość
wy ko na nych prac wy no si ła 8.625,00 zł.

Na czel nym punk tem ob cho dów by ło od sło nię cie ta bli -
cy upa mięt nia ją cej 30-le cie PZD. Na tę oko licz ność wy -
bu do wa no klomb na któ rym go ście po sa dzi li drzew ka
ju bi le uszo we.

W swo ich wy stą pie niach za rów no przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych, związ ko wych jak i Pan Po seł, do -
ce ni li trud pra cy na in dy wi du al nej dział ce jak i na rzecz
Pol skie go Związ ku Dział kow ców Za pew nia li o swo jej
dal szej po mo cy w bie żą cym funk cjo no wa niu Ogro du. Pa -
mię ta li tak że o po par ciu dla Związ ku w ob li czu ko lej nych
za gro żeń przed ja ki mi sta nął, wie rząc, że i tym ra zem
dział kow cy i PZD wyj dą obron ną rę ką z nie przy ja znych
dzia łań nie któ rych śro do wisk i ugru po wań po li tycz nych.

Po nie waż w przy szłym ro ku, ogród ob cho dził bę dzie
swój ju bi le usz 30-le cie, Pre zes za pro sił go ści do Ko mi te -
tu Ho no ro we go Ob cho dów. Go ście za pro sze nie przy ję li.
Po za koń czo nej czę ści ofi cjal nej, za pre zen to wa no sze reg
wy stę pów ar ty stycz nych, któ re za koń czy ły się póź nym
wie czo rem. Wśród nich kon cert or kie stry dę tej pod ba tu -
tą ka pel mistrz pa ni An ny Gro now skiej. Wy stęp Chó ru
Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku. Wy stęp Ze spo łu Lu do we -
go „Osja ko wia nie” z Osja ko wa, któ re go spon so rem był
Pan Po seł Mie czy sław Łu czak i Sta ro sta Pan Jan Ryś.

W trak cie wy stę pów or kie stry i chó ru Pa ni Ro mu al da
Czyż ba wi ła się z dzieć mi, każ de dziec ko otrzy ma ło od
niej drob ny upo mi nek. Wszy scy ze bra ni pie kli kieł ba ski 
i są czy li piw ko przy ogni sku na koszt or ga ni za to ra.

Pre zes Za rzą du
/-/ Piotr Wa lu siak
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4 wrze śnia 2011 r. w sek to rze ogro do wym „Kon wa lia”
od by ły się „Dni Dział kow ca” ośmiu świd nic kich sek to -
rów ROD im. Obroń ców We ster plat te. Wszyst kich zgro -
ma dzo nych uro czy ście po wi tał Pan Sta ni sław Psze nicz ka
- Pre zes ogro du, któ ry w swo im wy stą pie niu omó wił trud -
ną sy tu ację Pol skie go Związ ku Dział kow ców w ob li czu
za skar że nia Usta wy o ROD przez Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go, pod kre śla jąc wa gę zbli ża ją cych się wy -
bo rów par la men tar nych dla przy szło ści pol skie go ogrod-
nic twa dział ko we go.

W uro czy sto ściach ogro du uczest ni czy li ho no ro wi go -
ście: V -ce Pre zes KR, Pre zes OZ PZD w Lu bli nie Pan Sta -
ni sław Cho dak, Sta ro sta Po wia tu Świd nic kie go Pan
Mi ro sław Król, V -ce Bur mistrz Mia sta Świd nik Pan Wło -
dzi mierz Ra dek, Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Świd nik
Pan Ja nusz Kró lik, In spek tor Wy dzia łu Oświa ty i Spraw
Spo łecz nych Urzę du Mia sta Pa ni Elż bie ta Kor bus, Prze -
wod ni czą cy i V -ce Prze wod ni czą cy pię ciu związ ków za -
wo do wych z za kła du pra cy WSK PZL-Świd nik spra wu -
ją ce go pa tro nat nad ogro da mi, lo kal ne me dia oraz licz ne
gro no dział kow ców.

Po in te re su ją cym prze mó wie niu na stą pi ło wrę cze nie dy -
plo mów oraz od zna czeń oso bom wy róż nio nym. Lau re -
atom kon kur sów zor ga ni zo wa nych przez Za rząd ogro du
zo sta ły wrę czo ne rów nież na gro dy ufun do wa ne przez
przed sta wi cie li świd nic kich Sa mo rzą dów.

Go spo da rze ogro dów wraz z dział kow ca mi za pre zen to -
wa li ko sze oraz de ko ra cje do żyn ko we z te go rocz nych plo -
nów owo ców, wa rzyw i kwia tów. Naj smacz niej sze da ry
na tu ry prze zna czo no na rzecz ja dło daj ni „Św. Al ber ta” 
w Lu bli nie.

Ko lej nym eta pem spo tka nia by ły prze mó wie nia za pro -
szo nych go ści. Ja ko pierw szy za brał głos Pan Sta ni sław
Cho dak V -ce Pre zes KR oraz Pre zes OZ PZD w Lu bli nie,
któ ry przed sta wił obec ną sy tu ację dział kow ców śro do wi -
ska świd nic kie go w od nie sie niu pla no wa nych w re gio nie
prze mian za pew nia jąc o nie ustan nym wspar ciu me ry to -
rycz no -praw nym ze stro ny Za rzą du Okrę go we go. Pod kre -
ślił rów nież zna cze nie współ pra cy ogro dów z in sty tu cja mi
sa mo rzą do wy mi wy ra ża jąc za do wo le nie z licz nej pre zen -
cji przed sta wi cie li władz miej skich na tu tej szych uro czy -
sto ściach do żyn ko wych. Pan Pre zes przy po mniał o zbli ża-
ją cych się wy bo rach par la men tar nych oraz o wa dze uczes-
t nic twa dział kow ców w gło so wa niu na kan dy da tów par tii
po pie ra ją cych Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Gło sy w dys ku sji pod ję li rów nież przed sta wi cie le sa -
mo rzą dów, któ rzy pod kre śla li ro lę ogrod nic twa dział ko -
we go w kształ to wa niu zdro we go oto cze nia pol skich miast.

Prze mó wie nie wy gło sił rów nież Pan Jó zef Pio trow ski
by ły Pre zes ROD im. Obroń ców We ster plat te, któ ry w spo -
sób li te rac ki prze mó wił do serc dział kow ców za chę ca jąc
do ak tyw ne go uczest nic twa w ży ciu spo łecz nym oraz od -
po wie dzial no ści za przy szłe lo sy pol skich ogro dów.

Uro czy sto ści prze bie ga ły w do sko na łej at mos fe rze 
w akom pa nia men cie mu zy ki bie siad nej pre zen to wa nej na
ży wo. Co rocz ne ob cho dy Świę ta Plo nów w ROD im.
Obroń ców We ster plat te w Świd ni ku cie szą się licz ną fre -
kwen cją dział kow ców oraz sym pa ty ków ogrod nic twa
przede wszyst kim dzię ki do sko na łej or ga ni za cji uro czy -
sto ści. Na le ży pod kre ślić tu ogrom ną ro lę Za rzą du ogro -
du, je go za słu gi w in te gra cji spo łe czeń stwa dział ko we go
oraz umie jęt ność współ pra cy i utrzy ma nia do brych re la cji
z in sty tu cja mi pu blicz ny mi.

In struk tor OZ PZD w Lu bli nie
/-/ dr inż. An na Ewa Mi chow ska

Dni Dział kow ca w ROD im. Obroń ców We ster plat te w Świd ni ku

Lu blin, 6 wrze śnia 2011 r.

Ży cze nia od Pre zy den ta Mia sta Tar no brzega z okazji 30-lecia PZD 

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

Z oka zji ju bi le uszu 30-le cia ist nie nia Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców z ra do ścią i sa tys fak cją skła dam wy ra zy
naj wyż sze go uzna nia i ser decz ne gra tu la cje.

Wiem, jak du żą ro lę w ży ciu każ de go mia sta i je go
miesz kań ców od gry wa ją Ro dzin ne Ogród ki Dział ko we,
gdzie dział ko wi cze znaj du ją czas na od po czy nek, spo tka -

nia z przy ja ciół mi, ale tak że na odro bi nę pra cy przy pie -
lę gno wa niu grzą dek. Z uwa gi na tak za cny ju bi le usz, pra -
gnę zło żyć na Pa na rę ce po dzię ko wa nia oraz ży cze nia
dal szej owoc nej dzia łal no ści.

Ży czę zdro wia oraz po myśl no ści i aby ko lej ne la ta ob -
fi to wa ły w sa tys fak cję i speł nie nie.

Pre zy dent Mia sta Tar no brzeg
Nor bert Ma sta lerzTar no brzeg, 22 wrze śnia 2011 r.
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Zie lo ne
Wzgó rza” w Łań cu cie skła da na Pa na rę ce w imie niu wła -
snym oraz wszyst kich dział ko wi czów ser decz ne po dzię -
ko wa nie za ufun do wa nie pięk ne go pu cha ru oraz dy plo mu
uzna nia z oka zji ju bi le uszu 30-le cia na sze go ogro du. Na -
szą sa tys fak cją jest fakt, iż ju bi le usz na sze go ogro du zbie -
ga się rów no cze śnie z ju bi le uszem 30-le cia ist nie nia PZD.

Pa na ak tyw ność, za an ga żo wa nie i wy trwa łość przy czy -
ni ły się zna czą co do ini cjo wa nia dzia łań na rzecz Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, a szcze gól nie w obro nie Ro-
dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Gra tu lu jąc Pa nu, ży czy -
my za do wo le nia i sa tys fak cji z do brze wy peł nia nej funk -
cji oraz po myśl no ści w ży ciu oso bi stym.

W imie niu Za rzą du i spo łecz no ści dział ko wej 

Pre zes ROD „Zie lo ne Wzgó rza”
/-/ Zdzi sław Kluz

30-lecie ROD „Zie lo ne Wzgó rza” w Łań cu cie

Pan Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes
Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
War sza wa

Łań cut, wrze sień 2011 r.

Wie ści Lu boń skie – Nie za leż ny Mie sięcz nik Miesz kań ców, wrze sień 2011

ROD Wil da ma 45 lat!

Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go (ROD)
Wil da przy ul. Opol skiej w Po zna niu ob cho dzi li 27 sierp -
nia ju bi le usz ogro du, Dzień Dział kow ca oraz 30-le cie Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Spo śród 135 po sia da czy
ogród ków, wie lu to miesz kań cy Lu bo nia.

Roz po czy na jąc oko licz no ścio wą uro czy stość, Pre zes
ROD Wil da – Sta ni sław Kost ka (miesz ka niec Lu bo nia) -
przy po mniał hi sto rię ogro dów dział ko wych w Pol sce i po -
wi tał go ści: wi ce pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Po -
zna niu – Ja nu sza No wa ka, pre ze sa ROD im. Ada ma
Mic kie wi cza – Te re sę Sty czyń ską, prze wod ni czą ce go ko -
le gium pre ze sów Okrę gu PZD – Ma riu sza Zie liń skie go
(pre ze sa ROD Dol na Wil da im. Ma zur ka) i pre ze sa ROD
Gór czyn ka – Ada ma Sza łap skie go.

Ze bra ni od śpie wa li hymn dział kow ca Zie lo na Rzecz po -
spo li ta po cho dzą cy z 1935 r.

S. Kost ka na kre ślił na stęp nie hi sto rię ROD Wil da, przy -
po mi na jąc m.in. stan, kie dy na je go te re nie by ło wy sy pi -
sko śmie ci, od by wa ły się ćwi cze nia woj sko we czy pa sły
się kro wy. 

Za da tę po wsta nia Wiel ko pol skie go Ogro du Pra cow ni -
cze go uzna je się 20 mar ca 1966 r. Na po cząt ku by ło 
42 dział kow ców, póź niej 77, na stęp nie po wsta wa ły dział -
ki dla pra cow ni ków Za kła dów HCP, któ rzy mie li pierw -
szeń stwo w ich otrzy my wa niu. Pierw szą pra cow ni cą HCP,
któ ra w 1968 r. otrzy ma ła tu ogró dek, by ła obec na na uro -
czy sto ści Ma ria Go liń ska. Wie lu dział kow ców pra co wa ło

też w po znań skich urzę dach oraz ja ko funk cjo na riu sze
ów cze snej MO. Z cza sem po wsta ła świe tli ca, pod łą czo no
prąd. Po ja wił się pro blem rur wo do cią go wych – azbe sto -
wo – ce men to wych, któ rych 1800 mb. uło ży ło mia sto, do
2013 r. mu szą być usu nię te. Kie dy bu do wa no au to stra dę
z ROD Wil da za bra no 2,5 ha, po zo sta ło ok. 5 ha. Ogród
dwu krot nie zaj mo wał II miej sce w Pol sce. Pre zes za zna -
czył, że nie wol no li kwi do wać ogro dów, two rzo nych
przez po ko le nia. Mi nu tą ci szy uczczo no pa mięć zmar łych
dział kow ców.

Wi ce pre zes OZ PZD w Po zna niu – Ja nusz No wak 
– pod kre śla jąc, że zwią zek dział kow ców jest sa mo rząd ny
i sa mo fi nan su ją cy. Przy znał, że ist nie ją za ku sy na te re ny
dział ko we. Przy po mniał po gląd pre zy den ta Po zna nia 
– Ry szar da Gro bel ne go – że ogro dy dział ko we są naj tań -
szą zie le nią – płu ca mi mia sta.

Od czy ta no li sty gra tu la cyj ne i zło żo no ofi cjal ne ży cze -
nia. Wi ce pre zes OZ PZD – Ja nusz No wak – wrę czył 
w su mie 13 Od znak Za słu żo ny Dział ko wiec przy zna nych
przez Kra jo wą Ra dę PZD w War sza wie. Zło tą otrzy ma li:
Ma ria Wa si lew ska (skarb nik ROD Wil dą) i Jan Kacz ma -
rek - miesz kań cy Lu bo nia. Srebr ną Od zna ką; zo sta li uho -
no ro wa ni: Zu zan na Spy cha ła, Ma na Go liń ska, Ma rian
Lu biń ski, a brą zo wą otrzy ma li: Bar ba ra Stru gal ska, Elż -
bie ta Mi cha łek (lu bo nian ka), Te re sa Biej dziak, Ma ria Łu -
czak (z Lu bo nia); Kry sty na Ta la row ska, Wła dy sław
Olej ni czak, Zbi gniew Mi cha lak (z Lu bo nia). 
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Z oka zji 30-le cia PZD Okrę go wy Za rząd w Po zna niu
przy go to wał oko licz no ścio we me da le. Otrzy ma ło je 
15 osób: Cze sła wa Ba ra now ska, Hen ryk Gla pa, Ka zi mierz
Urba niak, Elż bie ta Mu cha, Ja cek Li da chow ski, Ta de usz
Ru daw ski, Zdzi sław Olej ni czak, Iza be la Zie laz kow ska

(lu bo nian ka), Sta ni sław Mań kow ski (z Lu bo nia), Pa weł
Sło miak (miesz ka niec Lu bo nia, wi ce pre zes ROD Wil da),
Edward Kacz ma rek, Ewa Ko wa lew ska, Hen ryk We -
imann, pre zes Sta ni sław Kost ka. 

Ga ze ta Świe bo dzic ka z dnia 16 wrze śnia 2011 r.

„Pa mię taj cie o ogro dach...”

Stu le cie ru chu ogro dów dział ko wych w Świe bo dzi cach
– tę okrą głą rocz ni cę spo łecz ność dział kow ców świę to -
wa ła w so bo tę, 3 wrze śnia. Na zie lo nych te re nach OsiR-u
przy ul. Re kre acyj nej, przy wspa nia łej, let niej po go dzie,
mi ło śni cy ogród ków dział ko wych ba wi li się do sko na le.
Czas na wol nym po wie trzu umi la ły wy stę py ar ty stycz ne
– mię dzy in ny mi Chó ru „Akord”, dzie ci do wspól nej za -
ba wy za pro si ła klau ni ko wa Fi fi; dla wszyst kich by ły go -
rą ce kieł ba ski, gro chów ka, cia sta i na po je.

Nie mo gło te go dnia za brak nąć po dzię ko wań, dy plo -
mów i pu cha rów dla naj bar dziej za słu żo nych dział kow -
ców. Wszy scy pre ze si ROD w mie ście otrzy ma li od bur-
mi strza mia sta Bog da na Ko żu cho wi cza dy plo my gra tu la -
cyj ne i ser decz ne po dzię ko wa nia za pra cę. Dział kow cy
od wdzię czy li się bur mi strzo wi od zna ką, nada ną na ich
wnio sek przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Wrę czył go
wi ce pre zes Okrę gu Su dec kie go PZW Hen ryk Zio mek. 
– Je stem pod wra że niem osią gnięć i nie zwy kłe go za an ga -
żo wa nia w swo ją pa sję spo łecz no ści dział kow ców w na -
szym mie ście – mó wił bur mistrz. – Je ste ście jak wiel ka,
zży ta ze so bą ro dzi na. 

Pre zes ROD Li lia Sta ni sław Wil l man oprócz dy plo mu
otrzy mał tak że aż dwa pu cha ry, nada ne przez Za rząd Kra -
jo wy PZD i Okręg Su dec ki PZD. Nie bez po wo du – świe -
bo dzic ka Li lia to je den z dwóch naj star szych ukon sty-
tu owa nych ogro dów dział ko wych, ja kie po wsta ły w Pol -
sce po 1927 ro ku. 

Pod czas uro czy sto ści głos za brał tak że Ry szard Łycz -
ba, czło nek Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go, dzię ku jąc
wła dzom mia sta za za an ga żo wa nie w spra wy dział kow -
ców. – Pa mię taj my, że dział ki nie tyl ko upięk sza ją mia -
sto, ale przede wszyst kim są miej scem re lak su a cza sa mi
na wet spo so bem na prze ży cie dla wie lu ro dzin – pod kre -
ślał. 

ROD w Świe bo dzi cach: Sto krot ka, Li lia, Re laks, Włók -
niarz, Ter met, Ra fio, zrze sza ją kil ka ty się cy ro dzin. 
– Dział kow cy dba ją o ochro nę śro do wi ska i es te ty kę, za -
peł nia jąc je te re na mi zie lo ny mi, two rząc zie lo ne płu ca
mia sta – mó wił pre zes ROD Sto krot ka Ed mund So ło wij.
– Cie szy my się, że sa mo rząd to do ce nia, cze go do wo dem
by ła so bot nia uro czy stość. Dzię ku je my za do brą współ -
pra cę i za to, że sa mo rząd trak tu je nas po part ner sku.

Dzię ku je my

Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Świe bo -
dzi cach skła da ją ser decz ne po dzię ko wa nia Pa nu Bog da -
no wi Ko żu cho wi czo wi Bur mi strzo wi Mia sta Świe bo dzi ce
za ob ję cie ho no ro wym pa tro na tem ob cho dów 100-le cia
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Świe bo dzi cach. Przed -
sta wi cie lom Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju za udział 
i ufun do wa nie na gród. 

Ser decz nie dzię ku je my rów nież Wy dzia ło wi Pro mo cji

Mia sta Świe bo dzi ce, Pa ni Ma rze nie Ko ro nie -Kruk, Pa ni
Ilo nie Szczy giel skiej oraz wszyst kim współ pra cow ni kom.
Dzię ku je my dy rek to ro wi Za kła du Go spo dar ki Ko mu nal -
nej oraz pra cow ni kom, któ rzy po świę ci li swój czas na
przy go to wa nie na szych uro czy sto ści. Dzię ku je my OSiR-
owi za udo stęp nie nie te re nu oraz wszyst kim tym, któ rzy
przy czy ni li się do or ga ni za cji ob cho dów. Szcze gól nie
dzię ku je my jed nak dział kow com, któ rzy licz nie przy by li
na na sze świę to. 

Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
w Świe bo dzi cach 
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Za rząd ROD „Stor czyk” w Ra do miu In for mu je, że dnia
10.09.2011 r. od by ły się co rocz ne Dni Dział kow ca.

Na uro czy stość za pro sze ni zo sta li wszy scy dział kow cy
i za pro sze ni go ście Za pro si li śmy kan dy da tów na po słów
z So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej. Na spo tka nie przy by -
li: czło nek Sej mi ku Ma zo wiec kie go i kan dy dat na se na to -
ra Le szek Rej mer, rad ny miej skiej ra dy pan Jan Pszczo ła
jed no cze śnie czło nek ROD „Jo na tan” kan dy dat na po sła.

Przy by ła rów nież prze wod ni czą ca frak cji ko biet SLD 
w Ra do miu Jo lan ta So ko łow ska kan dy dat ka na po sła.

Po za koń cze nia czę ści ofi cjal nej go ście spo tka li się 
z dział ko wie ża mi przy kieł ba skach i pi wie.

Go ście chęt nie od po wia da li na py ta nia dział ko wi czów.
W trak cie uro czy sto ści ogło szo no wy ni ki kon kur su na naj -
pięk niej szą dział kę. Ko mi sja Kon kur so wa przy zna ła

pierw sze miej sce trzem dział kom. Zwy cięz ca mi zo sta li
pan Eu ge niusz Zie liń ski z mał żon ką, Ka zi mierz Pał czyń -
ski z mał żon ką i pa ni Zo fia Po chyl ska z sy nem. Na szcze -
gól ną uwa gę za słu gu je pan Eu ge niusz Zie liń ski by ły
żoł nierz za wo do wy, sko czek spa do chro no wy, by ły re kor -
dzi sta świa ta z dru ży ną w sko kach z wy so ko ści.

Pan Eu ge niusz jest zna nym rzeź bia rzem w śro do wi sku
ra dom skim. Cie ka wy czło wiek.

O po zio mie kon kur su niech za świad czy fakt, że lau re at -
ka po przed nich lat w kon kur sie okrę go wym zdo by ła za le -
d wie jed no z wie lu wy róż nień. Ten wy nik jest dla nas
za chę tą do dal szej or ga ni za cji po dob nych kon kur sów,
gdyż po zwo li nam na pod nie sie nie sta ty styk dzia łek w na -
szym ogro dzie. Na za koń cze nie człon ko wie wy sła li pe ty -
cję do Pre ze sa Try bu na tu Kon sty tu cyj ne go w War sza wie.

Do ro ta Ma tu ska 

Dni Dział kow ca w ROD „Stor czyk” w Ra do miu

Re dak cja
Wy daw nic two „Dział ko wiec”
War sza wa

Ju bi le usz 45-le cia ROD im. „Ty siąc le cie” w Częstochowie

Za rząd ROD im. „Ty siąc le cie” w Czę sto cho wie w imie -
niu dział kow ców zgro ma dzo nych na uro czy stych ob cho -
dach Dnia Dział kow ca i 45-le cia ROD w dn. 17.09.2011 r.
wy ra ża ser decz ne po dzię ko wa nia za przy zna ne czte ry
Zło te Od zna ki „Za słu żo ny Dział ko wiec” za dy plom i pu -
char z oka zji 45-le cia po wsta nia ogro du. Jed no cze śnie pra -
gnie my po in for mo wać, że w uro czy sto ści wzię li udział
za pro sze ni go ście:

Pre zes OZ PZD w Czę sto cho wie Pan An drzej Wo sik 
– wrę cza jąc dy plom i pu char od KR. PZD Pre ze so wi Za -
rzą du Pa nu Sta ni sła wo wi Ju cha – po dzię ko wał dział kow -
com za ak tyw ną po sta wę w obro nie Usta wy z 2005 roku.
Licz nie ze bra ni dział kow cy po nad 150 osób z za do wo le -
niem przy ję li wy stą pie nia obec nych po słów RP Pa ni Ha -
li ny Roz pon dek /PO/, Pa na Jac ka Ka sprzy ka /Le wi ca/.
List gra tu la cyj ny od Pre zy den ta Mia sta Czę sto cho wa Pa -
na Krzysz to fa Ma ty jasz czy ka od czy tał Prze wod ni czą cy
Ra dy Mia sta Czę sto cho wa Pan Ma rek Balt.

Ży cze nia dział kow com zło żył rów nież Rad ny Mia sta
Czę sto cho wa Pan dr Adam kie wicz – kan dy du ją cy do Sej -
mu RP. Za rząd ROD wrę czył wy róż nia ją cym się dział -
kow com na gro dy rze czo we /na rzę dzia ogrod ni cze/.

Pre zes OZ PZD Pan An drzej Wo sik wrę czył sze ściu

dział kow com dy plo my uzna nia od Pre zy dium OZ PZD 
w Czę sto cho wie.

Brą zo we od zna ki „Za słu żo ny Dział ko wiec” otrzy ma ło
ośmiu dział kow ców, a od zna ki srebr ne – dzie wię ciu dział -
kow ców.

Zło tą Od zna ką wy róż nio no Pa nią An nę Ła bu sie wicz 
– Przew. Kom. Rew. ROD Pa na Mie czy sła wa He lusz kę 
– go spo da rza Ogro du

Pa nią Ha li nę Miel cza rek i Pa na Sta ni sła wa Ku nę – wzo -
ro wych dział kow ców. Dwu dzie stu dział kow ców otrzy ma -
ło pa miąt ko wą „mo ne tę” – 30-le cia PZD. W imie niu
wy róż nio nych i od zna czo nych po dzię ko wał Pan dr Hen -
ryk Wy dmuch. 

Kwia ty i ży cze nia dla za pro szo nych go ści od dział kow -
ców prze ka za ła Pa ni Kry sty na Sto jec ka.

Po czę ści ofi cjal nej licz nie ze bra ni dział kow cy spo tka li
się w mi łej at mos fe rze przy ka wie, her ba cie, na po jach,
ciast kach i owo cach.

W dniu 16 i 17 wrze śnia czyn ne by ło na pla cu Do mu
Dział kow ca sto isko Skle pu Ogrod ni cze go „Agro sad” oraz
wy sta wa oka zów kwia tów, owo ców i wa rzyw do star czo -
nych przez dział kow ców sta ra niem In struk to rów Ogro do -
wych SSI.

Dzię ku je my wszyst kim za pa mięć 
– do bre sło wo i wy róż nie nia
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Pro szę o przy ję cie ser decz nych gra tu la cji z oka zji Dnia

Dział kow ca oraz ju bi le uszu 45-le cia po wsta nia Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go im. „Ty siąc le cie”.

Na Pa na rę ce chciał bym zło żyć wszyst kim Dział kow -
com szcze re wy ra zy uzna nia oraz po dzię ko wa nia za dba -
łość o miej skie ogro dy, któ re przy czy nia ją się do po pra wy
na tu ral ne go śro do wi ska oraz kształ tu ją es te ty kę na sze go
oto cze nia.

Ogród ki dział ko we wpi sa ły się na trwa łe w kra jo braz
Czę sto cho wy. Sta no wią en kla wę zie le ni w miej skim kra -
jo bra zie, speł nia jąc jed no cze śnie bar dzo po trzeb ną i po -
ży tecz ną ro lę spo łecz ną.

Ogro dy to miej sca wy po czyn ku, ro dzin nych i przy ja -

ciel skich spo tkań, słu żą cych utrwa la niu wię zi mię dzy po -
ko le nio wych i in te gro wa niu lo kal nej spo łecz no ści, co jest
nie zwy kle istot ne w na szych za bie ga nych cza sach.

Dział kow cy są rów nież przy kła dem sa mo rząd nej, do -
brze funk cjo nu ją cej or ga ni za cji spo łecz nej, któ ra wie lo -
krot nie da wa ła wy raz swo jej nie za leż no ści i oby wa tel skiej
po sta wie.

Dzię ku jąc raz jesz cze za dba łość o ogród ki, za zie leń,
któ ra sprzy ja po pra wie wa run ków śro do wi sko wych mia -
sta, chciał bym ser decz nie po zdro wić wszyst kich Dział -
kow ców zrze szo nych w Ro dzin nym Ogro dzie Dział-
ko wym im. „Ty siąc le cie” oraz prze ka zać ży cze nia uda ne -
go prze bie gu uro czy sto ści, a tak że sa tys fak cji i wie lu suk -
ce sów w ży ciu oso bi stym oraz w pra cy spo łecz nej.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Krzysz tof Ma ty jasz czyk

Pan
Sta ni sław Ju cha
Pre zes ROD im. „Ty siąc le cie”

Czę sto cho wa, 13 wrze śnia 2011 r.

„Da ry Je sie ni” w Par ku Et no gra ficz nym w To kar ni

Jak co ro ku, tak i w ro ku bie żą cym mia ły miej sce ob cho -
dy uczcze nia je sie ni w miej sco wo ści To kar nia ko ło Kielc
w wo je wódz twie świę to krzy skim. 

W dniu 25 wrze śnia 2011 ro ku w Par ku Et no gra ficz nym
po za koń czo nej Mszy Świę tej od pra wio nej w za byt ko -
wym ko ście le z Ro go wa, moż na by ło po dzi wiać rę ko dzie -
ło sztu ki lu do wej, owo ce i wa rzy wa za pre zen to wa ne przez
san do mier skich ogrod ni ków i świę to krzy skich dział kow -
ców. Zwie dza ją cy mie li tak że spo sob ność de gu sta cji re -
gio nal nych po traw. 

Wzo rem lat ubie głych w im pre zie pn. „Da ry Je sie ni”
wziął udział Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD. 

Na przy go to wa nym spe cjal nie sto isku za pre zen to wa no
te go rocz ne plo ny z dzia łek w po sta ci 20 ko szycz ków owo -
co wo – wa rzyw nych. Po słu ży ły one na stęp nie ja ko na gro -
dy dla zwy cięz ców prze pro wa dzo ne go kon kur su pu b-
licz no ści w za kre sie wie dzy ogrod ni czej i wie dzy o Pol -
skim Związ ku Dział kow ców.

Oso by od wie dza ją ce te go rocz ny kier masz mia ły moż li -
wość za opa trze nia się w li te ra tu rę fa cho wą oraz bez płat -
ne nu me ry mie sięcz ni ka „dział ko wiec”.

Jak po da li or ga ni za to rzy im pre zy, „Da ry Je sie ni” w ro -
ku bie żą cym od wie dzi ło oko ło 2000 osób. 

Kie row nik Biu ra OZŚ PZD
Jan Stań czyk

No tat ka do ty czą ca do ży nek na ogro dach 50-le cia ZZK w Eł ku

Za rząd ROD im 50-le cia ZZK w Eł ku in for mu je, że 
w dniu 11.09.2011 roku na ogro dzie od by ły się do żyn ki
dla dział kow ców. W uro czy sto ściach udział wziął vi ce -
pre zes OZ PZD w Olsz ty nie pan. Cze sław Woj sław, któ -

ry w krót kim wy stą pie niu scha rak te ry zo wał pro blem uzy -
ska nia wie czy ste go sta tu su ogro du od PKP dla PZD.

Jed no cze śnie pod su mo wał wy ni ki Kon kur su „Ro dzin ny
Ogród Dział ko wy Ro ku – 2011” i z du mą za ko mu ni ko -

Prezydent Mia sta Czę sto cho wy, Pa n Krzysz tof Ma ty jasz czy k 
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wał obec nym na ob cho dach, że w/w ogród za jął w wo je -
wódz twie war miń sko -ma zur skim II miej sce i wrę czył pre -
ze so wi ogro du Da nu cie Waw re niuk na gro dę fi nan so wą
700 zł oraz dy plom i na gro dę książ ko wą o te ma ty ce ogro -
do wej i ka len darz na rok 2012.

Jed no cze śnie ze zgło szo nych do kon kur su dzia łek ogro -
do wych dz.nr. 92 Ire ny i Je rze go Paw lu czy ków za ję ła 
w wo je wódz twie II-miej sce uzy sku jąc wy róż nie nie ogro -
do we i na gro dę fi nan so wą w wy so ko ści 400 zł.

Na stęp nie roz po czę ły się do żyn ki ogro do we.

Pre zes
/-/ Da nu ta Waw re niukEłk, 14 wrze śnia 2011 r.

Dzień Dział kow ca - Do żyn ki 2011 r. na dział kach im. Ela na w To ru niu

W dniu 27.082011 na ro dzin nych ogro dach ela now skich
tra dy cyj nie od by ły się do żyn ki – na le ży pod kre ślić, że mi -
mo mo krej au ry w tym ro ku po go da do pi sa ła co da je 50%
suk ce su.

Do żyn ki roz po czę ły się fe sty nem dla dzie ci i mło dzie -
ży – za ba wy, gry spraw no ścio we. A dla mło dzie ży strze -
la nie z wia tró wek do tar czy. Wszy scy uczest ni cy otrzy-
ma li drob ne upo min ki, przy bo ry szkol ne, me da li ki z lo go
PZD. Na to miast zwy cię scy po szcze gól nych kon ku ren cji
otrzy ma li pu char ki i dy plo my. Dla do ro słych kon ku ren -
cją by ło strze la nie i pod no sze nie cię żar ka.

Na stęp nie w tzw. czę ści ofi cjal nej zo sta ły wrę czo ne od -

zna ki za słu żo ny dział ko wicz oraz dy plo my i na gro dy rze -
czo we książ ki o te ma ty ce ogrod ni czej.

Na stęp nie przy wspar ciu mu zy ków dział ko wi cze za -
śpie wa li pio sen ki;

– Kwia ty Pol skie
– Pa mię taj cie o ogro dach
Co wzbu dzi ło du żą we so ło ści bo wiem trze ba śpie wać

by za słu żyć na gro chów kę z wkład ką, chleb z smal cem 
i ogór kiem tak oznaj mił pro wa dzą cy.

Od go dzi ny 18–24 od by ła się za ba wa ta necz na dla dział -
kow ców i ich ro dzin, ba wio no się hucz nie.

Pre zes ROD „Ela na” w To ru niu
/-/ mgr Ro man Ję drze jew ski

To ruń, 14wrze śnia 2011 r.

In for ma cja z ob cho dów ju bi le uszu 30-le cia PZD po łą czo na z Dniem Dział kow ca 
w ROD „Sto krot ka” we Włosz czo wie

W dniu 3 wrze śnia 2011 ro ku na te re nie ROD „Sto krot -
ka” we Włosz czo wie od by ły się ob cho dy ju bi le uszu 30-le -
cia PZD po łą czo ne z Dniem Dział kow ca ROD „Sto-
krot ka” zor ga ni zo wa ne wspól nie przez Okrę go wy Za rząd
Świę to krzy ski PZD oraz Za rząd Ogro du na cze le z Pa nią
Pre zes – Zo fią Ję dras. Ca ła opra wa tech nicz na te go dnia
sta ła się za słu gą Urzę du Mia sta we Włosz czo wie, na cze -
le z Pa nem Bur mi strzem – Bar tło mie jem Do ry wal skim.

W zor ga ni zo wa nych uro czy sto ściach wzię li udział
dział kow cy z te re nu mia sta Włosz czo wy jak rów nież pre -
ze si ROD oraz in dy wi du al ni użyt kow ni cy dzia łek z te re -
nu wo je wódz twa świę to krzy skie go. Na ob cho dy 30-le cia
licz nie przy by li tak że miesz kań cy mia sta i oko lic.

Ob cho dy ju bi le uszu swo ją obec no ścią za szczy ci li
przed sta wi cie le Sej mu RP w oso bach po słów: Sła wo mi ra
Ko py ciń skie go – SLD oraz Kon stan te go Mio do wi cza 
– PO.

W gro nie za pro szo nych go ści nie mo gło oczy wi ście za -
brak nąć tak że władz sa mo rzą do wych mia sta i po wia tu

włosz czow skie go (Sta ro sta Włosz czow ski – Pan Zbi -
gniew Ma tyś kie wicz) jak rów nież przed sta wi cie li władz
wo je wódz kich (Se kre tarz Urzę du Mar szał kow skie go 
– Pan Ber nard An tos). 

Ze stro ny Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych po ja wi ła się
Dy rek tor Od dzia łu Świę to krzy skie go – Mag da le na Kę -
dzier ska.

Ca łość ob cho dów te go dnia roz po czę ło uro czy ste od -
śpie wa nie hym nu PZD „Zie lo na Rzecz po spo li ta” przy
akom pa nia men cie ze spo łu mu zycz ne go. Wszy scy ze bra -
ni wzię li na stęp nie udział w mszy świę tej spra wo wa nej na
te re nie Ogro du w in ten cji dział kow ców z wo je wódz twa
świę to krzy skie go i ich ro dzin. Po jej za koń cze niu miał
miej sce krót ki re fe rat Pre ze sa OZ, któ re go te ma tem by ła
hi sto ria Pol skie go Związ ku Dział kow ców na prze strze ni
mi nio nych 30 lat ze szcze gól nym uwzględ nie niem te re nu
wo je wódz twa świę to krzy skie go. 

Mi mo ra do sne go świę ta i ju bi le uszu, nie moż na by ło po -
mi nąć kwe stii ak tu al nej sy tu acji Związ ku w ob li czu wnio -
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sków Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i cze ka ją ce -
go nas wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Te mat ten
omó wił Kie row nik Biu ra OZ.

W dal szej czę ści uro czy sto ści na stą pi ło wrę cze nie od -
znak związ ko wych dla naj bar dziej za słu żo nych spo łecz -
nych dzia ła czy PZD oraz dy plo my uzna nia za wie lo let nią
pra cę na rzecz ROD i Związ ku. Okrę go wy Za rząd Świę -
to krzy ski wrę czył tak że oko licz no ścio wy pu char dla
Ogro du w for mie uzna nia i po dzię ko wa nia za do tych cza -
so wą pra cę wszyst kich za rzą dów te goż ROD.

W krót kich wy stą pie niach za rów no przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych, wo je wódz kich jak i par la men ta -
rzy ści, do ce ni li trud pra cy na in dy wi du al nej dział ce jak 
i na rzecz Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Za pew nia li 
o swo jej dal szej po mo cy w bie żą cym funk cjo no wa niu

Ogro du ale pa mię ta li tak że o po par ciu dla Związ ku  w ob -
li czu ko lej nych za gro żeń przed ja ki mi sta nął, wie rząc, że
i tym ra zem dział kow cy i PZD wyj dą obron ną rę ką z nie -
przy ja znych dzia łań nie któ rych śro do wisk i ugru po wań
po li tycz nych.

Po za koń czo nej czę ści ofi cjal nej za pre zen to wa no sze -
reg wy stę pów ar ty stycz nych, któ re za koń czy ły się póź -
nym wie czo rem.

W trak cie ca łych ob cho dów wszy scy ze bra ni mo gli po -
dzi wiać wy sta wę plo nów przy go to wa ną przez dział kow -
ców z te go rocz nych zbio rów.

Du żym za in te re so wa niem cie szy ła się tak że za pre zen to -
wa na przez OZ ogro do wa li te ra tu ra fa cho wa, w tym mie -
sięcz nik „dział ko wiec”.    

Kie row nik Biu ra OZŚ PZD
/-/ Jan Stań czyk

Spra woz da nie z prze bie gu Okrę go wych Dni Dział kow ca OZ PZD w Rze szo wie 
w dniu 17 wrze śnia 2011 r.

W dniu 17 wrze śnia 2011 roku na te re nie Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Nasz Gaj” w Rze szo wie od by ły się
uro czy sto ści zwią za ne z ju bi le uszem 30-le cia PZD oraz
Okrę go wy mi Dnia mi Dział kow ca 2011 pod ha słem „Pod -
kar pa cie prze ciw ne zmia nom w usta wie o ROD”. Ho no -
ro wy pa tro nat ob jął Mar sza łek Wo je wódz twa Pod kar -
pac kie go. W uro czy sto ści wzię ło udział oko ło 100 dział -
kow ców z pod kar pac kich ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, lau re aci kon kur sów oraz za pro sze ni go ście: po s-
ło wie na Sejm pan To masz Ka miń ski (SLD), pan Wie sław
Ry giel (PSL), pan Jan Bu ry (PSL), Mar sza łek Wo je wódz -
twa Pod kar pac kie go pan Mi ro sław Ka ra py ta, Wi ce wo je -
wo da Pod kar pac ki pan Wie sław Re gu ła, rad ny Sej mi ku
Wo je wódz twa Pod kar pac kie go pan Wła dy sław Stę pień,
przed sta wi ciel Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji pan
nad ko mi sarz Krzysz tof Pi skor, Dy rek tor Pod kar pac kie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go w Bo gu chwa le pan Ta -
de usz Pło szaj, czło nek Kra jo wej Ra dy Spół dziel ców pan
Edward Słu pek. Kra jo wą Ra dę PZD re pre zen to wa ła pa ni
Ha li na Kmie ciak – czło nek KR PZD. 

Po wy słu cha niu hym nu PZD „Zie lo na Rzecz po spo li ta”,
uro czy sto ści roz po czę ła chwi la po ezji przy go to wa na przez
pa nią Ja dwi gę Ku pi szew ską z ROD „Ma ło po la nin” 
w Rze szo wie. Jed nym z waż niej szych punk tów ob cho -
dów by ło wrę cze nie zło tych, srebr nych i brą zo wych od -
znak „Za słu żo ny Dział ko wiec”. Naj wyż sze od zna cze nia
przy zna wa ne przez Kra jo wą Ra dę PZD „Za Za słu gi dla
PZD” otrzy ma li m.in. po sło wie To masz Ka miń ski, Wie -
sław Ry giel i Jan Bu ry. Za pre zen to wa no i na gro dzo no lau -
re atów okrę go we go kon kur su „Wzo ro wa Dział ka Ro ku
2011” i „ROD ro ku 2011”. 

Ozdob ne gra wer to ny z oka zji 30-le cia Polskiego Związ-
ku Dziłkowców prze ka za li: Mar sza łek Wo je wódz twa
Pod kar pac kie go oraz po seł Jan Bu ry. Li sty gra tu la cyj ne 
z oka zji świę ta dział kow ców skie ro wa li: po seł na Sejm
Wie sław Ry giel oraz Pre zes Pod kar pac kie go Ośrod ka Do -
radz twa Rol ni cze go w Bo gu chwa le pan Ta de usz Pło szaj.
Dy plo my oko licz no ścio we od Pre ze sa KR z oka zji 30-le -
cia Polskiego Związku Działkowców otrzy ma li za słu że ni
dzia ła cze związ ko wi.

Oko licz no ścio we prze mó wie nia wy gło si li Pre zes OZP
oraz za pro sze ni go ście. W swo ich wy stą pie niach go ście
za pew nia li o po par ciu dla ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go i pod kre śla li ko niecz ność dal sze go ist nie nia ogro dów
dział ko wych w pod kar pac kich mia stach. Wska zy wa li na
to, iż de kla ra cje te nie są pu sty mi sło wa mi, ale prze ro dzi -
ły się w rze czy wi stą co dzien ną po moc dla ogro dów, dział -
kow ców i Związ ku.

Uczest ni cy Dni Dział kow ca jed no myśl nie przy ję li list
otwar ty do klu bów par la men tar nych w spra wie nie do ko -
ny wa nia zmian w usta wie o ROD oraz sta no wi sko w spra -
wie po par cia dla II Kon gre su PZD w War sza wie w dniu 
22 wrze śnia 2011 roku. 

Po czę ści ofi cjal nej uczest ni cy ob cho dów zo sta li za pro -
sze ni na po czę stu nek. Moż na by ło tak że sko rzy stać z kier -
ma szu sprze daw ców drzew i krze wów ozdob nych oraz
mio dów. God ne po dzi wu by ły plo ny pre zen to wa ne na wy -
sta wie owo ców, wa rzyw i kwia tów z po szcze gól nych
ogro dów dział ko wych. W zor ga ni zo wa nym kon kur sie na
naj pięk niej szy kosz do żyn ko wy I miej sce za ję ła eks po zy -
cja przy go to wa na przez ROD „Związ ko wiec” z Łań cu ta.
Obec ność dział kow ców z ca łe go re gio nu pod kar pac kie go
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sprzy ja ła na wią zy wa niu no wych zna jo mo ści i wy mia nie
do świad czeń na by tych pod czas upra wy i za go spo da ro wa -

nia dzia łek. Za ba wa ta necz na pro wa dzo na przez ze spół
mu zycz ny trwa ła do go dzin wie czor nych.

/-/ Wi told Maj chro wicz

Rze szów, 20 wrze śnia 2011 r.

In for ma cja z Dni Dział kow ca w To ru niu po łą czo nych z wrę cze niem Sztan da ru 
dla To ruń sko -Wło cław skie go Okrę gu PZD

In for ma cja
o prze bie gu uro czy sto ści „Dnia Dział kow ca - To ruń 2011”, po łą czo nych z wrę cze niem Sztan da ru 

dla To ruń sko -Wło cław skie go Okrę gu PZD
To ruń, 17 wrze śnia 2011 ro ku

Ta so bot nia uro czy stość w To ru niu po trak to wa na by ła
ja ko głów ny punkt ob cho dów XXX-le cia dzia łal no ści
PZD w Okrę gu To ruń sko-Wło cław skim. Stąd jej wy so ka
ran ga i od po wied nia opra wa, co w spo sób jed no znacz ny
zo sta ło za uwa żo ne i pod kre śla ne przez wszyst kich bez
wy jąt ku za pro szo nych go ści. Pierw sza część uro czy sto ści
od by ła się w cen trum To ru nia, na pla cu św. Ka ta rzy ny,
przed wej ściem do ko ścio ła gar ni zo no we go, pod tym sa -
mym we zwa niem i zgro ma dzi ła oko ło pół to ra ty sią ca
dział kow ców, któ rzy przy by li ze wszyst kich re jo nów,
miast i mia ste czek Okrę gu oraz oko ło kil ku set miesz kań -
ców To ru nia, któ rzy z za in te re so wa niem śle dzi li prze bieg
tej nie co dzien nej, cie ka wie prze bie ga ją cej uro czy sto ści.
„Dla miesz czu chów to pra wie eg zo ty ka: sztan da ry, pocz -
ty sztan da ro we, wspa nia le wy stę pu ją ca mło dzie żo wa or -
kie stra re pre zen ta cyj na, ko sze peł ne wspa nia łych owo ców,
wa rzyw i kwia tów, ca ły ten ce re mo niał i da ją cy się wy -
raź nie od czuć pod nio sły na strój wśród uczest ni ków...” –
mó wił je den z przy glą da ją cych się miesz kań ców To ru nia.

Uro czy stość za wie ra ła w so bie nie ja ko trzy prze ni ka ją -
ce się wąt ki: pa trio tycz ny, re li gij ny i oczy wi ście związ ko -
wy, ak cen to wa ny w każ dym z tych wąt ków swo ją
za sad ność. Uro czy stość rów nież po dzie lo na by ła na trzy
czę ści: pierw sza, prze bie ga ją ca na pla cu, przed ko ścio łem
- naj waż niej sza, naj bar dziej wznio sła, na ce cho wa na po -
wa gą, zdy scy pli no wa niem, a co za tem nie zwy kle spraw -
nym prze bie giem, gdzie czło nek Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD Syl we ster Chę ciń ski wrę czył związ ko wy
sztan dar.

Część dru ga oby ła się w ko ście le, gdzie kon ce le bru ją cy
mszę Św., ks. pra łat, płk Ma rek Kar czew ski – dzie kan
wojsk lą do wych, do sko na le po łą czył wąt ki li tur gicz ne 
z tre ścia mi uro czy sto ści związ ko wej.

Część trze cia od by ła się w sa li wi do wi sko wo - spor to -
wej po bli skie go Ze spo łu Szkół Nr 10 im. Prof. Ba na cha,
do kąd uczest ni cy uro czy sto ści prze ma sze ro wa li zor ga ni -
zo wa ną ko lum ną, z or kie strą na cze le, sztan da ra mi, gru pą

ofi cjal nych go ści i dłu gim ko ro wo dem dział kow ców iden -
ty fi ku ją cych się nie sio ny mi ta blicz ka mi z na zwa mi re jo -
nów i ogro dów. Tu taj na stą pi ło wrę cze nie wy róż nień dla
za słu żo nych dział kow ców, pod su mo wa no kon kur sy na
wzo ro wy ogród i wzo ro wą dział kę i wrę czo no pa miąt ko -
we me da le „XXX-le cia PZD”.

Uro czy stość na pla cu św. Ka ta rzy ny roz po czę to za raz
po przy by ciu zna mie ni tych go ści, m.in. człon ka Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD, Syl we stra Chę ciń skie go, wi ce -
mar szał ków Sej mu RP: Ewy Kierz kow skiej i Je rze go 

Wen der li cha, po sła Mar ka Wojt kow skie go, po sła Ja nu -
sza Dzię cio ła, wi ce prze wod ni czą cej Kra jo wej Ra dy Par -
tii Ko biet, Ma rii Pierz cha ły, przed sta wi cie li naj wyż szych
władz sej mi ku wo je wódz twa ku jaw sko po mor skie go na
cze le z wi ce prze wod ni czą cym Sej mi ku Kry stia nem Łu -
cza kiem. Sa mo rzą dow ców na to miast re pre zen to wa li,
m.in.: prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta To ru nia – Ma rian
Frąc kie wicz, peł no moc nik pre zy den ta To ru nia Ra fał Pie -
tru cień, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Wło cław ka -
Ta de usz Ra czyń ski, wi ce pre zy dent Wło cław ka – Ja cek
Woj cie chow ski, sta ro sta po wia tu to ruń skie go ziem skie go
- Mi ro sław Gra czyk, bur mistrz mia sta Chełm ży – Je rzy
Czer wiń ski i in ni, oraz ko men dan ci: Po li cji w To ru niu, 
mł. ins. Woj ciech Ma chel ski, Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w To ru niu – bryg. Ka zi mierz Sta fiej, oraz wła dze
związ ko we Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go PZD - ho -
no ro wy pre zes OZ Edward Śmi giel ski, pre zes Okrę go we -
go Za rzą du PZD – Ry szard Cho dy nic ki oraz przy by li
przed sta wi cie le ROD wszyst kich re jo nów okrę gu, w któ -
rych funk cjo nu ją Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we.

Go ście, przed sta wi cie le władz PZD i dział kow cy usta -
wi li się fron tem do drzwi ko ścio ła, przed któ ry mi wy ło żo -
ny zo stał no wy sztan dar i księ ga pa miąt ko wa. Z pra wej
stro ny sta nę ła mło dzie żo wa or kie stra re pre zen ta cyj na po -
wia tu lip now skie go, po czet fla go wy z fla gą pań stwo wą,
pocz ty sztan da ro we i sztan da ry: po czet sztan da ro wy do
ode bra nia no we go sztan da ru, pocz ty: Pań stwo wej Stra ży
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Po żar nej KM w To ru niu, Stra ży Miej skiej w To ru niu, POD
– „Ką pie le Sło necz ne” z Gru dzią dza, POD Zie mi Cheł -
miń skiej, ROD Zie mi Wło cław skiej, ROD mia sta Chełm -
ży, Ro dzi ce Chrzest ni no we go sztan da ru, sta ro sto wie
do ży nek, a z le wej sta nę li dział kow cy i miesz kań cy To ru -
nia. W ten spo sób sku pio no, uczest ni ków do ży nek w zgrab -
nym czwo ro bo ku uła twia jąc kon takt za rów no wi zu al ny jak
i słu cho wy. Do bre na gło śnie nie, ła twy do stęp do mi kro fo -
nów po zwa la ło na spraw ne pro wa dze nie uro czy sto ści.

Uro czy stość roz po czę to ode gra niem hej na łu mia sta To -
ru nia przez czwo ro trę ba czy z or kie stry re pre zen ta cyj nej,
a na stęp nie wy stą pił po czet fla go wy do pod nie sie nia fla -
gi pań stwo wej, w skła dzie: d -ca pocz tu Ma ria Pio trow ska,
fla go wy – Ta de usz Choj nac ki, asy sta - Ma ria Ja rzę bow -
ska, po czym, przy po mo cy wy się gni ka bo jo we go wo zu
stra żac kie go, fla ga pań stwo wa pod nie sio na zo sta ła przy
dźwię kach hym nu pań stwo we go.

Głos za brał pre zes Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -
Wło cław skie go PZD Ry szard Cho dy nic ki, któ ry ser decz -
nie przy wi tał i przed sta wił za pro szo nych go ści oraz człon -
ków pocz tów sztan da ro wych, ro dzi ców chrzest nych no -
we go sztan da ru i sta ro stów do ży nek.

Waż nym mo men tem uro czy sto ści by ło prze ka za nie klu -
czy do bram mia sta To ru nia przez peł no moc ni ka pre zy -
den ta mia sta Ra fa ła Pie tru cie nia na rę ce człon ka Pre zy-
dium Kra jo wej Ra dy PZD Syl we stra Chę ciń skie go. Któ -
ry za raz po tym za brał głos, aby po dzię ko wać za za pro sze -
nie, prze ka zać po zdro wie nia i gra tu la cje z oka zji wrę cze-
nia no we go sztan da ru dla dział kow ców z Okrę gu To ruń -
sko -Wło cław skie go PZD i za pro szo nych go ści od Pre ze -
sa Kra jo wej Ra dy PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Ce re mo nia wrę cze nia sztan da ru roz po czę ła się od od -
czy ta nia uchwa ły przez człon ka Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD Syl we stra Chę ciń skie go o nada niu sztan da ru dla
Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go PZD. Na stęp nie pre zes
OZ PZD Ry szard Cho dy nic ki od czy tał Akt Erek cyj ny,
któ ry zre da go wa ny w sta rym, hi sto rycz nym sty lu za -
brzmiał nie zwy kle atrak cyj nie. Na stęp nie Akt Erek cyj ny
pod pi sa li: Syl we ster Chę ciń ski – czło nek Pre zy dium KR
PZD, Ry szard Cho dy nic ki – pre zes OZ PZD, Edward
Śmi giel ski – ho no ro wy pre zes OZ PZD, prze wod ni czą cy
RM To ru nia – Ma rian Frąc kie wicz, peł no moc nik p -ta m.
To ru nia – Ra fał Pie tru cień, wi ce prze wod ni czą cy RM
Wło cław ka – Ta de usz Ra czyń ski, wi ce pre zy dent m. Wło -
cław ka – Ja cek Woj cie chow ski, ks. pra łat płk Ma rek Kar -
czew ski – dzie kan wojsk lą do wych, pro boszcz pa ra fii
woj sko wej pw. „św. Ka ta rzy ny” w To ru niu.

W asy ście ro dzi ców chrzest nych – do ko na no wbi cia 
41 pa miąt ko wych gwoź dzi w drze wiec sztan da ru przez
ho no ro wych go ści i po twier dzo no wła sno ręcz ny mi pod pi -
sa mi w Księ dze Pa miąt ko wej.

Prze ka za nia sztan da ru dla pre ze sa Okrę gu To ruń sko-
-Wło cław skie go Ry szar da Cho dy nic kie go do ko nał czło -
nek Pre zy dium KR PZD Syl we ster Chę ciń ski, a z ko lei
pre zes OZ PZD wrę czył sztan dar pocz to wi sztan da ro we -

mu, w skład któ re go wcho dzi li: do wód ca pocz tu – Ja nusz
Pącz kow ski, cho rą ży – Ja nusz Pią tek, asy sta – Ry szard To -
ma szew ski. Przy prze ka zy wa niu sztan da ru pocz to wi asy -
sto wa li ro dzi ce chrzest ni - Ire na Zdro jew ska i Jan Trza ska.

Po czet sztan da ro wy za pre zen to wał sztan dar, prze cho dząc
przed fron tem: za pro szo nych go ści, pocz tów sztan da ro -
wych obec nych na uro czy sto ści, wszyst kich dział kow ców
i miesz kań ców To ru nia oraz or kie stry re pre zen ta cyj nej, któ -
ra wy ko na ła me lo dię „Pa mię taj cie o ogro dach”.

Po czym uczest ni cy uro czy sto ści we szli do ko ścio ła na
mszę św. po świę co ną Pol skie mu Związ ko wi Dział kow -
ców, je go dzia ła czom, ro dzi nom oraz lu dziom, któ rzy ode -
szli z gro na dział kow ców na wiecz ną war tę.

Ks. pra łat płk Ma rek Kar czew ski, ce le bru ją cy mszę św.
po świe cił chleb i ko sze za wie ra ją ce owo ce, wa rzy wa 
i kwia ty z te go rocz nych zbio rów, a na stęp nie po świę cił
wrę czo ny sztan dar Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go. Ho -
mi lia ks. pra ła ta, w któ rej od niósł się do cięż kiej pra cy
dział kow ców po ru szy ła uczest ni czą cych we mszy św. do
te go stop nia, że na gro dzo no ją grom ki mi bra wa mi, co na -
le ży do rzad ko ści.

Po wyj ściu z ko ścio ła ufor mo wa no ko lum nę mar szo wą,
któ rą pro wa dzi ła or kie stra re pre zen ta cyj na po wia tu lip -
now skie go, pod ba tu tą ka pel mi strza Mi ro sła wa Byt ne ra.
Uczest ni cy uro czy sto ści prze ma sze ro wa li uli ca mi To ru -
nia, do Ze spo łu Szkół Nr 10, wzbu dza jąc po wszech ne za -
in te re so wa nie miesz kań ców.

W sa li spor to wo-wi do wi sko wej roz po czę to uro czy sto ści
związ ko we, wpro wa dze niem pocz tów i sztan da rów, wnie -
sie niem do żyn ko we go chle ba i ko szy z ogro do wy mi plo -
na mi. Po za ję ciu miejsc od śpie wa no hymn Pol skie go
Związ ku Dział kow ców – „ Zie lo na Rzecz po spo li ta'.

Sta ro sto wie do ży nek: sta ro ści na do ży nek - Kry sty na
Mi chler i sta ro sta Hen ryk Ka sprzyc ki wraz z de le ga cja mi
to ruń skich ogro dów dział ko wych: „Ela na”, „Ko ło Ka ni”,
„im. A. Mic kie wi cza”, „Nad wi śla ny” wrę czy li chleb z te -
go rocz nych zbio rów dla czł. KR PZD Syl we stra Chę ciń -
skie go, a ko sze do żyn ko we go ściom uro czy sto ści: wi ce-
mar szał kom Sej mu Ewie Kierz kow skiej, i Je rze mu Wen -
der li cho wi, peł no moc ni ko wi pre zy den ta To ru nia Ra fa ło -
wi Pie tru cie nio wi i wi ce pre zy den to wi Wło cław ka –
Jac ko wi Woj cie chow skie mu oraz wi ce prze wod ni czą cej
Kra jo wej Ra dy Par tii Ko biet – Ma rii Pierz cha le.

Od czy ta no na stęp nie ak ty nada nia od zna czeń – „Za słu -
żo ny dla PZD” dla 12 osób i Zło tą Od zna kę „Za słu żo ny
Dział ko wiec dla 23 osób, któ re wrę czył czł. Pre zy dium
KR PZD – Syl we ster Chę ciń ski, z asy stą pre ze sa OZ PZD
– Ry szar da Cho dy nic kie go. Wrę czo no też pu cha ry, dy plo -
my i książ ki dla przed sta wi cie li wy róż nio nych ROD:
„Wod nik” z Chełm ży – I miej sce, ROD „Za le sie” z Wło -
cław ka – II miej sce oraz ROD „Agro metr – Unia” z Gru -
dzią dza – I miej sce w kat. ogro dów z peł ną in fra struk tu rą
oraz 14 pu cha rów i imien nych dy plo mów dla dział kow -
ców, któ rzy uzy ska li naj wyż sze oce ny w kon kur sach na
za go spo da ro wa nie dzia łek. Pu cha ry i wy róż nie nia związ -
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ko we wrę cza li wi ce pre ze si OZ PZD: Zdzi sław Lem par ty,
Hen ryk Ka sprzyc ki i Cze sław Ko zi kow ski.

Okrę go wy Za rząd PZD dla upa mięt nie nia XXX-le cia
dzia łal no ści PZD i wrę cze nia sztan da ru dla Okrę gu To -
ruń sko - Wło cław skie go wy bił pa miąt ko wy me dal dla
uho no ro wa nia dzia ła czy związ ko wych, przed sta wi cie li
władz pań stwo wych, wo je wódz kich, re gio nal nych i sa -
mo rzą do wych. W pierw szej ko lej no ści wrę czo no me da le
zna ko mi tym go ściom uro czy sto ści okrę go wych - Dnia
Dział kow ca „To ruń – 2011”.

W ofi cjal nych wy stą pie niach, któ re roz po czął Syl we ster
Chę ciń ski, czł. Pre zy dium KR PZD da ło się wy raź nie od -
czuć tro skę o przy szłość ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce, apel o wspar cie dzia ła czy PZD w dą że niu do za g-
wa ran to wa nia funk cjo no wa nia usta wy o ROD z dnia 8 lip -
ca 2005 ro ku, udział w II Kon gre sie PZD, któ ry od bę dzie
się 22 wrze śnia, na „Tor wa rze” w War sza wie w ce lu za de -
mon stro wa nia jed no ści i si ły na sze go Związ ku, a tak że
ocze ki wa ne go po par cia dla PZD przez spra wu ją cych
obec nie wła dzę, ja ko do wo du w two rze niu pań stwa oby -
wa tel skie go, gdzie każ de śro do wi sko ma swo je pra wa, 
w tym rów nież Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Obec ni na
uro czy sto ściach par la men ta rzy ści, przed sta wi cie le władz
re gio nal nych i sa mo rzą do wych w swo ich wy stą pie niach

za de kla ro wa li zde cy do wa ne po par cie dla ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w dą że niu do sta bi li za cji praw nej. Uzna -
no, że naj bliż sze wy bo ry par la men tar ne bę dą spraw -
dzia nem po sta wy po li ty ków wo bec PZD.

Na za koń cze nie te go uro czy ste go dnia wy stą pił Ze spół
Pie śni i Tań ca „Po mo rze” z Chełm na przed sta wia jąc wi -
do wi sko do żyn ko we. Wy stęp ze spo łu zo stał bar dzo ko -
rzyst nie ode bra ny i na gro dzo ny owa cja mi.

Koń cząc uro czy sto ści, Pre zes OZ To ruń sko -Wło cław -
skie go PZD Ry szard Cho dy nic ki ser decz nie po dzię ko wał
Kra jo wej Ra dzie PZD i Jej przed sta wi cie lo wi Syl we stro -
wi Chę ciń skie mu za wy so ką oce nę dzia łal no ści okrę gu,
za gra tu la cje prze ka za ne od pre ze sa KR PZD – Eu ge niu -
sza Kon drac kie go w związ ku z wrę czo nym związ ko wym
sztan da rem, par la men ta rzy stom, dzia ła czom re gio nal nym
i sa mo rzą do wym za wspar cie w roz wią zy wa niu pro ble -
mów nur tu ją cych dział kow ców w okrę gu To ruń sko -Wło -
cław skim. Ser decz nie po dzię ko wał dział kow com za
cięż ką pra cę w utrzy ma niu ogro dów na wy so kim po zio -
mie, ży cząc jed no cze śnie do bre go zdro wia i sa tys fak cji 
z przy na leż no ści do wiel kiej ro dzi ny pol skich dział kow -
ców zrze szo nych w PZD, za pra sza jąc jed no cze śnie na tra -
dy cyj ną gro chów kę i to wa rzy skie roz mo wy.

Biu ro OZ To ruń sko-Wło cław skie go PZD

To ruń 17 wrze śnia 2011 r.

Ju bi le usz 65-le cia ROD im. A. Pasz ko wia ka w Po zna niu

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
War sza wa

Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. A.
Pasz ko wia ka, a daw niej POD nr 2 przy Za kła dach Me ta -
lur gicz nych im. H. Ce giel skie go, w dniu 27.08.2011 roku
ob cho dzi li ju bi le usz 65-le cia ist nie nia swe go ogro du, 
a jed no cze śnie dzień Dział kow ca 2011 czy li do rocz ne
Świę to Plo nów.

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. A. Pasz ko wia ka po -
wstał w 1946 r. na po znań skich Łę gach Dę biń skich z ini -
cja ty wy Związ ku Za wo do we go Me ta low ców. Wów czas
by ła to ak cja w ra mach po mo cy so cjal nej ze stro ny za kła -
dów pra cy i miej sco wych władz, ma ją ca na ce lu pod nie -
sie nie zdro wot no ści pra cow ni ków i ich ro dzin, a przede
wszyst kim pod re pe ro wa nie skrom nych bu dże tów ro dzin -
nych.

ROD im. A. Pasz ko wia ka jest jed nym z naj star szych
ogro dów dział ko wych na te re nie ty po wo bied nej, jak daw -
niej ma wia no ro bot ni czej dziel ni cy Wil da. Od po cząt ku

swe go ist nie nia był to ogród dział ko wy na sta wio ny na
upra wę owo ców, wa rzyw i kwia tów. Obec nie więk szość
dzia łek zmie nia cha rak ter na ty po wo re kre acyj ny.

W dniu świę ta świe tli ca ROD im. A. Pasz ko wia ka od -
święt nie ude ko ro wa na fla ga mi związ ko wy mi z le d wo ścią
po mie ści ła ro dzi ny dział ko we, za pro szo nych go ści oraz
przy by łych oko licz nych miesz kań ców i sym pa ty ków
ogro dów dział ko wych.

Ofi cjal ne uro czy sto ści roz po czę ły się tra dy cyj nym na
zie mi wiel ko pol skiej ode gra niem i zbio ro wym od śpie wa -
niem hym nu dział kow ców „Zie lo na Rzecz po spo li ta”. Fakt
ten nie tyl ko na ter nie na sze go okrę gu pod no si ran gę od -
by wa ją cych się uro czy sto ści. Nie za bra kło rów nież ju bi -
le uszo we go wiel kie go tor tu z oka zji 65 – le cia. Na stęp nie
Pre zes ogro du Ja ro sław Waw rzy niak przy wi tał licz nie
przy by łe ro dzi ny dział ko we oraz za pro szo nych go ści, przy
czym przed sta wił do ro bek, osią gnię cia i za mie rze nia ROD
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na naj bliż szy okres. W dal szej czę ści przed sta wi ciel OZ
Hen ryk Cie ślik prze ka za ła na rę ce Pre ze sa ogro du Pu char
od Pre ze sa KR PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go i ryn graf
od Pre ze sa OZ Zdzi sła wa Śli wy.

Te ju bi le uszo we pa miąt ki by ły prze zna czo ne dla dział -
kow ców za du ży wkład pra cy dla do bra ru chu dział ko we -
go. Przed sta wi cie le OZ wrę czy li przy zna ne od zna cze nia,
me da le 30 – le cia PZD oraz dy plo my za słu żo nym i wy róż -
nio nym dział kow com. Od zna ki za słu żo nych dział kow ców
otrzy ma li:

– zło te – Ha li na Frohm berg,
– srebr ne – Bro ni sław Garst ko wiak, Zdzi sław No wak, 
– brą zo we – Mał go rza ta Au mii ler, Ma rek Mać ko wiak,

Woj ciech Rosz kie wicz.
Po ce re mo nii wrę cze nia od zna czeń przed sta wi ciel OZ

Hen ryk Cie ślik przed sta wił ak tu al ną sy tu ację, za gro że nia
i po dej mo wa ne ata ki na Zwią zek, ogro dy oraz usta wę 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Z ko lei głos za brał
Wal de mar Wit kow ski - rad ny sej mi ku wiel ko pol skie go, 
a jed no cze śnie kan dy dat na po sła no wej ka den cji, któ ry
za szczy cił nasz ju bi le usz swą obec no ścią. W cza sie wy stą -
pie nia po twier dził swo je do tych cza so we po par cie dla
dział kow ców.

Na stęp nie In struk tor Kra jo wy Sta ni sław Frohm berg za -
bie ra jąc głos przy po mniał, że dział kow cy z na sze go ogro -

du nie tyl ko upra wia ją dział ki, ale rów nież bio rą czyn ny
udział w pra cach Pre zy dium i kil ku ko mi sji pro ble mo wych
OZ. Wy mie nił tu Hen ry ka Cie śli ka – dłu go let nie go dzia ła -
cza ru chu dział ko we go. In struk tor przy po mniał, że dział -
kow cy z ROD im. A. Pasz ko wia ka są zna czą cą si łą na
ma pie OZ PZD. W do wód uzna nia od wie lu lat są od zna -
cza ni i wy róż nia ni, a tak że za pra sza ni na róż ne uro czy sto -
ści or ga ni zo wa ne przez OZ jak i KR PZD. Pod kre ślił, że
nie spo sób po mi nąć pra cy do tych cza so wych Za rzą dów,
bez któ rych nie by ło by tych osią gnięć i suk ce sów.

Przed roz po czę ciem uro czy sto ści ju bi le uszo wych na
pla cu par ko wym przy świe tli cy od by wa ły się gry i za ba -
wy dla dzie ci, któ re otrzy ma ły na gro dy i upo min ki.

W uro czy sto ści bra li udział za pro sze ni go ście w oso -
bach: Ma riusz Zie liń ski – Prze wod ni czą cy Ko le gium Pre -
ze sów dziel ni cy Wil da, a jed no cze śnie Pre zes ROD im. J.
Ma zur ka, Han na Wa biń ska – Pre zes ROD im. T. Ko -
ściusz ki oraz Woj ciech Szym ko wiak – Pre zes ROD Biel -
ni ki. 

Po czę ści ofi cjal nej Pre zes J. Waw rzy niak za pro sił
uczest ni ków uro czy sto ści do udzia łu w za ba wie.

Je stem głę bo ko prze ko na ny, że ju bi le usze i in ne uro czy -
sto ści ogro do we w ROD ja ko im pre zy otwar te są dłu go
ocze ki wa ne nie tyl ko przez ro dzi ny dział ko we, ale i oko -
licz nych przy ja znych miesz kań ców. 

Z po wa ża niem

/-/ Sta ni sław Frohm berg
Po znań, 28 sierp nia 2011 r.

Uro czy sto ści Ju bi le uszo we w El blą gu

W tym ro ku mi nę ło 30 lat od dnia po wo ła nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, uchwa le nia sta tu tu i wy bo ru
władz kra jo wych or ga ni za cji Uro czy sto ści ju bi le uszo we
w El blą gu pod pa tro na tem Za rzą du Okrę go we go PZD od -
by ły się na te re nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.
R. Trau gut ta, któ ry – o czym war to wspo mnieć - dwu krot -
nie, w la tach 2010 i 2011, zdo był za szczyt ny ty tuł Ogro -
du Ro ku. W ro ku bie żą cym zna lazł się w pierw szej dzie-
siąt ce naj pięk niej szych ogro dów w kra ju.

W od święt nie przy stro jo nej świe tli cy dział ko wej spo -
tka li się pre ze si wszyst kich Za rzą dów ROD okrę gu el blą -
skie go oraz za pro sze ni go ście. Pre zes ZO PZD w El blą gu
Bo le sław Mi ko łaj czyk w wy stą pie niu oko licz no ścio wym
przed sta wił krót ki rys hi sto rycz ny or ga ni za cji oraz pro -
ble my, z ja ki mi bo ry ka ła się ona przez 30 lat. Po in for mo -
wał o zbli ża ją cym się VIII Okrę go wym Zjeź dzie PZD i
za pla no wa nym na wrze sień II Kra jo wym Kon gre sie PZD
w War sza wie. Za po wie dział rów nież roz po czę cie, ob cho -
dzo nych tra dy cyj nie we wrze śniu, Dni Dział kow ca. Mi -

łym ak cen tem ju bi le uszo wym by ło wrę cze nie od znak
„Za słu żo ny Dział ko wiec”. Zło tą od zna kę otrzy ma li Ma -
rek An to no wicz z ROD „Bu dow la ni” w Gro no wie Gór -
nym i Jan Zie liń ski z ROD „Nad Za le wem” we From -
bor ku, srebr ne: Ma ria Ka cic ka z ROD „Ko per nik”, Piotr
Kre si mon z ROD „Ba żan tar nia” i Jan Klatt z ROD 
im. H. Sien kie wi cza. Oko licz no ścio we pu cha ry i pa miąt -
ko we dy plo my otrzy ma li: An to ni Da lak, Bar ba ra Ro ści -
szew ska, Zdzi sław Szan dro cha i Je rzy Bła wat, na gro dę
książ ko wą – Je rzy Sno pek. Pre zes Bo le sław Mi ko łaj czyk
otrzy mał pu char i list gra tu la cyj ny. 

Sym pa tycz nym ak cen tem uro czy sto ści by ło na gro dze -
nie słod kim upo min kiem 9-let nie go Krzy sia Stel ma cha,
do brze za po wia da ją ce go się dział kow ca, któ ry zy skał
uzna nie po ma ga jąc dziad kom w cza sie wa ka cji w pra cach
na dział ce. 

Uczest ni cy spo tka nia mie li oka zję by po dzie lić się do -
świad cze nia mi w pra cy na dział kach. Z ogól nym aplau -
zem spo tkał się ju bi le uszo wy tort, któ rym ob dzie lo no



135

wszyst kich ze bra nych. By ła też oka zja do od śpie wa nia
zna nej i po pu lar nej pio sen ki Jo na sza Ko fty, „Pa mię taj cie
o ogro dach”. W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ła mło da tan -
cer ka Mo ni ka An to no wicz, któ ra przy bra na w pięk ny

orien tal ny strój za pre zen to wa ła kla sycz ny ta niec brzu cha.
Okla ska mi zo stał rów nież na gro dzo ny wy stęp mu zycz ne -
go ze spo łu ro dzin ne go „Pa sja”.

Je rzy Bła wat

Ty go dnik „Prze mia ny na szla ku pia stow skim” 

Ogro dy ma ją 35 lat

Gnie zno. Trzy dzie sto pię cio le cie ist nie nia ROD im. Bo -
le sła wa Chro bre go w Gnieź nie by ło oka zją do wrę cze nia
po dzię ko wań i wy róż nień naj bar dziej za słu żo nym człon -
kom. 

Me da lem ko ro na cyj nym pre zy dent Gnie zna Ja cek Ko -
wal ski od zna czył pre ze sa ROD Mar ka Le wan dow skie go.
Me da le 1000-le cia zjaz du gnieź nień skie go otrzy ma li

Zdzi sław Urba niak i Zbi gniew Gro now ski, zło ty me dal
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców przy -
zna no Kry sty nie Czę sto chow skiej, a srebr ny Da nu cie Bi -
łan i Te re sie Win cek. Wrę czo no też czte ry me da le brą -
zo wo we. ROD w Gnieź nie po wsta ły w 1976 r. Obec nie
li czą 211 człon ków. 52 z nich na le ży do ogro dów od sa me -
go po cząt ku. 

ROD im. Miesz ka I w Szcze ci nie

Czter dzie ści lat mi nę ło jak je den dzień

W dniu 27 sierp nia 2011 ro ku dział kow cy Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go im. Miesz ka I w Szcze ci nie świę -
to wa li uro czy stość 40-le cia ist nie nia ogro du po łą czo na 
z „Dniem Dział kow ca” 2011. Ju bi le usz na sze go ogro du
zbie ga się z ju bi le uszem 30-le cia ist nie nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Na uro czy stość przy by li za pro -
sze ni go ście w oso bach: Pan Ta de usz Ja rzę bak Pre zes
Okrę go we go Za rzą du w Szcze ci nie, Pa ni Ma ria Rym pel
Pre zes Sto wa rzy sze nia „RAZEM ŁATWIEJ” Re pre zen -
tan ci (w dwóch oso bach) Ko men dan ta Po li cji z Ko mi sa -
ria tu Szcze cin -Po god no, licz nie przy by li dział kow cy wraz
z ro dzi na mi. Uro czy stość otwo rzył i po wi tał za pro szo nych
go ści Pre zes ROD Jó zef Ko ścio łek. Na wstę pie pre zes
przed sta wił hi sto rię ogro du. Ju bi le usz skła nia do pod su -
mo wa nia i re flek sji ja kie by ły to la ta dla nas dział kow ców
i ogro du. By ła to dłu ga wy bo ista dro ga z prze szko da mi,
któ re zo sta ły po ko na ne.

Ten grunt był użyt ko wa ny przez Ogrod nic two Zie le ni
Miej skiej i dwóch in dy wi du al nych użyt kow ni ków. 
W związ ku z tym, że te ren nie był cał ko wi cie za go spo da -
ro wa ny, ów cze sny Wo je wódz ki Za rząd Pra cow ni czych
Ogro dów Dział ko wych po czy nił sta ra nia o przy zna nie te -
go te re nu na ogród dział ko wy – uda ło się. 10 kwiet nia
1971 r. Prze wod ni czą cy Wo je wódz kie go Za rzą du Pra cow -
ni czych Ogro dów Dział ko wych Pan Le on Ko no pel ko

prze ka zał te ren po nad 9 ha. z prze zna cze niem na dział ki
na wa run kach tym cza so wych (5 lat). Ogród przez 10 lat
nie po sia dał ak tu praw ne go sta łej lo ka li za cji ogro du. Mi -
mo to ogród roz wi jał się. W pierw szym 10-le ciu wy ko na -
no wie le prac: W 1973 ro ku pod pi sa no umo wę z Wo do -
cią ga mi o do star cze nie wo dy na ogród. W ro ku 1975 pod -
ję to uchwa łę o jed no ra zo wym opo dat ko wa niu się (400 zł
od dział ki) z prze zna cze niem na bu do wę obiek tu ad mi ni -
stra cyj no- so cjal ne go z za ple czem ma ga zy no wym i ku -
chen nym. Obiekt wy ko na no spo so bem go spo dar czym w
czy nie spo łecz nym, wy sił kiem dział kow ców. W lip cu
1975 r. w no wym obiek cie od by ło się pierw sze po sie dze -
nie za rzą du, skoń czy ły się tu łacz ki, ko rzy sta nia z wy naj -
mo wa nej świe tli cy szkol nej na wal ne ze bra nia i z pry-
wat nych miesz kań na po sie dze nie za rzą du. W 1976 r. by -
ła ko niecz ność prze ka za nia na rzecz za kła du ener ge tycz -
ne go 12 dzia łek. Spra wi ło to, z 12 dział kow ców utra ci ło
po sia da ne dział ki. W grud niu 1981 ro ku Za rząd otrzy mał
z Urzę du Mia sta de cy zję w spra wie nada nia ak tu praw ne -
go na ogród ja ko lo ka li za cja sta ła. Po ogło sze niu otrzy -
ma nej de cy zji dział kow cy przy stą pi li do lep sze go za go s-
po da ro wa nia dział ki i ogro du. Bu do wa no al tan ki, za kła da -
no ogro dze nie mię dzy dział ko we. Za rząd przy stą pił do
elek try fi ka cji ogro du. 20 stycz nia 1985 r. prąd po pły nął
do al tan dział kow ców. W związ ku z trud no ścia mi do star -
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cze nia przez wo do cią gi wo dy na ogród przy stą pio no do
od kry cia stud ni głę bi no wych, któ re znaj do wa ły się na
ogro dzie (za sy pa ne). W dniu 30 paź dzier ni ka 1989 r. zo -
sta ło uru cho mio ne wła sne uję cie wo dy. Dal sze pra ce nie -
zbęd ne dla ogro du to: wy mia na bra my wjaz do wej i fur tek
wej ścio wych, elek trycz ną sza fę roz dziel czo -po mia ro wą,
ka pi tal ny re mont świe tli cy, mo der ni za cja wła sne go uję cia
wo dy i wie le in nych drob niej szych prac zwią za nych z po -
pra wą es te ty ki ogro du. Z oka zji ju bi le uszu pre zes wspo -
mniał głów nych ini cja to rów ży cia ogro do we go – ko lej-
nych pre ze sów:

– Pan Hie ro nim Szulc w la tach 1971–1974, 
– Pan Bro ni sław Droz dow ski w la tach 1974–1976, 
– Pan Je rzy Gu za w la tach 1976–1983, 
– Pan Ka zi mierz Owsiak w la tach 1984–1988, 
– Pan Zyg munt Mi ku tow ski w la tach 1988–1998, 
– Pan Sta ni sław Żu chow ski w la tach 1998–2006, 
– Pan Jó zef Ko ścio łek od 2006 i obec nie. 
To Oni wraz z człon ka mi ów cze snych za rzą dów by li or -

ga ni za to ra mi wszyst kich do ko nań w ogro dzie. Sa mi po -
świę ca li wie le cza su na pra ce spo łecz ne dla do bra ogro du.
Na le ży pod kre ślić, że wy mie nio ne za da nia zo sta ły wy ko -
na ne dzię ki po mo cy fi nan so wej dział kow ców. W na szych
zma ga niach za wsze nas wspie rał i na dal wspie ra Okrę go -
wy Za rząd w Szcze ci nie. Dział kow cy na sto ją co okla ska -
mi po dzię ko wa li Pre ze so wi Okrę gu Szcze ciń skie go.
Pre zes ROD przy po mniał funk cję ja ką peł ni ły dział ki.
Obec nie dział ki są re kre acyj ne, re kre acyj no -wa rzyw ne 
i czę ścio wo wa rzyw ne. Dla wie lu dział kow ców kon takt 
z na tu rą i wy po czy nek sta no wi je dy ną moż li wość re ge ne -
ra cji sił do pra cy. Na po cząt ku wy stą pie nia pre ze sa wspo -
mniał, że ju bi le usz na sze go ogro du zbie ga się z ju bi-
le uszem 30-le cia ist nie nia PZD. Po wo ła ny zo stał Usta wą
6 ma ja 1981 r. o Pra cow ni czych Ogro dach Dział ko wych.
Wcze śniej sza usta wa z 1949 r. pod po rząd ko wa ła ogrod-
nic two dział ko we Związ kom Za wo do wym. W ro ku 1980
ogło szo no usa mo dziel nie nie ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce ogła sza jąc je unie za leż nie nie od związ ków
za wo do wych Od 21 lat to czy się wal ka o ist nie nie ogro -
dów, wal ka z pro jek ta mi li kwi da cji ru chu ogrod nic twa
dział ko we go. Przez te la ta Kra jo wa Ra da Pol skie go
Związ ku Dział kow ców na któ re go cze le stoi Pre zes Pan
Eu ge niusz Kon drac ki od pie ra ata ki na nasz ruch związ -

ko wy po zba wie nie na by tych praw dział kow ców i ogro -
dów. Na dzień dzi siej szy jest trud na sy tu acja z po wo du
za skar że nia na szej usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
że jest nie zgod na z Kon sty tu cją. Dla te go też Kra jo wa Ra -
da PZD zwo łu je w dniu 22 wrze śnia 2011 r. II Kon gres
PZD w spra wie do ko na nia oce ny sy tu acji dział kow ców,
ogro dów, Związ ku i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Po za po zna niu z hi sto rią na stą pi ła de ko ra cja od -
zna cze nia mi związ ko wy mi. Ude ko ro wa no 3 dział kow ców
zło tą od zna ką za słu żo ny dział ko wiec, 7 srebr ny mi i 9 brą -
zo wy mi. Wrę czo no 6 na gród książ ko wych i 37 dy plo mów
dla ak ty wi stów by łych i obec nych, 19 dla se nio rów któ rzy
pra co wa li na dział ce przez 40 lat i 6 dy plo mów dla mło -
dych dział kow ców któ rzy w krót kim cza sie do pro wa dzi -
li przy zna ne im dział ki do oce ny wzo ro wej. De ko ra cji
do ko na li Pre zes Okrę go we go Za rzą du Pan Ta de usz Ja rzę -
bak i Pre zes ROD im. Miesz ka I w Szcze ci nie Jó zef Ko -
ścio łek. Na stęp nie głos za brał Pre zes Okrę gu Szcze ciń -
skie go po dzię ko wał za rzą do wi za du że osią gnię cia i do brą
współ pra cę oraz na wią zał do sy tu acji ja ka pa nu je w PZD
na te mat za gro że nia i wal ką w obro nie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r., któ ra
zo sta ła za skar żo na do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją. Dla te go też
zor ga ni zo wa no II Kon gres PZD w któ rym pla nu je się
4000 dział kow ców. Na kon gres za pro sze ni bę dą go ście 
z Rzą du, Po sło wie klu bów par la men tar nych, przed sta wi -
cie le sa mo rzą dów itp. Jest to bar dzo waż ne. Na le ży za de -
mon stro wać si łę związ ku. Na za koń cze nie pre zes zło żył
ży cze nia wszyst kim dział kow com i ich ro dzi nom. Bar dzo
waż nym mo men tem uro czy sto ści by ło wrę cze nie pu cha -
rów i dy plo mów ufun do wa nych przez Pre ze sa Kra jo wej
Ra dy PZD i Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du w Szcze ci nie.
Za przy ję te pu cha ry i dy plo my ser decz nie po dzię ko wał
pre zes ROD i dział kow cy. Od Pre ze sa Sto wa rzy sze nia
„Ra zem Ła twiej” otrzy ma li śmy pięk ny wiersz na te mat
na sze go ogro du. Na za koń cze nie pre zes ROD za pro sił
wszyst kich na część nie ofi cjal ną na de gu sta cję chle ba ze
smal cem, ki szo ne ogór ki, kieł ba skę i ka szan kę z gril la 
i gro chów kę oraz na wie czo rek ta necz ny, któ ry trwał do
póź nych go dzin wie czor nych. Uro czy stość uświet nił nam
za pro szo ny akor de oni sta Pan Bog dan.

Pre zes
Jó zef Ko ścio łek

In for ma cja z ob cho dów 100-le cia ogro dów świe bo dzic kich

W so bo tę 3 wrze śnia dział kow cy Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych w Świe bo dzi cach świę to wa li 100-le cia po -
wsta nia ogro dów dział ko wych w ich mie ście. Naj star sza
część ROD „Li lia” po wsta ła w 1911 ro ku. 

Uro czy stość od by ła się na te re nie miej sco we go OsiR-u,
a zor ga ni zo wa na zo sta ła dzię ki ini cja ty wie Pre ze sów
ROD, za an ga żo wa niu OZS PZD w Szczaw nie Zdro ju 
i UM w Świe bo dzi cach.
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W czę ści ofi cjal nej nie od by ło się bez po dzię ko wań,
gra tu la cji i od zna czeń. 

Pre ze si ROD otrzy ma li od bur mi strza mia sta Bog da na
Ko żu cho wi cza dy plo my gra tu la cyj ne i ser decz ne po dzię -
ko wa nia za pra cę, na to miast Pan Bur mistrz zo stał uho no -
ro wa ny „Od zna ką za za słu gi dla PZD” Wi ce pre zes OZS
PZD Pan Hen ryk Zio mek w swo im prze mó wie niu po in -
for mo wał zgro ma dzo nych mię dzy in ny mi o dru giej waż -
nej przy czy nie świę to wa nia – 30-le ciu po wsta nia PZD. 
Z tej oka zji wrę czył Pre ze som ROD i za słu żo nym dział -

kow com, w imie niu Pre ze sa KR PZD Pa na Eu ge niu sza
Kon drac kie go, dy plo my oko licz no ścio we.

Pan Sta ni sław Wil man, pre zes ju bi le uszo we go ROD
„Li lia”, ode brał dwa pięk ne pu cha ry ufun do wa ne przez
Pre ze sa KR i Pre zy dium OZS PZD w Szczaw nie Zdro ju.

W dal szej czę ści uro czy stość uroz ma ica ły wy stę py lo -
kal nych ze spo łów i kon kur sy. Nie za bra kło też po czę stun -
ków.  W uro czy sto ści uczest ni czy ło ok. 800 osób – dział-
kow ców i ich ro dzin.

Pre zes OZS PZD
Win cen ty Ku lik

Po wia to wy por tal in for ma cyj ny - in for ma cje lo kal ne.pl z dnia 3 wrze śnia 2011 r.

„Pięć dzie siąt lat mi nę ło”

Ju bi le usz pięć dzie się cio le cia ist nie nia ob cho dzo no dziś
w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym im. Po wstań ców
Wiel ko pol skich w Gnieź nie. By ła to nie tyl ko oka zją do
uro czy stych pod su mo wań, czy wrę cze nia na gród i od zna -
czeń dla naj bar dziej pręż nych dział kow ców, ale tak że do
te go, by wspól nie spę dzić czas w pik ni ko wej at mos fe rze.

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im Po wstań ców Wiel ko -
pol skich po wstał 1961 ro ku. Wów czas de cy zją pre zy dium
Miej skiej Ra dy Na ro do wej po sta no wio no prze ka zać Ko -
men dy Po wia to wej Mi li cji Oby wa tel skiej te ren o po -
wierzch ni 2,5 ha u zbie gu ulic Po wstań ców Wiel ko-
pol skich i Gór nej, na dział ki dla jej pra cow ni ków. W li -
sto pa dzie 1997 ro ku zo sta ła za war ta umo wa no ta rial na,
od da ją ca ogród Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców 
w użyt ko wa nie wie czy ste. Ogród li czy 65 dzia łek, któ re są
użyt ko wa ne przez 96 człon ków Pol skie go Związ ku Dział -
ko we go. Raz w ro ku or ga ni zo wa ny jest tam fe styn z oka -
zji Dnia Dziec ka. Pierw szy mi pre ze sa mi Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go im. Po wstań ców Wiel ko pol skich
by li Kon rad Ury zaj, Cze sław Ru sek, Eu ge niusz Ka mie -
niew ski. 

Obec nie tę funk cję spra wu je Ma rian Czer niak, któ ry 
w swo im dzi siej szym prze mó wie niu przy po mniał bo ga tą
hi sto rię ogro du. Mó wił też o do ko na nych w ostat nich la -
tach in we sty cjach. – W 2010 ro ku za koń czy li śmy mo der -
ni za cję sie ci ener ge tycz nej, po le ga ją cą na prze bu do wie
ist nie ją cej sie ci ener ge tycz nej na po wietrz nej na ka blo wą
na ziem ną. Pra wie ca ła ro bo ci zna by ła wy ko ny wa na przez
dział kow ców ja ko pra ce spo łecz ne na rzecz ogro du pod
nad zo rem upraw nio ne go do te go elek try ka, na sze go dział -
kow ca – mó wił Ma rian Czer niak. Ode brał on z rąk pre zy -
den ta Jac ka Ko wal skie go me dal Mi le nium Zjaz du
Gnieź nień skie go dla ROD im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich. Sam rów nież zo stał uho no ro wa ny tym me da lem.
Pre zy dent wy róż nił tym od zna cze niem rów nież Ma cie ja

Kuź niew skie go, w któ re go Ośrod ku Kul tu ry Sło wiań skiej
„Gród” od by ła się dzi siej sza uro czy stość – Do brze, że Ro -
dzin ne Ogro dy Dział ko we są, że nie da ją się ma ni pu lo -
wać. 

Pró by zmian struk tu ral nych nie któ re par tie po dej mo wa -
ły już kil ka ra zy i pró bo wa ły wbrew wo li użyt kow ni ków
ogro dów dział ko wych zmie niać to, co do brze funk cjo nu -
je. Tak nie moż na – mó wi pre zy dent Ja cek Ko wal ski. 
– Ser decz nie gra tu lu ję te go ju bi le uszu. Ogrom nie cie szy,
że jest gru pa osób, któ re od po cząt ku użyt ku ją dział ki.

Z ko lei wi ce sta ro sta Ro bert An drze jew ski ży czył dział -
kow com ko lej ne go za cne go ju bi le uszu. – Wie lu to prze -
szka dza, że mi lion lu dzi jest zrze szo nych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców. Ale do sko na le wia do mo, że bez
sil nej re pre zen ta cji po je dyn cze ogro dy nie wie le by zdzia -
ła ły. Stąd usta wa z 2005 ro ku, stąd wie lo krot ne zmia ny tej
usta wy na nie ko rzyść Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
– mó wił na to miast po seł Ta de usz To ma szew ski. – Uwa -
żam, że dział kow com na le ży się spo kój i pra wo do od po -
czyn ku oraz zbio ru wa rzyw i owo ców – do dał.

W uro czy sto ści wzię li rów nież udział Hie ro nim Mie sza -
ła i Zdzi sław Stan ko wiak, człon ko wie pre zy dium Okrę -
go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Po zna niu oraz Jó zef Kacz ma rek, wi ce prze wod ni czą cy
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Po zna niu. Pod -
czas dzi siej szej uro czy sto ści wrę czo no rów nież od zna cze -
nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Zło tą od zna ką
uho no ro wa ny zo stał Jó zef Dy now ski. Srebr ne od zna ki
ode bra li To masz Zie liń ski i Sta ni sław Siat kow ski. Ży cze -
nia dział kow com zło ży li rów nież przed sta wi cie le in nych
ogro dów dział ko wych z Gnie zna i oko lic.

Z oka zji ju bi le uszu wy róż nio no tak że dział kow ców, bę -
dą cych użyt kow ni ka mi od 1961 ro ku, czy li od po cząt ku
ist nie nia ogro du. W tej gru pie zna leź li się Ja ni na i Sta ni -
sław Ma li now scy, Ja ni na i Mie czy sław War dę go wie, Kry -
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sty na Urbań ska, Ja dwi ga Skła da now ska i Ma rian na
Kwiat kow ska. Otrzy ma li oni rów nież za pro sze nie do
Urzę du Miej skie go na spe cjal ne spo tka nie z pre zy den tem.
Gru pa pięt na stu dział kow ców ode bra ła tez wy róż nie nia 

z oka zji trzy dzie sto le cia Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Po ofi cjal nej czę ści ju bi le uszo wych ob cho dów dział -
kow cy za sie dli do wspól ne go sto łu, by skosz to wać m.in.
ju bi le uszo we go tor tu.

(mm)

Ga ze ta Miesz ka niec 

„Dział ko wy Ju bi le usz”

40 lat mi nę ło jak je den dzień… a „Zdro wie” w co raz
lep szej for mie! Otóż „Zdro wie” – Ro dzin ny Ogród Dział -
ko wy zlo ka li zo wa ny w Waw rze przy ul. Le bio do wej, ob -
cho dził w tym ro ku 40-le cie swo je go ist nie nia.

Z tej wła śnie oka zji 20 sierp nia dział ko wi cze, Za rząd
oraz za pro sze ni go ście uro czy ście świę to wa li tę okrą głą
rocz ni cę.

Pre zes ROD - Krzysz tof Pod lew ski opo wie dział przy by -
łym dzie je te go miej sca i lu dzi z nim zwią za nych. Hi sto -
ria „Zdro wia” się ga ro ku 1971, kie dy to ofi cjal nie za t-
wier dzo no ist nie nie Ogro du ze sta tu sem miej skim. Pierw -
szym pre ze sem, a przede wszyst kim pio nie rem za go spo -
da ro wa nia te re nu na któ rym dział ki obec nie się znaj du ją,
był Edward Mań kow ski. Wów czas by ło 198 dzia łek,
obec nie jest ich tu taj 206. Obec ny pre zes swo ją funk cję
peł ni od ro ku 2001.

– Pro szę Pań stwa! To by ło fan ta stycz ne – ten en tu zjazm.
Do praw dy do dzi siaj się za sta na wiam skąd ci lu dzie 

i ja ki mi prze myśl ny mi spo so ba mi za ła twia li ma te ria ły,
trans port i in ne rze czy, aby to wszyst ko szło do przo du, 
a bra ko wa ło wszyst kie go – mó wił o po cząt kach „Zdro -
wia” Krzysz tof Pod lew ski.

Przez 4 de ka dy ist nie nia dzia łek przy Le bio do wej zmie -
ni ło się wie le. Piach i mo kra dła za sta ne tu na po cząt ku lat
70-tych za mie ni ły się w zie lo ne, upo rząd ko wa ne te re ny,
peł ne wi do ków i za pa chów na tu ry.

Na miej scu znaj du je się Dom Dział kow ca a w nim świe -
tli ca, ob szar przed do mem za go spo da ro wa no pod nie daw -
no otwar ty plac za baw dla dzie ci. Alej ki, bu dyn ki i wspól -
ne prze strze nie two rzą praw dzi wy zie lo ny azyl.

Aby na dział ko wych te re nach od po czy wa ło się zdro wo
i bez piecz nie, pro boszcz pa ra fii św. Be ne dyk ta w Waw -
rze – Sa du lu ks. pra łat Ta de usz Ola czek po świę cił Ogród
i dział ko wi czów.

Z oka zji 40-le cia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go,
przy zna no od zna ki dla za słu żo nych dział kow ców. Zło te
przy pin ki otrzy ma li: Ma rian na Mo kwiń ska, Sa bi na Gór -
ka i Sta ni sław Ko ber, a od zna kę „Za słu żo ny dla PZD” do -
sta ła Bar ba ra Ziar kie wicz. Wszy scy wy róż nie ni od wie lu
lat są zwią za ni z Ogro dem. Nie wąt pli wie te ma łe – wiel -
kie suk ce sy dział ko we to efekt pra cy rąk, ale przede
wszyst kim owo ce wiel kiej mi ło ści czło wie ka do przy ro dy.

Ro dzin ny Ogród otrzy mał tak że dwa pu cha ry za wspól -
ne osią gnię cia. 

Au tor: enig ma

Ju bi le usz 75-le cia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. T. Ko ściusz ki w Ostro wie Wiel ko pol skim

Jak co ro ku, na prze ło mie sierp nia i wrze śnia, w ogro -
dach dział ko wych ob cho dzo ne są Dni Dział kow ca przez
spo łecz ność dział ko wą, pod su mo wu ją ce ca ło rocz ną dzia -
łal ność.

Z tej oka zji, w dniu 13 sierp nia od by ło się też spo tka nie
w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym im. T. Ko ściusz ki
w Ostro wie Wiel ko pol skim. Spo tka nie to mia ło szcze gól -
ną wy mo wę, gdyż przy pa dło w Ju bi le usz 75-le cia ist nie -
nia Ogro du i 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Dla Ogro du, jest po dwój nym świę tem, gdyż w ro ku bie -
żą cym przy pa da 265 rocz ni ca uro dzin je go pa tro na 

– T. Ko ściusz ki. Je śli do dam, że 8 wrze śnia od bę dzie się
Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w Ka li szu, to przy pa da
też w Ju bi le usz – 35 rocz ni cę I Wo je wódz kie go Zjaz du
De le ga tów POD, któ ry od był się 25 kwiet nia 1976 ro ku.

W so bot nim spo tka niu /13.08/, wzię ła udział licz na gru -
pa dział kow ców oraz za pro szo nych go ści, w tym pre ze -
sów i przed sta wi cie li z brat nich ogro dów z Ostro wa.
Swo ją obec no ścią za szczy ci li: Piotr Wal kow ski – po seł na
Sejm, An drzej Le ra czyk – prze wod ni czą cy Ra dy Po wia -
tu oraz Je rzy Wdow czyk – czło nek KR i pre zes ZO PZD
w Ka li szu.
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Na tę oko licz ność, sta ra niem człon ków Ko ła Pol skie go
Związ ków Fi la te li stów nr 2, Ma ria na No wa ka i Ma ria na
Szczy gła, zo sta ły wy da ne przez Pocz tę Pol ską w Ka li szu,
bez no mi na ło wa kart ka pocz to wa oraz per so na li zo wa ny
zna czek pocz to wy. Po nad to zor ga ni zo wa na zo sta ła wy sta -
wa, w któ rej w ga blo tach, na 10 ekra nach, nie tyl ko pre zen -
to wa no zdję cia i ma te ria ły z hi sto rii i osią gnięć Ogro du, ale
też wa lo ry fi la te li stycz ne „Ta de usz Ko ściusz ko” pa tron
ROD i pre zen to wa ne na 1 ekra nie zdję cia zwie rząt prze by -
wa ją cych w Ogro dzie, któ re z du żą cier pli wo ścią sfo to gra -
fo wa ne zo sta ły przez Jac ka Szczer kow skie go.

Dzię ki uprzej mo ści pa ni Ju dy ty Gu liń skiej, na czel nik
Urzę du Pocz to we go w Ostro wie i pa ni Elż bie ty Ję drze -
jak, urzą dzo ne zo sta ło sto isko pocz to we oraz jak co ro ku
- wy sta wa plo nów: kwia tów, wa rzyw i owo ców.

Po za po zna niu przez kro ni ka rza /au to ra ni niej sze go ar -
ty ku łu/, z hi sto rią Ogro du, wrę czo ne zo sta ły przez Je rze -
go Wdow czy ka od zna ki Związ ko we. Wy róż nio no od zna -
ka mi: „Za Za słu gi dla PZD” 3. dział kow ców, Mie czy sła -

wę Adach, Bro ni sła wa Ha da sia i Je rze go Ja nic kie go. Od -
znak „Za słu żo ny Dział ko wiec” wrę czo no 59, w tym: zło -
tych – 15, srebr nych – 29 i brą zo wych –15. Pre zes
Za rzą du ROD Ire ne usz Śnia ta ła w to wa rzy stwie wi ce pre -
ze sa Jac ka Za wod ne go wrę czy li dy plom oko licz no ścio -
wy dla 49 człon ków Ogro du, w tym za dłu go let nie użyt-
ko wa nie dział ki /po wy żej 40 lat/ i 75-lat kom i star szym
dział kow com.

Dy plo mem, za ak tyw ne uczest nic two w wal nych ze bra -
niach /każ do ra zo wo przez okres 10 lat/ wy róż nio no 
5 dział kow ców.

Dy plo mem „Za pięk ną dział kę” wy róż nio no 10 dział -
kow ców, a tym co za ję li 1, 2 i 3 miej sce w ogro do wym
Kon kur sie Wzo ro wa Dział ka, wrę czo no do dat ko wo na -
gro dę rze czo wą.

Po czę ści ofi cjal nej prze wi dzia no atrak cyj ne za ba wy dla
dzie ci, moż na by ło za ku pić przez dział kow ców in te re su -
ją ce ich sa dzon ki ro ślin i krze wów. Choć so bot nia au ra nie
do pi sa ła każ dy mógł się ba wić w sa li Do mu Dział kow ca.

Opra co wa nie: 
Ma rian Szczy gieł

7 Dni Gry fi na z dnia 19-22 sierp nia 2011 r. 

30-le cie Związ ku

28 czerw ca 1981 r. to da ta po wsta nia Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, a więc w tym ro ku mi nę ło 30 lat od
chwi li po wsta nia związ ku. Skąd ta da ta? Dla cze go aku rat
ten dzień uzna je się za da tę po wsta nia PZD? Trze ba się -
gnąć do hi sto rii. Usa mo dziel nie nie się ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce za po cząt ko wa ła uchwa ła VIII Ple -
num Kra jo wej Ra dy POD z dn. 6 paź dzier ni ka 1980 r.
Kra jo wa Ra da pod ję ła de cy zję o pod ję ciu sa mo dziel nej
dzia łal no ści przez ruch dział ko wy i wy łą cze nia się spod
nad zo ru ów cze snej Cen tral nej Ra dy Związ ków Za wo do -
wych. Był to jak na tam te cza sy bar dzo od waż ny krok,
gdyż obo wią zu ją ca usta wa o POD z 1949 r. pod po rząd -
ko wy wa ła ogrod nic two dział ko we i wszyst kie je go struk -
tu ry or ga ni za cyj ne związ kom za wo do wym. W ślad za
uchwa łą Kra jo wej Ra dy pod ję te zo sta ły in ten syw ne dzia -

ła nia w ce lu opra co wa nia no wej usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych. Sejm w dn. 6 ma ja 1981 r. uchwa -
lił no wą usta wę o POD, gwa ran tu ją cą nie za leż ność ogrod -
nic twa dział ko we go zor ga ni zo wa ne go w Pol skim Związ-
ku Dział kow ców. Wy peł nia jąc po sta no wie nia no wej usta -
wy IX Kra jo wy Zjazd POD, a za ra zem i Zjazd PZD wła -
śnie w dn. 28 czerw ca 1982 r. uchwa lił sta tut Pol skie go
Związ ku Dział kow ców – Kra jo wą Ra dę PZD, Kra jo wą
Ko mi sję Re wi zyj ną i Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą. Zjazd
i uchwa lo ny przez nie go sta tut PZD usank cjo no wał dzia -
ła nie or ga nów PZD w ogro dach i na szcze blu wo je wódz -
kim. Dla te go wła śnie dzień 28 czerw ca 1981 roku uzna je
się za po wsta nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
a w bie żą cym ro ku ob cho dzi my w tym dniu Ju bi le usz 
30-le cia PZD.

Au tor: Wbl

Dni Dział kow ca w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „No wa lij ka” w Go rzo wie Wiel ko pol skim

W dniu 27 sierp nia 2011 r. od by ły się Dni Dział kow ca
w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „No wa lij ka” w Go -

rzo wie Wlkp. W uro czy sto ściach udział wzię li Pre zes OZ
PZD Ta de usz Śmi giel, wi ce pre zes OZ PZD Piotr Wilms
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oraz Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Ma -
rian Lesz ko wicz. 

Go ści i dział kow ców przy wi tał Pre zes ROD „No wa lij -
ka” Ka zi mierz Du dziń ski. 

Za rząd Ogro du wy róż nił 15 brą zo wy mi i 9 srebr ny mi
od zna cze nia mi „Za słu żo ne go Dział kow ca” oraz wy róż nio -
no 4 dział kow ców zło ty mi od zna ka mi: Jan Bro now ski, Ce -
cy lia No wak, Te re sa Ma ła chow ska i Ste fan Ki siń ski.
Po nad to wrę czo no Od zna kę „Za słu żo ny Dla PZD” Ta de -

uszo wi Gwiaz dow skie mu i Ka zi mie rzo wi Pyr kosz. Za rząd
Ogro du zor ga ni zo wał kon kurs na naj ład niej szą i naj le piej
za go spo da ro wa ną dział kę. Na gro dzo no 19 dział kow ców
dy plo ma mi wraz z pu cha rem. I – miej sce ex aequo zdo by -
li Da nie la i Jan Bro now ski oraz Wan da i Ka zi mierz Ry -
dzew ski. Na gro dę Grand Prix otrzy ma li Sta ni sła wa 
i Ste fan Ki siń ski. Przy dźwię kach mu zy ki świę to wa nie
prze cią gnę ło się do póź nych go dzi wie czor nych.

Z po wa ża niem

Pre zes ROD „No wa lij ka”
/-/ Ka zi mierz Du dziń ski

Okrę go wy Za rząd PZD w Bia łym sto ku 

STANOWISKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Bia łym sto ku

z dnia 20 sierp nia 2011r.
w spra wie uczcze nia Ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców

W bie żą cym – 2011 ro ku ruch ogrod nic twa dział ko we -
go ob cho dzi ju bi le usz 30-le cia po wsta nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, or ga ni za cji nie za leż nej, sa mo -
dziel nej i sa mo rząd nej. Po wsta nie Związ ku by ło moż li we
w wy ni ku prze mian spo łecz no -po li tycz nych za po cząt ko -
wa nych je sie nią 1980 r. i od dzie le nia się od ku ra te li ów -
cze snych związ ków za wo do wych. Dzię ki ini cja ty wie
za ło ży cie li Związ ku w dniu 6 ma ja 1981 r. Sejm uchwa lił
usta wę o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych a w na -
stęp stwie te go ak tu Kra jo wy Zjazd De le ga tów POD ob ra -
du ją cy w dniu 28 czerw ca 198l r. przy jął I Sta tut Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i wy brał kra jo we or ga ny PZD.

Usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych po raz
pierw szy w peł ny spo sób okre śli ła i za bez pie czy ła pra wa
dział kow ców, umoż li wi ła roz wój ogrod nic twa dział ko we -
go oraz usta no wi ła gwa ran cje ist nie nia ogro dów.

W okre sie pierw szych 10 lat dzia łal no ści Pol skie go
Związ ku Dział kow ców po wsta ło w ów cze snym wo je -
wódz twie bia ło stoc kim, łom żyń skim i su wal skim wie le
no wych ogro dów dział ko wych za kła da nych na naj gor -
szych grun tach, ni ko mu nie po trzeb nych nie użyt kach, te -
re nach zde gra do wa nych, pia chach, mo kra dłach. To dzię ki
ol brzy mie mu wy sił ko wi ca łe go Związ ku i ty się cy dział ko -
wych ro dzin te re ny te zo sta ły przy wró co ne przy ro dzie 
i spo łe czeń stwu.

Był to nie za prze czal ny suk ces Związ ku i wkład w po -
pra wę ży cia ro dzin pol skich w bar dzo trud nym pod wzglę -
dem eko no micz nym okre sie.

Z chwi lą na sta nia prze mian ustro jo wych w Pol sce, od
1990r. koń czy się okres roz wo ju, po wsta wa nia no wych
ogro dów a za czy na się okres wal ki o za cho wa nie ist nie ją -
ce go sta nu, o za cho wa nie praw dział kow ców, o za cho wa -
nie sa mo dziel no ści, sa mo rząd no ści i nie za leż no ści Pol s-

kie go Związ ku Dział kow ców. Okres wal ki o pra wa do ist -
nie nia ogro dów, o za cho wa nie ure gu lo wań praw nych za -
war tych w usta wie o pra cow ni czych a na stęp nie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych trwa do dzi siaj. 20 lat
wal ki o pra wa dział kow ców, ogro dów i Związ ku za pi sa -
nych w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
wzmoc ni ło Pol ski Zwią zek Dział kow ców i zjed no czy ło
wszyst kich dział kow ców wo kół idei ist nie nia ogro dów
dział ko wych. Dzi siaj z oka zji Ju bi le uszu 30-le cia Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców mo że my być dum ni z ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, któ re do stą pi ły w mi nio nych
la tach ogrom ne go roz wo ju ja ko ścio we go roz bu do wy 
i mo der ni za cji in fra struk tu ry, że sta no wią nie za prze czal nie
pięk ne te re ny zie lo ne, płu ca miast, że słu żą co raz to no -
wym po ko le niom dział kow ców. – Mo że my być dum ni 
z na szej Or ga ni za cji, z na sze go Związ ku, któ ry sku tecz nie
prze ła mu je wszel kie ba rie ry, prze szko dy i słu ży dział kow -
com i ogro dom.

Ju bi le usz 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest
oka zja do zło że nia po dzię ko wa nia wie lu ty siąc om dział -
kow ców – dzia ła czy na szej Or ga ni za cji za ofiar ną, trud ną
pra cę spo łecz ną, za suk ce sy, do ko na nia w roz wo ju ogro -
dów jak i za de ter mi na cję w obro nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Na le ży chy lić czo ło przed dzia ła -
cza mi Związ ku, któ rzy two rzy li zrę by Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, któ rych wśród nas już nie ma i przed ty mi
wszyst ki mi, któ rzy wnie śli i wno szą nie ustan nie wkład 
w roz wój i obro nę ogro dów.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Bia łym sto ku uwa ża, że Ju bi le usz 30-le cia PZD po wi -
nien być w 2011 r. uro czy ście ob cho dzo ny we wszyst kich
ro dzin nych ogro dach dział ko wych w Okrę gu Pod la skim
w po łą cze niu z Dniem Dział kow ca. Po win no to być świę -
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to wszyst kich dział kow ców z pa mię cią jed nak o po trze -
bie po dej mo wa nia dal szych nie ustan nych dzia łań w obro -

nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, w obro -
nie Związ ku.

Okrę go wy Za rząd Pod la ski w Bia łym sto ku 

Ju bi le usz 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców w okrę gu wro cław skim

W dniu 27 sierp nia 2011 r. na zie lo nym te re nie ROD
„Ma rze nie” we Wro cła wiu – obok Okrę go we go Do mu
Dział kow ca mia ła miej sce uro czy stość 30-le cia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Na ju bi le uszo wą uro czy stość
przy by ło po nad 200 dzia ła czy i wzo ro wych dział kow ców
z ro dzin nych ogro dów dział ko wych okrę gu wro cław skie -
go, któ rzy wy peł ni li licz ne rzę dy fo te li, krze seł i ław za -
rów no pod sło necz nym nie bem jak i pod ob szer ny mi
na mio ta mi i pa ra so la mi.

Na uro czy stość Ju bi le uszu przy by li rów nież za pro sze ni
go ście – Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Dol no ślą skie go 
– Pan Ma rek Ła piń ski, Dy rek tor Ge ne ral ny Dol no ślą skie -
go Urzę du Wo je wódz kie go – Pa ni Jo lan ta Kru po wicz,
któ ra re pre zen to wa ła Wo je wo dę Dol no ślą skie go – Pa na
Mar ka Alek san dra Sko ru pę oraz Wi ce bur mistrz Mia sta 
i Gmi ny Wo łów Pan Ma ciej Nej man.

Otwar cia uro czy sto ści do ko nał Pre zes Okrę go we go Za -
rzą du PZD we Wro cła wiu – mgr Ja nusz Mosz kow ski, któ -
ry po po wi ta niu go ści i uczest ni ków Ju bi le uszu przy-
po mniał hi sto rię ru chu ogrod nic twa dział ko we go na zie -
miach pol skich oraz oko licz no ści po wo ła nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, je go do ko na nia w I-szej de ka dzie,
lat 1981–1990, w któ rej po wsta ły 62 no we ogro dy dział -
ko we a dział ki otrzy ma ło bli sko 20 ty się cy ro dzin. 

Wska zał na osią gnię cia w ko lej nym 20-le ciu, w tym
przede wszyst kim suk ce sy w roz wo ju i mo der ni za cji ogro -
dów dział ko wych. W swo im wy stą pie niu przy po mniał 
20 lat wal ki o utrzy ma nie te re nów ogro dów o utrzy ma nie
usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych a na stęp -
nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Zwró cił
uwa gę na za gro że nia ogro dów, usta wy i Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców naj pierw w 1990 ro ku ze stro ny ów cze -
sne go Oby wa tel skie go Klu bu Par la men tar ne go a na stęp-
nie w związ ku z pro jek ta mi ustaw po wszech nej pry wa ty -
za cji i re pry wa ty za cji grun tów oraz pro jek ta mi ustaw 
o ogro dach „Pra wa i Spra wie dli wo ści”. Wska zał na bie żą -
ce za gro że nia spo wo do wa ne wnio ska mi I -go Pre ze sa. Są -
du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz
po wszech ny w Pol sce sprze ciw wo bec tej for my wal ki 
z ogro da mi i Związ kiem.

Pod kre śla jąc do ko na nia Związ ku w mi nio nym 30-le ciu
wy ra ził prze ko na nie, że dział kow cy, za rzą dy i ca ły Zwią -
zek bę dą ob cho dzić w przy szło ści ko lej ne rocz ni ce, ku za -
do wo le niu swo ich człon ków i po myśl no ści ro dzin dział-
kow ców. Prze ka zu jąc oso bi ste po zdro wie nia od Pre ze sa

Związ ku mgr inż. Eu ge niu sza Kon drac kie go 29 za słu żo -
nym dzia ła czom PZD wrę czył przy zna ne spe cjal ne Dy -
plo my „Z oka zji 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow-
ców za wy bit ne za słu gi dla roz wo ju ru chu ogrod nic twa
dział ko we go i umac nia nia Związ ku”.

Dy rek tor Ge ne ral ny Dol no ślą skie go Urzę du Wo je wódz -
kie go z upo waż nie nia Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol -
skiej wrę czy ła 4-em dzia ła czom Związ ku Zło te i Srebr ne
Krzy że Za słu gi, a w imie niu Wo je wo dy Dol no ślą skie go
wrę czy ła 23 za słu żo nym dzia ła czom okrę gu spe cjal ne Dy -
plo my „Za za słu gi na rzecz Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i za an ga żo wa nie w roz wój ro dzin nych ogro dów
dział ko wych”. Pa ni Dy rek tor od czy ta ła ob szer ne pi smo
wo je wo dy Dol no ślą skie go za wie ra ją ce ży cze nia i gra tu la -
cje z oka zji Ju bi le uszu 30 rocz ni cy po wsta nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Z ko lei Wi ce mar sza łek Wo je -
wódz twa dol no ślą skie go – Pan Ma rek Ła piń ski wrę czył
32 za słu żo nym dzia ła czom spe cjal ne Dy plo my Uzna nia
„Za Spo łecz ną dzia łal ność w ra mach ro dzin nych ogro dów
dział ko wych z oka zji 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców”.

Z oka zji Ju bi le uszu 30-le cia PZD – trzem dzia ła czom
Związ ku wrę czo no od zna ki „Za Za słu gi dla PZD”, 
a 21 dzia ła czom zło te od zna ki „Za słu żo ny Dział ko wiec”.

Od zna cze ni i uho no ro wa ni licz ny mi dy plo ma mi dzię -
ku jąc za do ce nie nie ich spo łecz nej pra cy na rzecz Związ -
ku i Ogro dów za pew ni li o dal szej efek tyw nej dzia łal no ści
i ko niecz no ści obro ny usta wy, Or ga ni za cji i te re nów ogro -
dów.

W trak cie uro czy sto ści przed sta wi cie lom 13 ro dzin nych
ogro dów dział ko wych Pre zes Okrę gu wrę czył Ju bi le uszo -
we pu cha ry i dy plo my z oka zji 65,55,45,35 i 30-le cia ist -
nie nia ogro dów, a wraz z Wi ce pre ze sem inż. Jó ze fem
Smo li sem po ogło sze niu wy ni ków Okrę go we go Kon kur -
su „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2011r. wrę czył pu -
cha ry, dy plo my i na gro dy lau re atom kon kur su, po zo s-
ta łym uczest ni kom wrę czo ne zo sta ły dy plo my i na gro dy.
Wszy scy uczest ni cy Kon kur su otrzy ma li tak że kom ple ty
wy daw nictw Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Po ogło sze niu wy ni ków Okrę go we go Kon kur su „Wzo -
ro wa Dział ka Ro ku 2011” ich lau re atom i uczest ni kom
wrę czo no dy plo my, na gro dy rze czo we oraz kom ple ty wy -
daw nictw PZD.

Na za koń cze nie uro czy sto ści uczest ni cy Ju bi le uszu 
30-le cia pol skie go Związ ku Dział kow ców przy ję li RE-
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ZOLUCJĘ w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Pod czas przerw w uro czy sto ści przy gry wał ze spół mu -
zycz ny a uczest ni cy czę sto wa ni by li przy sma ka mi z gril -

la (kar ków ka, kieł ba sa, ka szan ka oraz do żyn ko wą gro -
chów ką). Wspa nia łej Ju bi le uszo wej uro czy sto ści sprzy ja -
ła pięk na sło necz na po go da.

Pre zes OZ PZD we Wro cła wiu
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Re la cja z ob cho dów ju bi le uszu 100-le cia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ja na Ka spro wi cza 
w Tcze wie

W dniu 27 sierp nia 2011 ro ku w Tcze wie od by ły się uro -
czy sto ści z oka zji 100-le cia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go im. Ja na Ka spro wi cza i XIX Miej skich Do ży nek
Dział ko wych.

Na za pro sze nie Pre ze sa ROD Wie sła wa Mi tu ry w tej
do nio słej uro czy sto ści wzię li udział:

– Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku re pre zen to wa li:
Pre zes OZ PZD Cze sław Smo czyń ski, Se kre tarz OZ PZD
Wal de mar Le wan dow ski, In struk tor ds. ogrod nic twa Ma -
rian na Hu ka ła -Niem czuk i Prze wod ni czą cy Okrę go wej
Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Bo gu sław Dą brow ski,

– Po sło wie na Sejm RP Jan Ku las i Ka zi mierz Smo liń -
ski,

– Pre zy dent Mia sta Mi ro sław Po błoc ki i Wi ce pre zy dent
Ze non Dre wa,

– Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Mi ro sław Au gu styn i
czło nek Ra dy Mia sta Wło dzi mierz Mrocz kow ski

– Sta ro stwo Po wia to we Tcze wa re pre zen to wał Sta ro sta
Jó zef Pu czyń ski,

– Za rząd Po wia tu Tczew skie go re pre zen to wał czło nek
Sta ni sław Ac ker man,

– Urząd Gmi ny Tczew re pre zen to wał Wójt Ro man Re -
zme row ski,

– Ko men dę Po wia to wą Po li cji w Tcze wie re pre zen to -
wał Ko men dant Ro bert Su de nis a Ko men dę Stra ży Miej -
skiej w Tcze wie Ko men dant An drzej Ja chi mow ski,

– Pro boszcz Pa ra fii św. Jó ze fa ks. pra łat An to ni Du naj -
ski oraz Pre ze si ogro dów dział ko wych zlo ka li zo wa nych
w Tcze wie i Lu bi sze wie wraz z licz nie przy by ły mi dział -
kow ca mi i ich ro dzi na mi.

Uro czy sto ści z oka zji 100-le cia ROD roz po czę ły się
mszą eu cha ry stycz ną od pra wio ną w ko ście le przez ks.
pra ła ta An to nie go Du naj skie go, pro bosz cza pa ra fii św. Jó -
ze fa w Tcze wie, po czym wszy scy za pro sze ni go ście i bar -
dzo licz nie uczest ni czą cy dział kow cy wraz z ro dzi na mi
prze szli uli ca mi mia sta do sie dzi by Ogro du przy wtó rze
Har cer skiej Or kie stry Dę tej.

Uczest ni cy uro czy sto ści od śpie wa li Hymn Pol skie go
Związ ku Dział kow ców „Zie lo na Rzecz po spo li ta” wspo -
ma ga ni przez chór Tczew skie go To wa rzy stwa Kul tu ral -
ne go „BRAMA”.

Pre zes OZ PZD wy gło sił oko licz no ścio we prze mó wie -

nie in for mu jąc, że Uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD Nr
7/XXI/2011 z dnia 21 czerw ca 2011 ro ku nada no Ogro do -
wi sztan dar. Kra jo wa Ra da PZD re pre zen tu ją ca in te re sy
człon ków Związ ku po prze ana li zo wa niu i oce nie osią -
gnięć i za sług dział kow ców i or ga nów sa mo rzą do wych
ROD po sta no wi ła wy róż nić ogród Sztan da rem Związ ko -
wym, cze go nie do stę pu ją wszy scy.

Pre zes OZ PZD stwier dził, że nada nie przez Kra jo wą
Ra dę PZD sztan da ru w 100 rocz ni cę po wsta nia ogro du
jest wy róż nie niem szcze gól nym, ale i zo bo wią zu ją cym
dla wszyst kich człon ków Związ ku, użyt kow ni ków dzia -
łek. Sztan dar ten jest i za wsze bę dzie sym bo lem przy na -
leż no ści do na szej or ga ni za cji oraz zo bo wią zu je do
ak tyw nej i cią głej pro mo cji idei ogrod nic twa dział ko we -
go. Idei, któ ra dyk tu je po trze bę pro wa dze nia świa do mej
po li ty ki w kwe stii ist nie nia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go dla obec nych i przy szłych po ko leń.

Pre zes OZ PZD od czy tał list gra tu la cyj ny Pre ze sa
Związ ku Eu ge niu sza Kon drac kie go, w któ rym prze ka zał
dział kow com i ich ro dzi nom oso bi ste po dzię ko wa nie za
do tych cza so we osią gnię cia i ży cze nia speł nia nia w przy -
szło ści wszel kich za mie rzeń oraz po wo dze nia w ży ciu
oso bi stym.

Wrę czył Pre ze so wi ROD spe cjal ny pu char Pre ze sa Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców z oka zji ju bi le uszu 100-le -
cia ist nie nia ROD im. Ja na Ka spro wi cza w Tcze wie.

Prze ka zał tak że gra tu la cje skie ro wa ne do dział kow ców
przez Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku oraz wrę czył
oko licz no ścio wy pu char.

Głos za bra li tak że Po sło wie na Sejm RP Jan Ku las i Ka -
zi mierz Smo liń ski pod kre śla jąc zna cze nie ogro dów dział -
ko wych dla człon ków lo kal nych spo łecz no ści oraz
ko niecz ność ich dal sze go ist nie nia. Pre zy dent Mia sta
Tcze wa Mi ro sław Po błoc ki w cie płych sło wach zwró cił
się do uczest ni ków uro czy sto ści za pew nia jąc o sta łym po -
par ciu władz mia sta dla dział kow ców. Użyt ku ją cych
dział ki w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych zlo ka li zo -
wa nych na te re nie Tcze wa.

Z upo waż nie nia Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej PZD Ma rii Fojt i w imie niu Okrę go wej Ko mi sji
Re wi zyj nej PZD w Gdań sku ży cze nia skie ro wa ne do spo -
łecz no ści dział ko wej ju bi la ta prze ka zał jej Prze wod ni czą -
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cy Bo gu sław Dą brow ski.
Na stęp nie na stą pi ło wrę cze nie sztan da ru Pre ze so wi

ROD Wie sła wo wi Mi tu ra, któ re go w imie niu Pre ze sa Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go
do ko na li Pre zes OZ PZD, czło nek Kra jo wej Ra dy PZD
Cze sław Smo czyń ski i Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej PZD, czło nek Kra jo wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej PZD Bo gu sław Dą brow ski.

Do ko na no sym bo licz ne go wbi cia gwoź dzi w drze wiec
sztan da ru oraz wpis do kro ni ki ogro du.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści by ło wrę cze nie przez
Pre ze sa OZ PZD Cze sła wa Smo czyń skie go, od zna czeń
związ ko wych, któ re otrzy ma li:

– Od zna kę „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców”: Mi ro sław Po błoc ki Pre zy dent Mia sta Tcze wa,
Krzysz tof Wi to siń ski Na czel nik Wy dzia łu Spraw Ko mu -
nal nych Urzę du Mia sta Tcze wa, Ce li na Zaj da In struk tor
Kra jo wy SSI, czło nek PZD w ROD im. Ja na Ka spro wi cza
i Wło dzi mierz Mróz czło nek PZD w ROD im. Ja na Ka -
spro wi cza w Tcze wie,

– Zło te Od zna ki „Za słu żo ny Dział ko wiec” dział kow cy
z ROD im. Ja na Ka spro wi cza: Je rzy Adam, Zyg munt Ki -
zlich, Zbi gniew Mach nic ki, Pre zes ROD Wie sław Mi tu ra,
An to ni Owcza rek, Ma ria So bisch i He le na Ty da,

Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców” i Zło te Od zna ki „Za słu żo ny Dział ko wiec” zo sta ły
przy zna ne przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD i wrę -
czo ne zo sta ły w imie niu Pre ze sa Polskiego Związku
Działkowców Eu ge niu sza Kon drac kie go.

– Srebr ne Od zna ki „Za słu żo ny Dział ko wiec” otrzy ma -
ło 10 dział kow ców i Brą zo we Od zna ki Za słu żo ny Dział -
ko wiec otrzy ma ło 16 dział kow ców, wszy scy z ROD 
im. Ja na Ka spro wi cza w Tcze wie.

Pre zy dent Mia sta Mi ro sław Po błoc ki, Sta ro sta Jó zef Pu -
czyń ski i Wójt Ro man Re zme row ski wrę czy li dy plo my i
na gro dy dla lau re atów, tra dy cyj nie or ga ni zo wa ne go miej -
skie go kon kur su na naj ład niej szą dział kę i uczest ni ków
kon kur su strze lec kie go.

Re dak tor lo kal ne go wy da nia „Pol ska. Dzien nik Bał tyc -
ki” do ko na ła wrę cze nia dy plo mów i na gród dla lau re atów
naj ład niej szych dzia łek w tczew skich ogro dach, któ rzy
uzy ska li naj wyż sze no ty w or ga ni zo wa nym tra dy cyj nie
ple bi scy cie.

Te ren wspól ny ogro du wy peł nio ny był do ostat nie go
miej sca przez dział kow ców uczest ni czą cych w tej pod nio -
słej uro czy sto ści ob cho du 100 le cia ogro du.

Za pro sze ni go ście od wie dzi li sto iska Tczew skich Ogro -
dów, na któ rych pre zen to wa no uzy ska ne plo ny, któ re po
za koń cze niu tra dy cyj nie prze ka zy wa ne są do Ośrod ka dla
dzie ci nie peł no spraw nych, pro wa dzą ce go warsz ta ty te ra -
pii za ję cio wych.

Przy mu zy ce i wy stę pach lo kal nych ze spo łów bar dzo
licz nie ze bra ni dział kow cy wraz z ro dzi na mi wy śmie ni -
cie się ba wi li w Do mu Dział kow ca do bia łe go ra na.

W za łą cze niu prze ka zu ję Ga ze tę Ju bi le uszo wą wy da ną
przez Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. Ja na Ka spro wi cza
w Tcze wie z oka zji 100-le cia ist nie nia.

/-/ Bo gu sław Dą brow ski 

W dniu 13 czerw ca 2011 r, w sa li Urzę du Wo je wódz -

In for ma cja n/t okrę go wych uro czy sto ści 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy 

kie go w Byd gosz czy, pod pa tro na tem ho no ro wym Wo je -
wo dy Ku jaw sko-Po mor skie go oraz Pre zy den ta Mia sta
Byd gosz czy, od by ły się okrę go we uro czy sto ści 30-le cia
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Spo tka nie roz po czę ło
się wpro wa dze niem sztan da rów związ ko wych oraz od -
śpie wa niem hym nu PZD „Zie lo na Rzecz po spo li ta”.

Prze wod ni czą ca uro czy sto ści wi ce pre zes OZ PZD 
w Byd gosz czy Ur szu la Wa lu siak po wi ta ła przy by łych go -
ści: Wo je wo dę Ku jaw sko-Po mor skie go Pa nią Ewę Mes,
Prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Byd gosz czy Pa na Ro ma -
na Ja sia kie wi cza, przed sta wi cie la KR PZD Pa na Ta de usza
Ja rzę ba ka - pre ze sa OZ PZD w Szcze ci nie, po słów Pa nią
Gra ży nę Ciem niak i Pa na Eu ge niu sza Kło pot ka, Prze wod -
ni czą ce go Ra dy Wo je wódz kiej OPZZ Pa na Ha ral da Ma -
tu szew skie go, przed sta wi cie li sa mo rzą dów miast i gmin,
by łych pre ze sów OZ PZD w Byd gosz czy Pa nią Ali cję Do -
lec ką, Wi tol da De rę gow skie go i Ta de usza Mi nio ra oraz
re pre zen tu ją cych ROD okrę gu byd go skie go pre ze sów

ogro dów, lau re atów kon kur sów okrę go wych, człon ków
okrę go wych struk tur związ ku, a tak że przed sta wi cie li me -
diów byd go skich.

W wy stą pie niu in au gu ru ją cym ob ra dy pre zes OZ PZD
Bar ba ra Ko kot przed sta wi ła hi sto rycz ny za rys po wsta wa -
nia ogro dów dział ko wych w re gio nie ku jaw sko-po mor -
skim, ze szcze gól nym pod kre śle niem naj now szej hi sto rii
i zna cze nia i ro li dla ist nie nia ogro dów dział ko wych 
w Pol sce usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych, da ją cej po cząt ki nie za leż no ści, sa -
mo dziel no ści i sa mo rząd no ści or ga ni za cji dział kow ców 
– Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Wie le miej sca w swo -
im wy stą pie niu pre zes po świę ci ła te ma to wi obro ny usta -
wy, za gro żeń wy ni ka ją cych z ko lej nych prób dzia łań
po li ty ków kwe stio nu ją cych za pi sy usta wy o ROD, w tym
te mat ocze ki wa ne go roz strzy gnię cia wnio sków zło żo nych
w Try bu na le Kon sty tu cyj nym, w na szej oce nie ma ją ce go
fun da men tal ne zna cze nie dla przy szło ści ru chu ogrod nic -
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twa dział ko we go. Dla te go tak wiel ką wa gę Zwią zek przy -
kła da do zbli ża ją cych się wy bo rów par la men tar nych. 
Z te go wzglę du nie zwy kle waż ny jest sto su nek przy szłych
par la men ta rzy stów do spraw ogrod nic twa dział ko we go.
Ca ła hi sto ria ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
świad czy o za po trze bo wa niu na ist nie nie ogro dów dział -
ko wych w Pol sce w do tych cza so wej for mu le, w spo sób
zor ga ni zo wa ny, pod sztan da rem Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców, a fakt prze trwa nia wszel kich za wi ro wań wy ni ka -
ją cych z kart hi sto rii, prze trwa nia dzię ki jed no ści dział-
kow ców bez wzglę du na wy zna wa ne po glą dy po li tycz ne,
niech bę dzie dla nas wy znacz ni kiem, że tyl ko ra zem mo -
że my czuć się sil ni.

Bar dzo waż nym i pod nio słym punk tem pro gra mu uro -
czy sto ści by ło od czy ta nie uchwa ły Pre zy dium OZ PZD w
spra wie nada nia mia na „Ogro du 30-le cia PZD” ro dzin -
nym ogro dom dział ko wym, ob cho dzą cym w ro ku ju bi le -
uszo wym 30 rocz ni cę po wsta nia ogro du ROD „Zie lo ny
Gaj” w Byd gosz czy, ROD „Le śna Po la na” w Osiel sku,
ROD „Sa dre mo” w Ko ro no wie, ROD „Pod Mu ro wań -
cem” w Mu ro wań cu oraz ROD „Świt” w Byd gosz czy.

Za słu żo nym dzia ła czom ogro dów okrę gu byd go skie go
wrę czo no od zna cze nia związ ko we: „Za za słu gi dla PZD”
- 3 oso bom oraz zło te od zna ki „Za słu żo ny Dział ko wiec”
- 5 oso bom. Mi łym ak cen tem by ło uho no ro wa nie Go ści
ho no ro wych uro czy sto ści oraz za słu żo nych dzia ła czy
struk tur okrę go wych Związ ku, ufun do wa ny mi przez OZ
PZD w Byd gosz czy z oka zji Ju bi le uszu 30-le cia PZD nu -
mi zma ta mi - mo ne ta mi srebr ny mi „30 plo nów ju bi le uszo -
wych”. Nu mi zma ta mi uho no ro wa no mię dzy in ny mi pre-
ze sa KR PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go (na rę ce
przed sta wi cie la KR), Pa na Ta de usza Ja rzę ba ka, Prze wod -
ni czą ce go RM Ro ma na Ja sia kie wi cza, by łych pre ze sów
OZ PZD, człon ków struk tur okrę go wych oraz przed sta -
wi cie li sa mo rzą dów lo kal nych i in sty tu cji.

Go ście uro czy sto ści ju bi le uszo wych w swo ich wy stą -
pie niach za pew nia li dział kow ców o swo im wspar ciu. Po -
seł Gra ży na Ciem niak po twier dzi ła, że tak jak do tych czas
bę dzie bro ni ła ogro dy. Prze wod ni czą cy RM Byd gosz czy
Ro man Ja sia kie wicz stwier dził, że je że li Zwią zek do brze
funk cjo nu je od 30 lat, to nie na le ży te go zmie niać. Prze -
ka zał wy ra zy zro zu mie nia w imie niu byd go skie go ra tu -
sza w kwe stii ka na li zo wa nia ogro dów, o pro ble mach
ogro dów z ludź mi za miesz ku ją cy mi al ta ny, po twier dza -
jąc że jest to rów nież za da nie dla sa mo rzą dów.

Bar dzo emo cjo nal ne wy stą pie nie wy gło sił b. po seł na
Sejm, b. pre zes OZ Wi told De rę gow ski. Wspo mniał spo -
tka nie związ ko we na tej sa mej sa li sprzed 21 lat, gdy ów -
cze sny po seł Wy brań ski (tak że czło nek ogro du ze Żni na),
współ au tor nie chlub ne go pro jek tu usta wy o fi zycz nej li -
kwi da cji ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
spo tkał się z jed no znacz nym sprze ci wem dział kow ców.
Pa da ły wów czas „sil ne sło wa”, że ogro dów nie od da my.
Ja ko naj pięk niej szy pre zent okre ślił W. De rę gow ski usta -
wę z dnia 23 czerw ca 1995 r., bę dą cą no we li za cją usta wy

z 1981 ro ku, na mo cy któ rej dział kow cy otrzy ma li bez -
płat nie zie mie w wie czy ste użyt ko wa nie. Ta ki pre zent sam
nie przy szedł, mu sie li śmy do te go do pro wa dzić. Dziś ma -
my no wą usta wę z 2005 ro ku, któ rej mu si my wspól nie
bro nić. By ła pre zes OZ Ali cja Do lec ka wspo mi na ła okres
swo je go funk cjo no wa nia w struk tu rach związ ku, okres
cią głej obro ny by tu związ ku, ogro dów i praw dział kow -
ców. Dziś w ogro dach ob ser wu je my zmia nę po ko le nio -
wą, co też sta no wi dla nas za da nie włą cze nia lu dzi mło-
dych do pro ble mów związ ku. Wy wo ła ła w wy stą pie niu
po sła Kło pot ka, mó wiąc że li czy na wspar cie Je go i ca łe -
go PSL. Po seł Eu ge niusz Kło po tek po twier dził, że to już
no we mu par la men to wi przyj dzie zmie rzyć się z wy ro kiem
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. W swo im wy stą pie niu tłu -
ma czył się z po wo dów swo jej re zy gna cji z przy ję cia ro li
re pre zen tan ta Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym
w spra wie za skar że nia art. 24 usta wy o ROD.

Re pre zen tu ją cy KR PZD Pan Ta de usz Ja rzę bak za uwa -
żył po zy tyw ne prze ja wy po sta wy byd go skich sa mo rzą -
dow ców wo bec pro ble mów dział kow ców. Wła dze miej s-
co we wi dzą te ma ty za miesz ki wa nia, bu dow nic twa po -
nadnor ma tyw ne go, z czym trud no spo tkać się w par la -
men cie. Tam szu ka ją spo so bów w spra wie zmia ny usta wy.
W ob li czu dzi siej szych za gro żeń, 

Kra jo wa Ra da PZD stoi na sta no wi sku, że Zwią zek ja -
ko ca ła or ga ni za cja wi nien wy po wie dzieć się w spra wie
zgło szo nych wnio sków do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
dla te go zwo łu je w dniu 22 wrze śnia II Kon gres Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Za kwe stio no wa nie 4-ch bar dzo
istot nych ar ty ku łów usta wy o ROD gro zi ogro dom, dział -
kow com i ca łe mu Związ ko wi po waż ny mi kon se kwen cja -
mi dla na szej przy szło ści. Mu si my mieć so jusz ni ków 
w sa mo rzą dach, mu si my po zy skać po par cie w Sej mie 
i Se na cie. Dla te go mu si my dą żyć do wy bra nia ta kie go
par la men tu, któ ry bę dzie wspie rać ogro dy, a nie dą żyć do
ich li kwi da cji. Obro nić mo że nas ja kość na sze go dzia ła -
nia, aby na si dzi siej si go ście, by li rów nież na szy mi go ść -
mi na II Kon gre sie PZD.

Ko lej nym ak cen tem uro czy sto ści ju bi le uszo wych Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców był po kaz fil mu pre zen tu -
ją ce go ogro dy i dział ki w Okrę gu Byd go skim na prze s-
trze ni 30-le cia PZD. Film po ka zał jak po wsta wa ły ogro -
dy, na jak trud nych te re nach po dej mo wa no trud ich za kła -
da nia, aż po dzień dzi siej szy, z po ka zem tych naj pięk-
niej szych dzia łek, na sa dzeń, plo nów i ca łej in fra struk tu ry
ogro do wej.

Po pre zen ta cji fil mo wej do ko na no ogło sze nia i wrę cze -
nia na gród i dy plo mów lau re atom kon kur sów zor ga ni zo -
wa nych na szcze blu OZ PZD w Byd gosz czy. W kon kur sie
„Wzo ro wy Ogród Dział ko wy 2011” I miej sce za jął ROD
„Ire na” w Ino wro cła wiu, II miej sce – ROD „Re laks” 
w Świe ciu, a III miej sce – ROD „Pod Gru szą” w Krusz -
wi cy. W kon kur sie „Wzo ro wa dział ka 2011” I miej sce
przy zna no Pań stwu Ha li nie i Ka zi mie rzo wi Ko złow skim
z ROD „Sza rot ka” w Byd gosz czy, II miej sce Pań stwu Ma -
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rian nie i Ste fa no wi Grab skim z ROD „Si ła” w Gniew ko -
wie, a dwa rów no rzęd ne III miej sca Pań stwu Eu ge nii 
i Mi cha ło wi Sa wic kim z ROD „Przy le sie" w Byd gosz czy
oraz Pań stwu Ja ni nie i Le cho wi Urbań skim z ROD „Pod
Kasz ta na mi” w Zur czy nie. Po nad to 13 uczest ni ków kon -
kur su otrzy ma ło wy róż nie nie. W ogło szo nym kon kur sie
„Dział ka mo ja ra dość i zdro wie” w ka te go rii wspo mnie -
nia lau re ata mi zo sta ły Pa ni Ali cja Do lec ka z ROD „Kru -
szyn ka" w Kru szy nie i Pa ni Kry sty na Koł tuń ska z ROD
„Bra tek” w Sol cu Kuj., na to miast w ka te go rii wiersz Pa -
ni Zo fia To mec ka z ROD „Przy le sie" w Byd gosz czy. 
W kon kur sie „Naj ład niej sza kro ni ka ROD” oko licz no -
ścio we sta tu et ki - tro fea szkla ne oraz dy plo my otrzy ma ły
ogro dy: za za ję cie I miej sca ROD „Ire na” w Ino wro cła -
wiu, 2 miej sca ROD „Przy le sie” w Sul nów ku oraz dwa
rów no rzęd ne 3 miej sca ROD „Cu krow nik II” w Błą dzi -
miu i ROD „Si ła” w Gniew ko wie.

Bar dzo istot nym punk tem uro czy stych ob cho dów 
30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy
by ło przy ję cie:

– re zo lu cji – wy stą pie nia dział kow ców, uczest ni ków
uro czy stych ob cho dów Ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, zor ga ni zo wa nych przez Okrę go -

wy Za rząd PZD w Byd gosz czy w dniu 13 sierp nia 2011 r.
– do dział kow ców, człon ków ro dzin ogro do wych i sym pa -
ty ków ro dzin nych ogro dów dział ko wych - o ak tyw ne
uczest nic two w wy bo rach par la men tar nych,

- prze sła nia dział kow ców, uczest ni ków uro czy stych ob -
cho dów Ju bi le uszu 30 - le cia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, zor ga ni zo wa nych przez Okrę go wy 

Za rząd PZD w Byd gosz czy w dniu 13 sierp nia 2011 r.
do Par la men ta rzy stów, kan dy da tów w wy bo rach do Sej mu
i Se na tu RP z okrę gu byd go skie go - o jed no znacz ne od nie -
sie nie się w swo ich pro gra mach wy bor czych do kwe stii
przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Okrę go we uro czy sto ści 30-le cia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców za koń czy ły sło wa po dzię ko wa nia zło żo ne
w imie niu Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD p. Eu ge niu sza
Kon drac kie go przez Pa na Ta de usza Ja rzę ba ka, któ ry wy -
so ko oce nił po ziom or ga ni za cyj ny i uro czy sty cha rak ter
im pre zy, po dzię ko wał Pa ni Pre zes Bar ba rze Ko kot za
cięż ką pra cę, a sło wa mi otu chy o za cho wa nie jed no ści 
w obro nie Związ ku i ogro dów dział ko wych jesz cze raz
za ape lo wał o pod trzy ma nie na szych tra dy cji.

20 sierp nia od by ły się na te re nie ROD „Gór ki Ustow -

Pre zes OZ PZD 
/-/

Se kre tarz OZ PZD
/-/ 

Byd goszcz, dnia 13 czerw ca 2011r.

Spra woz da nie z ju bi le uszu 30-le cia ROD „Gór ki Ustow skie” w Szcze ci nie i 30-le cia PZD

skie” w Szcze ci nie dni dział kow ca po łą czo ne z ob cho da -
mi trzy dzie sto le cia po wsta nia ogro du i trzy dzie sto le cia po -
wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Ob cho dy ju bi le uszy by ły po prze dzo ne spo tka niem 
13 sierp nia 2011 r. z dział kow ca mi po sia da ją cy mi 30 lat
pra wa do dział ki. Na spo tka niu przy ka wie i ciast ku wspo -
mi na no pierw sze dni po wsta nia ogro du i prze kształ ca nia
zie mi, pod wa rzy wa, drzew ka owo co we, oraz ja kiś ką cik
wy po czyn ko wy. Wy si łek w tak trud nym te re nie był nie -
ma ły: trze ba by ło ba gno od wod nić, na wieźć ziem ni, zni -
we lo wać usko ki na pa gór kach, wy kar czo wać szu wa ry. Na
za koń cze nie spo tka nia każ dy z uczest ni ków otrzy mał spe -
cjal ny na tą oko licz ność dy plom i upo min ki z oka zji ju bi -
le uszu.

Roz po czy na jąc uro czy sto ści dni dział kow ca pro wa dzą -
cy Je rzy Za wa da za po znał ze bra nych z hi sto rią ob cho dów
plo nów. Po ta kim wstę pie i wy słu cha niu hym nu dział kow -
ców, roz po czę ły się uro czy sto ści ju bi le uszo wej, na któ re
przy by li oprócz dział kow ców ogro du i ich ro dzi ny pre zes
okrę go we go Za rzą du w Szcze ci nie Ta de usz Ja rzę bak wraz

z człon kiem okrę go we go za rzą du Ma ria nem Ci choc kim
jak rów nież przed sta wi cie le ogro dów są sia du ją cych z na -
szym.

Wpro wa dze nie do uro czy sto ści przed sta wił pre zes ogro -
du Ro man Kremp ski.

Przez Ju sty nę Ma la now ską naj młod szą dział kow czy -
nię i Sta ni sła wa Mi ło sza naj star sze go dział kow ca wpro -
wa dzo no na plac od by wa ją cych się uro czy sto ści drzew ko
ju bi le uszo we w oto cze niu ko szy plo nów wy ko na nych
przez po szcze gól ne sek to ry.

W swym wy stą pie niu Pre zes OZ Ta de usz Ja rzę bak od -
niósł się do po cząt ku po wsta nia PZD i je go sta łe go ist nie -
nia w ży ciu dział kow ców oraz do za gro że nia ja kie nie sie
dla wszyst kich dział kow ców w kra ju za skar że nie usta wy
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Na stęp nie pro wa dzą cy uro czy sto ści po pro sił aby 
w obec no ści uczest ni ków do ży nek pa ni Ju sty na Ma la now -
ska i Sta ni sław Mi łosz po sa dzi li drzew ko ju bi le uszo we,
któ re bę dzie sym bo lem ob cho dzo nych ju bi le uszy. Po sa -
dze nie drzew ka zo sta ło udo ku men to wa ne cer ty fi ka tem
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po twier dza ją cym po sa dze nie drzew ka. 
Im pre za by ła oka zją do po dzię ko wa nia dział kow com za

wkład pra cy pa rzecz ogro du i Związ ku wrę cza jąc od zna -
cze nia dla dział kow ców, zło tą, srebr ną i brą zo wą od zna -
ką.

Po wrę cze niu od zna czeń zo stał od czy ta ny pro to kół
Ogro do wej Ko mi sji Kon kur so wej w te ma cie „Wzo ro wa
dział ka ROD „Gó rek Ustow skich” w Szcze ci nie za ro ku
2011.

Dla dzie się ciu dział kow ców, któ rych dział ki uzy ska ły
naj więk szą ilość punk tów ufun do wa ne zo sta ły pu cha ry
oko licz no ścio we oraz wy róż nio no dzie więć dzia łek dy -
plo ma mi.

Ho dow cy go łę bi wy sta wi li swe naj ład niej sze oka zy 
i po chwa li li się swy mi osią gnię cia mi.

Był kier masz ogro do wy na któ rym moż na by ło ku pić
no win ki ho dow la ne i pre pa ra ty do ochro ny ro ślin. Fun -

dusz Hi po te tycz ny DOM miał swój punkt kon sul ta cyj no-
in for ma cyj ny.

W czę ści roz ryw ko wej to kon kurs na te mat zna jo mo ści
prze pi sów PZD.

Ko ło my śliw skie „Ba żant” przy go to wa ło pie czo ne go
dzi ka któ ry w ca ło ści zo stał z na dzie niem wnie sio ny na
plac uro czy sto ści wzbu dza jąc ogól ne za sko cze nie i cie ka -
wość.

Na za koń cze nie wnie sio no dwa tor ty oko licz no ścio we 
z oka zji 30-le cia ROD „Gór ki Ustow skie” i 30-le cia PZD.

Trud no jest opi sać at mos fe rę pa nu ją cą w trak cie uro czy -
sto ści dla te go pre zen tu ję kil ka zdjęć, któ re w czę ści prze -
ka żą ra dość z na sze go ju bi le uszu. Przez ca ły czas uro-
czy sto ści moż na by ło pod pi sać się pod sta no wi skiem 
w spra wie obro ny usta wy o ROD i Związ ku skie ro wa ne -
go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i Po słów. 

Opra co wał 
Ro man Kremp ski

Ju bi le usz 25-le cia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ja no wo” w Ru mii

20 sierp nia 2011 r. Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Ja no -
wo” w Ru mii ob cho dził 25-le cie ist nie nia. W uro czy sto -
ści wzię li udział przed sta wi ciel Kra jo wej Ra dy oraz
se kre tarz Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców Pan Wal de mar Le wan dow ski, wi ce bur mistrz
mia sta Ru mii Pan Mar cin Fuchs, prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej Ru mii Pan Ta de usz Piąt kow ski, pre zes Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „Ja no wo” w Ru mii Pan Jó zef
Chmie lew ski, Kra jo wy In struk tor Ogro do wy Pan Sta ni -
sław Kle isa. Obec ni By li rów nież po przed ni pre ze si ogro -
du: Pa ni Ire na Gą sior i Pan Zbi gniew Ra chwald oraz
pre ze si za przy jaź nio nych rum skich ogro dów: Pan Zdzi -
sław Ka miń ski pre zes ROD im. T. Ko ściusz ki w Puc ku 
i jed no cze śnie czło nek Okrę go we go Za rzą du w Gdań sku,
Pan Bog dan Ja strzęb ski, pre zes ROD im. Abra ha ma 
w Ru mii oraz sa mi dział kow cy. Swo ją obec no ścią za -
szczy ci ła ogród tak że po słan ka na sejm RP Pa ni Kry sty na
Kło sin. 

Na rę ce pre ze sa ogro du Mie czy sła wa Ka miń skie go zo -
sta ły wrę czo ne przez za pro szo nych go ści, pu cha ry, ta -
blicz ki pa miąt ko we oraz na rzę dzia ogrod ni cze.

Pa ni Bur mistrz Elż bie ta Ro ga la – Koń czak ufun do wa ła
książ ki z de dy ka cją dla człon ków Za rzą du Ogro du i dział -
kow ców wy róż nia ją cych się dłu go let nią, bo prze cież 
25-let nią dzia łal no ścią. 

Wrę cza no rów nież od zna cze nia za za słu gi dla Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, otrzy ma li je: Pre zes Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej „Ja no wo” w Ru mii Pan Jó zef
Chmie lew ski i obec ny pre zes ogro du Pan Mie czy sław Ka -
miń ski.

Od zna ki za słu żo ne go dział kow ca: zło tą, srebr ną i brą zo -
wą otrzy ma ło 16 dział kow ców. 

Po za koń cze niu czę ści ofi cjal nej wszy scy wspól nie oce -
ni li Wy sta wę Plo nów i wy bra li naj cie kaw sze kom po zy -
cje: pierw sze miej sce eg ze kwo za ję li Pań stwo Kry sty na 
i Fran ci szek Ko nop ka dz. nr 9 oraz Han ne lo re i Wa cław
Ro sin ke dz. nr 73, zwy cię scy otrzy ma li rów nież bo ny to -
wa ro we o war to ści 100,00 zł.

Po dzi wia no chleb do żyn ko wy upie czo ny i pięk nie wy -
ło żo ny w wi kli no wych ko szach, przez Pa nią Bar ba rę Le -
wiń ską z dz. nr 242.

Na stęp nie go ście zo sta li za pro sze ni przez pre ze sa ogro -
du Pa na Mie czy sła wa Ka miń skie go do Do mu Dział kow -
ca w ce lu za po zna nia się z Kro ni ką Ogro du i prze -
dys ku to wa nia bie żą cych pro ble mów zwią za nych z za gro -
że nia mi dla PZD.

A.... póź niej by ła prze pysz na gro chów ka, przy go to wa -
na przez rum skich har ce rzy, ogni sko, kon kur sy dla dzie ci
i za ba wa do póź nych go dzin wie czor nych.

Opra co wa nie:
Da nu ta Ko ra lew ska

Ire na Gą sior 
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Ob ra du ją cy w dniu 20 sierp nia 2011 r. naj wyż szy or gan
sa mo rzą du ogro do we go Nad zwy czaj ne Wal ne Ze bra nie
człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ro dzin -
nym Ogro dzie Dział ko wym im. T. Ko ściusz ki w Płoc ku 
(§ 74 ust. 1 Sta tu tu PZD) po przez sam fakt uro czy ste go
ob ra do wa nia i przy ję cie ni niej szej uchwa ły da je wy raz
swo je mu uzna niu dla za sług or ga ni za cyj nych i me ry to -
rycz nych Pol skie go Związ ku Dział kow ców w okre sie
XXX-le cia Je go dzia łal no ści, zwłasz cza w sfe rze ochro ny
praw na by tych przez dział kow ców, w tym tak że człon ków
na szej pra wie ty sięcz nej wspól no ty ogro do wej.

Hi sto ria ist nie nia i dzia łal no ści na sze go Ogro du za po -
cząt ko wa na zo sta ła w la tach sześć dzie sią tych ubie głe go
wie ku wraz z za ło że niem w 1962 r. Miej skie go Ogro du
Dział ko we go im. Fr. Cho pi na i Za kła do we go Ogro du
Dział ko we go „Pe tro che mik” w 1964 r., któ re to w 1982 r.
na pod sta wie przy ję tej przez Sejm RP w 1981 r. usta wy 
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych ze spo li ły się w
je den or ga nizm związ ko wy w ra mach Pol skie go Związ ku
Dział kow ców pn.: Pra cow ni czy Ogród Dział ko wy im. T.
Ko ściusz ki w Płoc ku.

Są w na szej wspól no cie ogro do wej by li pio nie rzy
ogrod nic twa dział ko we go w Płoc ku, dzi siaj Se nio rzy za -
słu że ni dla Ogro du i Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
któ rzy pa mię ta ją la ta 1962–1981 kie dy to na sze ogro dy
funk cjo no wa ły na pod sta wie usta wy z 9 mar ca 1949 r. 
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych w struk tu rach
Cen tral nej Ra dy Związ ków Za wo do wych, ma jąc ogra ni -
czo ną su we ren ność dzia ła nia.

Śred nie i naj młod sze po ko le nia na szych Dział kow ców
urze czy wist nia ły swo je ma rze nia dział ko we już w ra mach
ogól no pol skiej sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji 
– Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po wsta łe go na mo cy
usta wy sej mo wej z 6ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro -
dach dział ko wych. Od te go też okre su da tu je się hi sto ria
po wsta nia na sze go Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go
im. T. Ko ściusz ki i jak że dy na micz ne je go za go spo da ro -
wy wa nie, mo der ni zo wa nie i roz wój, co udo ku men to wa no
w wie lo to mo wej „Kro ni ce Ogro du”.

Ale pa mię ta my tak że, że już w ła tach dzie więć dzie sią -
tych ubie głe go wie ku róż ne si ły po li tycz ne za czę ły dą żyć
do pod wa ża nia kon sty tu cyj no ści usta wy z 1981 r. o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych. I roz po czę ła się wal -
ka z ty mi za gro że nia mi, wal ka o za cho wa nie ogro dów 
i praw na by tych przez dział kow ców, wal ka o ist nie nie nie -
za leż nej, sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji dział -
kow ców. Po ro ku 2000 pró by li kwi da cji ogro dów i Pol s-
kie go Związ ku Dział kow ców na si li ły się i trwa ją po dziś
dzień. W naj wyż szym stop niu do świad czy ła tych za gro -
żeń tak że na sza wspól no to ogro do wa w la tach i 1999–2001,
kie dy to nie uczci wy rze ko my spad ko bier ca zie mi, któ rą
za go spo da ro wa li śmy i użyt ku je my, pró bo wał w „ma je sta -
cie pra wa” ode brać ją nam. A by ło by to rów no znacz ne 
z roz pa dem i uni ce stwie niem ca łe go na sze go Ogro du. 
I gdy by nie ak tyw ny udział na szych dzia ła czy związ ko -
wych w wy to czo nych nam pro ce sach ad mi ni stra cyj nych 
i są do wych, i bar dzo du ża po moc praw na Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, przy oso bi stym za an ga -
żo wa niu Pre ze sa PZD – p. Eu ge niu sza Kon drac kie go, nie
mie li by śmy szans na wy gra nie tych spraw przed Urzę dem
Miesz kal nic twa i Na czel nym Są dem Ad mi ni stra cyj nym.
A jed nak wy gra li śmy! Wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go w imie niu Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 
4 grud nia 2001 r. jest te go naj lep szym do wo dem. A to tyl -
ko je den z ty się cy do wo dów na to, że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, a w szcze gól no ści Je go Pre zes – pan 
E. Kon drac ki w okre sie 30-le cia dzia łal no ści do brze za -
słu ży li się wszyst kim pol skim dział kow com, a na szej
wspól no cie w szcze gól no ści.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę – Nad zwy czaj ne Wal ne
Ze bra nie człon ków ROD im. T. Ko ściusz ki w Płoc ku na
pod sta wie § 21 ust. 2 Sta tu tu PZD, na uza sad nio ny wnio -
sek Za rzą du Ogro du na da je Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac -
kie mu – Pre ze so wi Pol skie go Związ ku Dział kow ców
ty tuł/god ność Ho no ro we go Człon ka Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go im. T. Ko ściusz ki w Płoc ku, z wpi sa niem
do Re je stru Człon ków Za słu żo nych dla ROD „Ko ściusz -
ki” i upa mięt nie niem w Kro ni ce Ogro du. 

Uchwa ła Nad zwy czaj ne go Wal ne go Ze bra nia człon ków PZD w ROD im. T. Ko ściusz ki w Płoc ku 

UCHWAŁA
Wal ne go Ze bra nia człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym im. T. Ko ściusz ki w Płoc ku
z dnia 20 sierp nia 2011 r.

w spra wie upa mięt nie nia Ju bi le uszu XXX-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców i nada nia Pre ze so wi
PZD – Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu ty tu łu/god no ści Ho no ro we go Człon ka

Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. T. Ko ściusz ki w Płoc ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Je rzy Pi sar ski

Prze wod ni czą cy Nad zwy czaj ne go Wal ne go Ze bra nia 
/-/ Ja cek Kwiat kow ski
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Mia stem, któ re go ści ło dział kow ców na ich co rocz nym
świę cie, czy li Okrę go wych Dniach Dział kow ca, by ło
Lesz no.

Ob cho dy roz po czę ły się mszą w Ko ście le pw. św. An to -
nie go w Lesz nie. Msza roz po czę ła się od wpro wa dze nia
dzie się ciu pocz tów sztan da ro wych, ko szy do żyn ko wych,
wień ca do żyn ko we go i chle ba do żyn ko we go. W wy gło -
szo nej ho mi lii ksiądz Ma ciej Grześ pod kre ślił zna cze nie
waż ne go wy da rze nia, ja kim jest ze bra nie plo nów przez
dział kow ców. Przed sta wił rów nież hi sto rię św. Te re sy,
któ ra po wszech nie uzna wa na jest za pa tron kę dział kow -
ców. 

Po za koń czo nej mszy spod ko ścio ła na stą pił prze marsz
dział kow ców do ha li „Tra pez”, gdzie od by ła się ofi cjal na
część uro czy sto ści. Or ga ni za to rem Okrę go wych Dni
Dział kow ca w Po zna niu był OZ w Po zna niu oraz Urząd
Mia sta Lesz no. W uro czy sto ści bra ło udział oko ło 500
dział kow ców oraz za pro sze ni go ście. Kra jo wą Ra dę re -
pre zen to wał wi ce pre zes An to ni Ko strze wa, po nad to na
uro czy stość przy by li po sło wie na Sejm: Wie sław Szcze -
pań ski, Jó zef Rac ki i Woj ciech Ziem niak. Wśród przed -
sta wi cie li władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych obec ni
by li: wi ce wo je wo da wiel ko pol ski Prze my sław Pa cia, Pre -
zy den ta mia sta Po zna nia re pre zen to wał Dy rek tor Wy dzia -
łu Rol nic twa Urzę du Mia sta Po zna nia Ma rek Sta cho wiak.
Na uro czy stość przy by li rów nież bur mi strzo wie i za stęp -
cy bur mi strzów z wie lu miast te re nu okrę gu. 

Uro czy stość roz po czę ło wpro wa dze nie pocz tów sztan -
da ro wych i wy ko na nie hym nu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców „Zie lo na Rzecz po spo li ta”.

Otwar cia uro czy sto ści do ko na li jej go spo da rze: Pre zes
OZ w Po zna niu Zbi gniew Śli wa i Pre zy dent Mia sta Lesz -
na To masz Ma lep szy. Pre zes okrę gu w swym wy stą pie -
niu pod kre ślił zna cze nie ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych, któ re by ły, są i bę dą po trzeb ne miesz kań com pol -
skich miast. Po ru szył tak że spra wę za skar że nia do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy o ROD, po nad to za ape lo wał
do zgro ma dzo nych dział kow ców o udzie le nie dal sze go
po par cia dla usta wy o ROD, któ ra jest do brym pra wem,
któ re za bez pie cza funk cjo no wa nie ROD oraz pra wa dział -
kow ców i Związ ku w na szym kra ju. Pre zes OZ w Po zna -
niu omó wił tak że zna cze nie zbli ża ją ce go się II Kon gre su
PZD i ro lę w tym jak że wiel kim wy da rze niu de le ga cji po -

znań skiej.  W dal szej czę ści uro czy sto ści głos za bra li za -
pro sze ni go ście. Wi ce pre zes An to ni Ko strze wa prze ka zał
uczest ni kom po zdro wie nia i ży cze nia od Pre ze sa PZD Eu -
ge niu sza Kon drac kie go. Po nad to omó wił spra wę za skar -
że nia usta wy o ROD, waż ność wy bo rów par la men tar nych
dla dal sze go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych oraz 30-le cie PZD. Na stęp nie po seł Wie sław
Szcze pań ski z SLD przy po mniał po zy tyw ną ro lę Klu bu
Par la men tar ne go SLD w uchwa le niu usta wy o ROD w
2005 ro ku, a tak że swój bez po śred ni udział. Pod kre ślił
bie żą cą współ pra cę z PZD w obro nie ROD oraz za de kla -
ro wał w imie niu swo im i przy szłe go Klu bu SLD dal szą
współ pra cę po wy bo rach w wal ce o za cho wa nie do tych -
cza so wych za pi sów w usta wie o ROD. Po seł Jó zef Rac ki
z PSL-u pod kre ślił, że za rów no on jak i po sło wie PSL by -
li, są i bę dą za ro dzin ny mi ogro da mi dzia ło wy mi i bę dą
bro nić praw dział kow ców za pi sa nych w usta wie o ROD.
Po seł Woj ciech Ziem niak z PO po wie dział, że jest „za”
ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi, po pie ra idee ogrod -
nic twa dział ko we go oraz za de kla ro wał dal szą współ pra cę
po wy bo rach.

Te go rocz ne ob cho dy Okrę go wych Dni Dział kow ca 
w Po zna niu zbie gły się z Ju bi le uszem 30-le cia po wsta nia
PZD. Z tej oka zji za pro sze ni na uro czy stość go ście otrzy -
ma li od OZ w Po zna niu pa miąt ko we me da le. W cza sie
uro czy sto ści naj bar dziej za słu że ni dzia ła cze i dział kow cy
zo sta li od zna cze ni od zna ka mi „Za za słu gi dla PZD” i Zło -
tą Od zna ką PZD „Za słu żo ny Dział ko wiec”. W czę ści ar -
ty stycz nej na es tra dzie wy stą pi ła Or kie stra Dę ta Mia sta
Lesz na.

Na za koń cze nie ofi cjal nej uro czy sto ści ogło szo ne zo -
sta ły wy ni ki kon kur sów or ga ni zo wa nych w okrę gu: „Ro -
dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2011”, „Wzo ro wa Dział ka
Ro ku 2011”, „Kro ni ka Ogro du” oraz „Stro na In ter ne to wa
ROD”. Wszy scy lau re aci otrzy ma li dy plo my oraz na gro -
dy rze czo we.

Pod czas uro czy sto ści na sto iskach, któ re zo sta ły przy go -
to wa ne przez lesz czyń skie ogro dy dział ko we, moż na by -
ło po dzi wiać plo ny dział kow ców. Ze bra ne plo ny
dział kow cy po sta no wi li po da ro wać Do mo wi Po mo cy
Spo łecz nej w Lesz nie. Po za koń cze niu uro czy sto ści przy
dźwię kach mu zy ki ze spo łu „Stu dio Bas” wszy scy uczest -
ni cy zo sta li ugosz cze ni tra dy cyj ną gro chów ką. 

Opra co wa nie:
AK, ECH 

Okrę go we Dni Dział kow ca 2011 w Okrę gu Po znań skim
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Dnia 20 sierp nia 2011 r. na te re nie Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Nasz Ogró dek” w Ja śle od by ła się bar dzo
mi ła uro czy stość ob cho dów 60-le cia po wsta nia „Na sze go
Ogród ka”, po łą czo na z ju bi le uszem 30 le cia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców – 30 le cia nie za leż no ści, sa mo -
dziel no ści i sa mo rząd no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce a tak że 15 le cia (20 sierp nia 1996 r.) usta no-
wie nia na rzecz Pol skie go Związ ku Dział kow ców, nie od -
płat ne go użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów Pra cow ni cze -
go Ogro du Dział ko we go „Na Gór ce” i „Ka czo ro wy”.

Współ or ga ni za to rem Świę ta był Pan An drzej Czer nec -
ki – Bur mistrz Mia sta Ja sła, uczest nik wspól ne go świę to -
wa nia. Na świę to wa nie przy był też Pan Adam Kmie cik -
Sta ro sta Ja siel ski. Za pro szo na Pa ni Mał go rza ta Cho mycz
- Wo je wo da Pod kar pac ki, któ ra ze wzglę du na obo wiąz ki
służ bo we przy być nie mo gła, na de sła ła List gra tu la cyj ny
(w za łą cze niu). W imie niu Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie -
go - Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD oko licz no ścio wy Pu -
char wraz z dy plo mem prze ka za ła na rę ce Pre ze sa
„Na sze go Ogród ka” Pa ni Agniesz ka Sycz – Pre zes Okrę -
go we go Za rzą du Pod kar pac kie go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Rze szo wie. Po nad to z ra mie nia OZP
PZD w Rze szo wie go ści li śmy też Pa nią Elż bie tę Szty chan
– Głów ne go Księ go we go Za rzą du.

Po uro czy stej Mszy świę tej w in ten cji dział ko wi czów,
ich ro dzin oraz dział ko wi czów nie ży ją cych z oka zji 
60-le cia „Na sze go Ogród ka” od pra wio nej w Sank tu arium

Św. An to nie go (Pa tro na Mia sta Ja sła) ce le bro wa nej przez
o. Prze my sła wa Ja ni ka -fran cisz ka ni na, wy słu cha niu re fe -
ra tu oko licz no ścio we go, dys ku sji z udzia łem go ści za pro -
szo nych, od zna cze niu za słu żo nych dział ko wi czów w oso -
bach: kol. Sta ni sław Da ta, Ta de usz Fuk, Ta de usz Koś, Jan
Pa weł Łuc ki – brą zo wą od zna ką „Za słu żo ny Dział ko -
wiec”, oraz Ada ma Ję dry si ka, Ka zi mie rza Ko złec kie go 
i Wa cła wa Mi kru ta - srebr ną od zna ką „Za słu żo ny Dział -
ko wiec” licz nie przy by li dział ko wi cze wzię li udział w Za -
ba wie ogro do wej „przy mu zy ce z na szych lat”. Ob słu gę
ga stro no micz ną za bez pie czy ła Re stau ra cja Ti vo la z Ja sła.

Ze bra ni dział ko wi cze uchwa li li Sta no wi sko w spra wie
obro ny praw i in te re sów dział kow ców.

Na za koń cze nie Pre zes Za rzą du prze ka zał za pro szo nym
go ściom prze sła nie w imie niu ca łej bra ci dział kow ców 
i ro dzin aby po przez gre mia za rząd cze i de cy zyj ne po dej -
mo wa li sa me słusz ne, traf ne i tra fio ne de cy zje słu żą ce
spo łe czeń stwu, a nie mo dom lub tren dom po li tycz nym.
Pod kre ślił, że już czas naj wyż szy aby sa mo rzą dy by ły
apo li tycz ne i rze czy wi ście funk cjo no wa ły dla nas i w na -
szym imie niu, aby tu na do le nie by ło po li ty ki ani tym bar -
dziej po li ty kier stwa. 

Na to miast Dział ko wi czom ży czył ro dzin ne go świę to -
wa nia i świę ta na co dzień w by to wa niu na dział kach. 

Za koń czył ży cze nia mi skie ro wa ny mi do ze bra nych 
z proś bą o prze ka za nie ich PZD i sa mo rzą dów aby te go co
złe by ło jak naj mniej i aby wresz cie za pa no wa ło do bro. 

Pre zes ROD „Nasz Ogró dek” w Ja śle
Jan Pa weł Łuc ki

Ju bi le usz 60-le cia ROD „Nasz Ogró dek” w Ja śle po łą czo ny z ju bi le uszem 30-le cia 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Ja sło, dnia 20 sierp nia 2011 r.

XXX-le cie Związ ku w Okrę gu Le gnic kim

– Ga ze ta Po lko wic ka z 02.06.2011. – spo tka nie z oka zji
30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców na te re nie ROD
„Bar bar ka” w Po lko wi cach, w któ rym uczest ni czył bur -
mistrz mia sta Po lko wi ce, Pan Wie sław Wa bik, wy po wia -
da jąc się na spo tka niu w obro nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, jak rów nież Prze wod ni czą cy Ko le gium Pre -
ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z te re nu mia -
sta Po lko wi ce - pan An drzej Brzu sto wicz wy stę pu jąc na
fo rum prze ciw ko li kwi da cji PZD. W spo tka niu uczest ni -
czył tak że czło nek KR PZD Pan Je rzy Anul we icz, któ ry
wrę czył związ ko we od zna cze nia.

– Ga ze ta Zło to ryj ska z 01.06.2011. – ko ro wód z oka zji
800-le cia Mia sta Zło to ry ja, na jed nym ze zdjęć pre ze si

ROD „Le na Zło to ry ja”, Pa ni Sta ni sła wa Cha im i ROD
„Zdro wie”, Pa ni Ire na Bo gacz skła da ją pa miąt ki w skrzy -
ni oraz do ko nu ją wpi su do księ gi pa miąt ko wej. Do dat ko -
we, za łą czo ne fo to gra fie przed sta wia ją udział dział -
kow ców w ko ro wo dzie, któ ry prze szedł uli ca mi mia sta.
Ko le gium Pre ze sów w Zło to ryi oraz dział kow cy, bio rąc
udział w uro czy sto ści za pre zen to wa li spo łe czeń stwu, że
są zna czą cą grup spo łecz ną, nio sąc fla gi związ ko we.
Świę to by ło po łą czo ne z ob cho da mi 30-le cia PZD, a na
je go za koń cze nie od by ło się spo tka nie w świe tli cy ROD
„Le na” w Zło to ryi, w któ rym uczest ni czy li naj star si człon -
ko wie PZD oraz za słu że ni dzia ła cze.

Dy rek tor Biu ra OZ PZD w Le gni cy
Ire na Dzie dzic
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W bie żą cym – 2011 ro ku ruch ogrod nic twa dział ko we -
go ob cho dzi ju bi le usz 30-le cia po wsta nia Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, or ga ni za cji nie za leż nej, sa mo dziel nej 
i sa mo rząd nej. Po wsta nie Związ ku by ło moż li we w wy ni -
ku prze mian spo łecz no -po li tycz nych za po cząt ko wa nych
je sie nią 1980r. i od dzie le nia się od ku ra te li ów cze snych
związ ków za wo do wych. Dzię ki ini cja ty wie za ło ży cie li
Związ ku w dniu 6 ma ja 1981 r. Sejm uchwa lił usta wę 
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych, a w na stęp stwie
te go ak tu DC Kra jo wy Zjazd De le ga tów POD ob ra du ją cy
w dniu 28 czerw ca 1981 roku przy jął I Sta tut Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i wy brał kra jo we or ga ny PZD.

Usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych po raz
pierw szy w peł ny spo sób okre śli ła i za bez pie czy ła pra wa
dział kow ców, umoż li wi ła roz wój ogrod nic twa dział ko we -
go ora z usta no wi ła gwa ran cje ist nie nia ogro dów.

Pierw sze 10 lat dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców za owo co wa ło w ów cze snym wo je wódz twie wro -
cław skim po wsta niem no wych 62 ogro dów dział ko wych,
w tym szcze gól nie we Wro cła wiu.

Na przy ję tych przez Zwią zek w la tach 80-tych 675 ha
grun tów dział ki otrzy ma ło bli sko 20 ty się cy ro dzin dział -
kow ców. Pierw sza de ka da Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców by ła za tem okre sem ogrom ne go roz wo ju ilo ścio we go
ogro dów speł nia jąc w tym wzglę dzie ocze ki wa nia spo łe -
czeń stwa. Był to nie za prze czal ny suk ces Związ ku i wkład
w po pra wę ży cia ro dzin pol skich w bar dzo trud nym pod
wzglę dem eko no micz nym okre sie.

Z chwi lą na sta nia prze mian ustro jo wych w Pol sce, od
1990 r. koń czy się okres roz wo ju, po wsta wa nia no wych
ogro dów a za czy na się okres wal ki o za cho wa nie ist nie ją -
ce go sta nu, o za cho wa nie praw dział kow ców, o za cho wa -
nie sa mo dziel no ści, sa mo rząd no ści i nie za leż no ści Pol s-
kie go Związ ku Dział kow ców. Okres wal ki o pra wa do ist -
nie nia ogro dów, o za cho wa nie ure gu lo wań praw nych za -
war tych w usta wie o pra cow ni czych a na stęp nie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych trwa do dzi siaj.

W tym 20-let nim okre sie wal ki o swo je pra wa na le ży
przy po mnieć rok 1990 i ów cze sny pro jekt usta wy o li kwi -
da cji ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, wal kę
o uchwa le nie przez Sejm RP usta wy z dnia 23 czerw ca
1995 r. o zmia nie usta wy o POD, dzię ki któ rej po nad 1700
ha grun tów prze szło w użyt ko wa nie wie czy ste Związ ku,
uchwa le nie przez Sejm RP w dniu 8 lip ca 2005 r. usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz re je stra cję PZD

w grud niu 2007 r. w Kra jo wym Re je strze Są do wym.
Przez ca łe 20 lat Związ ko wi i Ogro dom przy cho dzi ło

wal czyć o swo je pra wa. Po od stą pie niu w 1990 r. od pro -
jek tu usta wy o li kwi da cji ogro dów i Związ ku, wal czy li -
śmy o ogro dy dział ko we za gro żo ne pro jek ta mi ustaw 
o tzw. po wszech nej pry wa ty za cji i o re pry wa ty za cji grun -
tów, a na stęp nie z pro jek ta mi ustaw o ogro dach au tor stwa
„Pra wa i Spra wie dli wo ści” a ostat nio z za gro że nia mi usta -
wy o ROD wy wo ła ny mi wnio ska mi I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, ini cja ty wa mi Mi ni stra In fra struk tu ry i in nych
or ga nów pań stwo wych.

20 lat wal ki o pra wa dział kow ców, ogro dów i Związ ku
za pi sa nych w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych wzmoc ni ło Pol ski Zwią zek Dział kow ców i zjed no -
czy ło wszyst kich dział kow ców wo kół idei ist nie nia ogro-
dów dział ko wych.

Dzi siaj z oka zji Ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców mo że my być dum ni z ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, któ re do stą pi ły w mi nio nych la tach ogrom -
ne go roz wo ju ja ko ścio we go roz bu do wy i mo der ni za cji in -
fra struk tu ry, że sta no wią nie za prze czal nie pięk ne te re ny
zie lo ne, płu ca miast, że słu żą co raz to no wym po ko le niom
dział kow ców.- Mo że my być dum ni z na szej Or ga ni za cji,
z na sze go Związ ku, któ ry sku tecz nie prze ła mu je wszel kie
ba rie ry, prze szko dy i słu ży dział kow com i ogro dom.

Ju bi le usz 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest
oka zja do po dzię ko wa nia ty siąc om dzia ła czy na szej Or ga -
ni za cji za ofiar ną, trud ną pra cę spo łecz ną, za suk ce sy, do ko -
na nia w roz wo ju ogro dów jak i za de ter mi na cję w obro nie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Na le ży chy lić
czo ło przed dzia ła cza mi Związ ku, któ rzy two rzy li zrę by
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ rych wśród nas już
nie ma i przed ty mi wszyst ki mi, któ rzy wnie śli i wno szą
nie ustan nie wkład w roz wój i obro nę ogro dów.

Ju bi le usz 30-le cia PZD to ju bi le usz ini cja to ra i twór cy
na sze go Związ ku – Pa na Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie -
go, któ ry od 30 lat dą ży do roz wo ju ogro dów, ochro ny 
i obro ny praw dział kow ców, za co Okrę go wy Za rząd wy -
ra ża ser decz ne po dzię ko wa nia.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu uwa ża, że Ju bi le usz 30-le cia PZD po wi nien
być w 2011 r. uro czy ście ob cho dzo ny we wszyst kich ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, po win no to być świę to
wszyst kich dział kow ców z pa mię cią jed nak o dal szych
nie ustan nych dzia ła niach w obro nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, w obro nie Związ ku.

Za rząd OZ we Wro cła wiu

Uchwa ła Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu w spra wie Ju bi le uszu 30-le cia PZD

Uchwa ła nr 3/II/2011
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu 

z dnia 16 lip ca 2011r.

Wro cław, dnia 16 lip ca 2011 r.
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Uro czy ste ob cho dy 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w Okrę gu Ślą skim by ły pod su mo wa niem do -
tych cza so wych osią gnięć Pol skie go Związ ku Dział kow-
ców w ca łym trzy dzie sto le ciu i wcze śniej szym dzia ła niu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.  

16 lip ca 2011 r. o godz. 16.00 w Miej skim Do mu Kul -
tu ry „Ba to ry” w Cho rzo wie, pod Ho no ro wym Pa tro na tem
Pre zy den ta Mia sta Cho rzów Pa na An drze ja Ko ta li, od by -
ła się uro czy stość 30-le cia Polskiego Związku Dział-
kowców 

W uro czy sto ści udział wzię ło 350 człon ków Związ ku,
oraz za pro sze ni go ście: Po sło wie na Sejm RP – Pa ni Bo -
że na Kot kow ska i Pan Ta de usz Mo to wi dło, Pre zy dent
Mia sta Cho rzów Pan An drzej Ko ta la i wie lu in nych, 
a wśród nich Prze wod ni czą cy I Zjaz du PZD nasz za słu żo -
ny dzia łacz Pan Fran ci szek So bel.

Uro czy stość za szczy ci ła swo ją obec no ścią de le ga cja
dział kow ców okrę gu kar wiń skie go z Czech, któ rej prze -
wod ni czył Pre zes te go okrę gu Pan Ol drzich Jan ku.

Uro czy stość ta by ła hoł dem dla stu ty sięcz nej rze szy ro -
dzin na szych dział kow ców. At mos fe ra był pod nio sła. Dla
wszyst kich by ło to wiel kie prze ży cie. Uro czy sto ści roz -
po czę ło wpro wa dze nie sztan da rów PZD – Okrę gu Ślą -
skie go i wie lu ogro dów dział ko wych z ca łe go okrę gu
re pre zen tu ją cych 11 De le ga tur Re jo no wych OZ Śl.

Po ode gra niu hym nu pań stwo we go, otwar cia uro czy sto -
ści do ko nał czło nek Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, Pre zes
Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go Pan Je rzy Le śniak. 

Oto głów ne te zy je go wy stą pie nia:
Na Gór nym Ślą sku pierw sze ogro dy dział ko we po wsta -

ły w ro ku 1905 – w śro do wi skach po dob nych do kra jów
sil nie uprze my sło wio nych, ja ki mi by ły okrę gi prze my sło -
we An glii, Fran cji, Bel gii i Nie miec, a wzo ry ich opie ra ły
się też na wzo rach za czerp nię tych z tych kra jów. 

By łe mia sto Kró lew ska Hu ta i obok po ło żo na gmi na
Haj du ki – obec nie Cho rzów dzie lą się tym za szczy tem, że
na po gra ni czu tych dwu wiel kich gmin prze my sło wych po -
wsta ły pierw sze ogro dy dział ko we. Lud ność, w prze waż -
nej czę ści ro bot ni cza, pra cu je w ciem nych głę biach po b-
li skich ko palń lub w hu tach prze siąk nię tych gry zą cym dy -
mem i nie zno śnym ża rem, zie ją cym z pie ców hut.  By ło to
bo wiem na ów cze sne sto sun ki nad wy raz śmia łe po czy na -
nie - za kła da nie ogro dów na hał dach i nie użyt kach za sy py -
wa nych „zmiat ka mi” z ulic i od pad ka mi do mo wy mi. 
A jed nak zna leź li się zu chwal cy, pra gną cy na tych pust ko -
wiach wy cza ro wać zie leń ce i kwiet ni ki, co uda ło im się to
wbrew scep tycz nym na stro jom opi nii pu blicz nej.

Za ich przy kła dem po szli na stęp ni pio nie rzy te go ru chu.
W ro ku 1909 po wsta ła po dob na ko lo nia ogro dów w Ka -
to wi cach przy dzi siej szym par ku Ko ściusz ki. W ro ku
1910 po wsta je trze cia ko lo nia ogro dów ro bot ni czych 

w pół noc nej dziel ni cy mia sta Kró lew skiej Hu ty, czwar ta w
po bli skim Orze go wie – a pią ta w ro ku 1911 w Gi szow cu.

Z chwi lą za koń cze nia dzia łań wo jen nych, na Ślą sku nie
do pusz czo no do za to pie nia ko palń, wy ga sze nia wiel kich
pie ców i znisz cze nia ta bo ru ko le jo we go. W pierw szych
dniach wol no ści uru cha mia no za kła dy pra cy. Ko pal nie 
i hu ty przy dzie li ły swym ro bot ni kom i urzęd ni kom roz le -
gle po la na za ło że nie ogród ków. Jed nak więk szość z nich
nie by ła zor ga ni zo wa na i nie po sia da ła wca le cha rak te ru
ty po wych ogro dów dział ko wych. By ły to po let ka ogrod -
ni cze oto czo ne pro wi zo rycz nym pło tem z wy bra ko wa ne -
go drze wa ko pal nia ne go, lub skle co ne go ze sta rych lin 
i z wy co fa nych z użyt ku pod kła dów ko le jo wych. Ogro dy
te w ca łej peł ni udo wod ni ły swą uży tecz ność spo łecz ną 
i go spo dar czą, za opa tru jąc dział kow ców i ich ro dzi ny 
w świe że wa rzy wa i owo ce.

Na stęp ne la ta to cza sy do sko na le nia po wzię tych uprzed -
nio za dań, uspraw nia nia go spo dar ki upraw i pra cy ad mi ni -
stra cyj nej. Do ko na no wiel kie go sko ku w kie run ku pręż nej,
wszech stron nie zo rien to wa nej i no wo cze snej or ga ni za cji,
któ rą wi dać by ło w wo je wódz twie i w ca łym kra ju. 

Obec nie naj licz niej szą gru pę wśród dział kow ców okrę -
gu ślą skie go sta no wią eme ry ci i ren ci ści. Dla więk szo ści
z nich dział ki są źró dłem po zy ska nia ta nich wa rzyw 
i owo ców. Są miej scem od po czyn ku i oa zą spo ko ju, da ją
ich dzie ciom i wnu kom wa run ki do bez piecz nej i zdro wej
za ba wy. Ma ją kon takt z in ny mi dział kow ca mi i ma ją szan -
sę uczest ni cze nia w im pre zach kul tu ral nych w ogro dach,
któ re nie ob cią ża ją ich skrom ne go bu dże tu do mo we go.
Dział ka to ich hob by, re kom pen su je im ma łe po wierzch -
nie miesz ka nio we, jest miej scem w któ re za in we sto wa li
oszczęd no ści, jest cząst ką ży cia ich sa mych i ich ro dzin.
Tak więc ogro dy dział ko we w Pol sce w peł ni wy peł nia ją
funk cje spo łecz ne, w tym so cjal ne, re kre acyj ne, in te gra -
cyj ne i eko lo gicz ne. Ogrom ne zna cze nie ma wi ze ru nek
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, ja ko po rząd nie za -
go spo da ro wa nych te re nów zie lo nych słu żą cych dział kow -
com i miesz kań com miast, a tak że wi docz na spraw ność
or ga ni za cyj na w za rzą dza niu te re na mi. Ko lej nym ce lem
jest pro mo wa nie dzia łań i roz wią zań or ga ni za cyj nych, 
a  tak że bu do wa niu wi ze run ku Związ ku ja ko pro fe sjo nal -
nej or ga ni za cji wy róż nia ją cej się pra wo rząd no ścią, uczci -
wo ścią i wy so ki mi kom pe ten cja mi.

Prze szłość i tra dy cja w du żym stop niu wpły wa ją na po -
strze ga nie ro li ogro dów dział ko wych w dzi siej szej rze czy -
wi sto ści. Nie mo że my igno ro wać wy zwań współ cze s-
no ści, zwłasz cza, że oto cze nie nie za wsze jest nam przy -
ja zne. Na stą pił bez pre ce den so wy atak na nasz Zwią zek,
któ re go głów ną przy czy ną, po mi mo po li tycz nej otocz ki,
są aspek ty eko no micz ne. Smut ne jest to, że po su nię to się
w tej nie czy stej grze, do me tod żyw cem prze ję tych z in -
nej epo ki, a mia no wi cie do pró by osła bie nia, czy wręcz

In for ma cja OZ Śl. do ty czą ca od by cia uro czy stych ob cho dów 30-le cia PZD w okrę gu ślą skim
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roz bi cia or ga ni za cji, z wy ko rzy sta niem naj niż szych in -
stynk tów spo łecz nych.

Ogro dy dział ko we by ły i są po trzeb ne, w Pol sce i w Eu -
ro pie. Pod sta wy praw ne funk cjo no wa nia na ro do wych
związ ków dział kow ców w po sta ci usta wy i in nych prze -
pi sów do ty czą cych ogro dów dział ko wych, są gwa ran tem
dla przy szło ści ogro dów, ich roz wo ju i ist nie nia. O to trze -
ba wal czyć, zy sku jąc po par cie po przez spraw ne dzia ła nie
i pra cę. Zwią zek jak do tych czas jest po strze ga ny przez
dział kow ców, ja ko wła sna i przy ja zna or ga ni za cja chro -
nią ca pra wa wszyst kich dział kow ców i ich ro dzin. Otwar -
tość ro dzin dział ko wych na miesz kań ców miast i osie dli
po przez róż ne for my dzia ła nia ma już wspa nia łą hi sto rię
i tra dy cję. Dla osią ga nia ce lów i re ali za cji za ło żeń usta wy
i sta tu tu PZD, mu si my ko rzy stać z po par cia swo ich człon -
ków iden ty fi ku ją cych się ze Związ kiem. W śro do wi sku
zdo by wa my po par cie spo łecz ne po przez ta kie for my
współ pra cy jak: ogro dy otwar te dla spo łe czeń stwa, współ -
pra cę z do ma mi dziec ka, szko ła mi, przed szko la mi, pla -
ców ka mi opie ki spo łecz nej, im pre zy ma so we, do rocz ne
dni dział kow ca i in ne im pre zy ma so we. Na ogro dach do -
ko nu je się wy mia na po ko leń, przy cho dzą lu dzie młod si,
za an ga żo wa ni za wo do wo, trak tu ją cy dział kę ja ko miej sce
wy po czyn ku po cięż kiej pra cy. Pol ska nie sta nie się z dnia
na dzień kra jem po wszech nej szczę śli wo ści, gdzie każ dy
bę dzie miał dom z ogro dem, więc ogród dział ko wy jest
na tu ral ną od skocz nią od co dzien no ści dla wie lu lu dzi któ -
rzy nie chcą prze zna czać swo je go wol ne go cza su tyl ko na
oglą da nie te le wi zji. Po twier dze niem tej te zy jest zresz tą
fakt funk cjo no wa nia ogro dów w kra jach znacz nie od Pol -
ski bo gat szych. Pa ra dok sal nie, to zde rze nie współ cze sno -
ści z tra dy cją w przy pad ku ogro dów dział ko wych za rów no
w Eu ro pie, a w Pol sce w szcze gól no ści, wska zu je jak waż -
ną ro lę ma ją do speł nie nia na ro do we związ ki. 

Jak wi dać wy zwa nia przed któ ry mi stoi Zwią zek, a wła -
ści wie śro do wi sko któ re ten zwią zek re pre zen tu je, są
ogrom ne i spro stać im mo że wy łącz nie pręż na or ga ni za -
cja z wy raź nie za ry so wa nym pro gra mem, za kła da ją cym
ewo lu cyj ny roz wój. Nie miej my złu dzeń, że sy tu acja ule -
gnie po pra wie – tak już jest, że w swo ich dzia ła niach po -
su wa my się od zmia ny do zmia ny, waż nym jest aby
kie ru nek tych zmian prze wi dy wać i umieć się przed zmia -
na mi nie ko rzyst ny mi obro nić.

Na si dział kow cy nie zmie ni li zda nia w kwe stii Usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych w obro nie któ rej
zło ży li 620 ty się cy pod pi sów. Ta usta wa spraw dzi ła się

przez kil ka lat obo wią zy wa nia i to spraw dzi ła się w prak -
ty ce, a nie w teo re tycz nych roz wa ża niach. Ogro dy dział -
ko we są po trzeb ne lu dziom, zwłasz cza tym mniej za-
moż nym, dla te go zrób my wszyst ko, aby je utrzy mać i roz -
wi jać. 

Li czy my, że zło żo ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w spra wie nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją pod sta wo wych za pi sów Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 ro ku zo sta nie
wy co fa ny, oraz ocze ku je my de cy zji zgod nych z pra wem,
ale rów nież sze ro ko po ję tym in te re sem spo łecz nym. 

Po wy stą pie niu Pre ze sa Je rze go Le śnia ka, głos za bie ra -
li go ście, któ rzy w swych wy stą pie niach iden ty fi ko wa li
się ze Związ kiem i dział kow ca mi po pie ra jąc dzia ła nia
Związ ku w utrzy ma niu do tych cza so wej usta wy o ROD,
ży cząc nam wszyst kim i Związ ko wi dal szych ju bi le uszy.

Na stęp nie 17 ogro dom ju bi la tom, ob cho dzą cym 30-le -
cie za ło że nia ogro du, Pre zes Je rzy Le śniak wrę czył oko -
licz no ścio we oka za łe pu cha ry i dy plo my. Na to miast ju bi -
la tom ob cho dzą cym in ne rocz ni ce za ło że nia ogro dów, 
a w tym ro ku w OZ Śl. jest ich 56, pu cha ry zo sta ną wrę -
czo ne na im pre zach or ga ni zo wa nych w ogro dach i De le -
ga tu rach Re jo no wych.

Zgod nie z prze wi dzia nym pro gra mem, w for mie ka ba -
re to we go „wal ne go ze bra nia” pro wa dzą cy z hu mo rem
pro wa dzi li za baw ne kon kur sy z na gro da mi, na prze mian
z blo kiem wy stę pów Re gio nal ne go Ze spo łu Zie mi Cie -
szyń skiej im. Ja ni ny Mar cin ko wej – wszy scy ba wi li się 
i śpie wa li ra zem z ze spo łem. 

Choć trud no nam się by ło roz stać, po że gna li śmy się pa -
ro dią pio sen ki „ko nik na bie gu nach” w wy ko na niu wszys-
t kich uczest ni ków i Ze spo łu. 

Na za koń cze nie uro czy sto ści uczest ni cy pod ję li Sta no -
wi sko w obro nie do tych cza so wych za pi sów usta wy 
o ROD, kie ru jąc je do Mar szał ka Sej mu RP i Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, po czym Pre zes Je rzy Le śniak za koń -
czył uro czy stość od śpie wa niem Hym nu Dział kow ców 
i wy pro wa dze niem sztan da rów.

Te go ro dza ju im pre zy są w na szym okrę gu usta lo ną od
wie ków tra dy cją. Wpły wa ją one na two rze nie at mos fe ry
sprzy ja ją cej do brej pra cy, wy so ką efek tyw ność dzia ła nia
struk tur ogro do wych, ko ja rzy do bro dział kow ców z in te -
re sem ca łe go Związ ku, co sku tecz nie po zwa la na prze -
zwy cię ża nie trud no ści wska zu jąc wła ści wą dro gę, po
któ rej mo że my kro czyć dla osią gnię cia wszyst kich ce lów,
któ re ruch dział ko wy  w Pol sce so bie wy zna czył. 

MY „PIERONY” Z „CZARNEGO ŚLĄSKA”
ZROBILIŚMY „ŚLĄSK ZIELONY”
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Przed sta wi cie le dział kow ców ze Ślą ska, Za głę bia i Pod -
be ski dzia, zgro ma dze ni na uro czy stym spo tka niu z oka -
zji 30-le cia PZD w Cho rzo wie, wy ra ża ją głę bo kie za nie-
po ko je nie bę dą ce wy ni kiem ko lej nych dzia łań wy mie rzo -
nych w fun da men tal ne pod sta wy na szej dzia łal no ści. Wła -
śnie w ta kich ka te go riach mie ści się zło żo ny do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
w spra wie nie zgod no ści z Kon sty tu cją pod sta wo wych za -
pi sów Usta wy o ROD z 2005 ro ku. 

Sze ro ki ob szar wnio sku, czas je go zło że nia oraz nie któ -
re ele men ty uza sad nie nia nie zbi cie wska zu ją, że dą ży się
do pod wa że nia for mal no-praw nych pod staw funk cjo no -
wa nia na sze go ru chu, cał ko wi tej mar gi na li za cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, a w kon se kwen cji do stop nio wej
li kwi da cji ogro dów dział ko wych. Te dzia ła nia wpi su ją się
nie ste ty w po dej mo wa nie od dłuż sze go cza su, pró by zdys -
kre dy to wa nia na szej or ga ni za cji w oczach opi nii pu blicz -
nej, a tym sa mym po zba wie nia dział kow ców je dy nej
re al nej i sku tecz nej si ły, zdol nej do obro ny ich do rob ku. 

A ten do ro bek w aglo me ra cji ślą skiej jest ogrom ny 
i god ny naj wyż sze go sza cun ku. Na na szym te re nie funk -
cjo nu je 626 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Wie le 
z nich po wsta ło jesz cze na po cząt ku ubie głe go wie ku.
Bar dzo czę sto dział ki upra wia ne są przez pra wnu ków ich
za ło ży cie li. Ta mię dzy po ko le nio wa więź po wo du je, że
ogród ki dział ko we sta ły się ele men tem ro dzin nej i lo kal -
nej tra dy cji. Do strze ga ją to wło da rze miast i gmin, zwłasz -
cza mniej szych, któ rzy z du żą życz li wo ścią od no szą się
do na sze go ru chu do ce nia jąc ewi dent ne ko rzy ści, za rów -
no śro do wi sko we jak i ogól no spo łecz ne, wy ni ka ją ce 
z usy tu owa nia tych oaz zie le ni w zde gra do wa nym, po -
prze my sło wym oto cze niu. 

Pol ski ruch ogrod nic twa dział ko we go ma swo je za ko -
rze nie nia w tej sa mej, co eu ro pej ska, epo ce, co po twier dza
po wsta nie ogro du w 1897 ro ku w Gru dzią dzu. Ów cze sne
ogród ki czę sto peł ni ły ro lę „ mi ni sa na to rium”, a tak że by -
ły miej scem wie lo let nie go kul ty wo wa nia pol skiej my śli
na ro do wej na zie miach ode rwa nych od Ma cie rzy, co na -
le ży pod kre ślić ze szcze gól ną mo cą w od nie sie niu do za -
bo ru pru skie go. Dla te go też na le ży pie lę gno wać tę ideę,
nie po zwo lić jej znisz czyć. Pa mię ta my, że to my je ste śmy
człon ka mi Związ ku i ma my obo wią zek bro nić swo ich ide -
ałów, tra dy cji, ogro dów i na szych dzia łek. 

Z chwi lą za koń cze nia dzia łań wo jen nych, na Ślą sku nie

do pusz czo no do za to pie nia ko palń, wy ga sze nia wiel kich
pie ców i znisz cze nia ta bo ru ko le jo we go. W pierw szych
dniach wol no ści uru cha mia no za kła dy pra cy. Ko pal nie 
i hu ty przy dzie li ły swym ro bot ni kom i urzęd ni kom roz le -
gle po la na za ło że nie ogród ków. By ły to po let ka ogrod ni -
cze oto czo ne pro wi zo rycz nym pło tem z wy bra ko wa ne go
drze wa ko pal nia ne go, lub skle co ne go ze sta rych lin i z wy -
co fa nych z użyt ku pod kła dów ko le jo wych. Ogro dy te w
ca łej peł ni udo wod ni ły swą uży tecz ność spo łecz ną i go -
spo dar czą, za opa tru jąc dział kow ców i ich ro dzi ny w świe -
że wa rzy wa i owo ce.

Dziś Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we są miej scem od po -
czyn ku i oa zą spo ko ju dla eme ry tów i ren ci stów – lu dzi ste -
ra nych cięż ką pra cą w pod zie miach ko palń w hu tach 
i in nych za kła dach prze my sło wych. Da ją ich dzie ciom 
i wnu kom wa run ki do bez piecz nej i zdro wej za ba wy. Ma -
ją kon takt z in ny mi dział kow ca mi i ma ją szan sę uczest ni -
cze nia w im pre zach kul tu ral nych w ogro dach, któ re nie
ob cią ża ją ich skrom ne go bu dże tu do mo we go. Dział ka to
ich hob by, re kom pen su je im ma łe po wierzch nie miesz ka -
nio we, jest miej scem w któ re za in we sto wa li oszczęd no ści,
jest cząst ką ży cia ich sa mych i ich ro dzin. Tak więc ogro dy
dział ko we w Pol sce w peł ni wy peł nia ją funk cje spo łecz ne,
w tym so cjal ne, re kre acyj ne, in te gra cyj ne i eko lo gicz ne. 

Po sza no wa nie dla tra dy cji nie stoi w sprzecz no ści z roz -
wo jem miast i in fra struk tu ry dro go wej. Od kil ku lat w re -
gio nie re ali zo wa ne są bar dzo po waż ne in we sty cje, zwłasz-
cza zwią za ne z bu do wą au to strad A1 i A4 oraz sie ci dróg
eks pre so wych i lo kal nych. Nie jest więc tak, jak usi łu je
się wmó wić opi nii pu blicz nej, że to Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców jest or ga ni za cją, któ ra wła sne ce le przed kła da
nad in te res ogól ny.

Po na wia my za tem apel o uwzględ nie nie fak tu, że dział -
kow cy nie zmie ni li zda nia w kwe stii Usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych w obro nie któ rej zło ży li 
620 ty się cy pod pi sów. Ta usta wa spraw dzi ła się przez kil -
ka lat obo wią zy wa nia i to spraw dzi ła się w prak ty ce, a nie
w teo re tycz nych roz wa ża niach. Ogro dy dział ko we są po -
trzeb ne lu dziom, zwłasz cza tym mniej za moż nym, dla te -
go zrób my wszyst ko, aby je utrzy mać i roz wi jać. Li czy my
na zbio ro wą mą drość sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go i ocze ku je my de cy zji zgod nych z pra wem, ale rów nież
sze ro ko po ję tym in te re sem spo łecz nym. 

W imie niu dział kow ców Ślą ska, Za głę bia 
i Pod be ski dzia zrze szo nych w Okrę gu Ślą skim

Pre zes Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go
Je rzy Le śniak

STA NO WI SKO
dział kow ców Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD

w spra wie obro ny ROD i Związ ku,
pod ję te na uro czy stym spo tka niu z oka zji 30-le cia PZD w dniu 16 lip ca 2011 r.

Cho rzów, dnia 16 lip ca 2011 r.
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Wy słu cha niem hym nu „Zie lo na Rzecz po spo li ta” 23 lip -
ca 2011 ro ku w ROD „Pod La sem” roz po czę ła się im pre -
za in te gra cyj na pod czas któ rej dział kow cy w ra mach
te go rocz nych ob cho dów Dni Dział kow ca świę to wa li 
30 rocz ni cę po wsta nia PZD. Wśród uczest ni ków Uro czy -
sto ści: Ro man Sie kier ka Na czel nik Wy dzia łu Go spo dar ki
Ko mu nal nej przed sta wi ciel Pre zy den ta Mia sta Bia ła Pod -
la ska, dział kow cy se nio rzy, lau re aci kon kur su „Naj pięk -
niej sza Dział ka w Ro ku Ju bi le uszu”, Za rząd ROD,
ko le żan ki i ko le dzy dział kow cy. W oko licz no ścio wym
prze mó wie niu pre zes ROD „Pod La sem” Ka zi mierz Mi -
cha lik po wie dział min.: Utwo rze nie PZD ozna cza ło prze -
ję cie kom pe ten cji od or ga ni za cji związ ków za wo do wych
w za kre sie two rze nia, pro wa dze nia i utrzy my wa nia pra -
cow ni czych ogro dów dział ko wych. Nio sło to skut ki po -
zy tyw ne w for mie peł nej sa mo dziel no ści. 

Funk cjo no wa nie Usta wy z 1981 ro ku, jak i obec nie obo -
wią zu ją cej z 2005 ro ku, wy war ło zna czą cy wpływ na ży -
cie dział kow ców oraz struk tu ry Związ ku. Te raz z oka zji
Ju bi le uszu 30-le cia PZD war to z per spek ty wy cza su raz
jesz cze oce nić ich po zy tyw ny in dy wi du al ny i spo łecz ny
od dźwięk w na szym ży ciu. Funk cja Ogro dów da ła moż -
li wość swo bod ne go dzia ła nia o cha rak te rze in te gra cyj -
nym, krze wie nia za in te re so wań twór czych i wie dzy
ogrod ni czej, zwięk szył się krąg osób re ali zu ją cych swo je
za in te re so wa nia, wy dat nie zwięk szy ło się zna cze nie spo -
łecz ne Ogro dów. Ogro dy sta ły się na praw dę Ro dzin ne. 

W dal szej czę ści swe go prze mó wie nia Pre zes za uwa -
żył: „Trud no się w tej sy tu acji dzi wić, że nie mal od po -
cząt ku sa mo dziel ne go by tu ogro dów dział ko wych bu dzi ły
one za wiść wie lu osób spo za swo je go ogro du, szcze gól nie
po li ty ków pró bu ją cych róż ny mi spo so ba mi pod po rząd ko -
wać spo łecz ność dział kow ców swo im ce lom. Na szczę -
ście dla dział kow ców pró by te jak do tych czas koń czy ły
się nie po wo dze niem. Ogro dy dział ko we na dal za pew nia -
ją ro dzi nom upra wę wie lu ro ślin oraz wy po czy nek i ra -
dość ze szla chet ne go hob by, są już nie zbęd nym ele men-
tem na szej prze strze ni spo łecz nej miast i osie dli, a czas
ich trwa nia wska zu je na wiel ką po trze bę ich ist nie nia. Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców jest człon kiem Mię dzy na ro do -
we go Związ ku Ogro dów Dział ko wych z sie dzi bą w Luk-
sem bur gu, or ga ni za cyj nie w ni czym nie od bie ga od ogro -
dów eu ro pej skich. Na le ży tyl ko za zdro ścić, że w Pol sce
ogro dy nie są do ce nia ne ani wspie ra ne ma te rial nie w ta -
kim stop niu jak ogro dy mię dzy na ro do we. Dział kow cy na -
to miast do świad cza ją re gu lar nie od po li ty ków i par tii
po li tycz nych wie lu obiet nic, oświad czeń i za pew nień 
o po mo cy i nie na ru szal no ści praw – dzie je się tak za wsze
przed wy bo ra mi pre zy denc ki mi, sa mo rzą do wy mi, 

a szcze gól nie par la men tar ny mi, a po tem wy bra ni czę sto
dą żą do po zba wie nia praw dział kow ców nie py ta jąc ich o
zda nie. Wnio ski na su wa ją się sa me – trze ba zde cy do wa -
nia bro nić Usta wy o ROD – i to jest za da nie dla nas
wszyst kich bez wy jąt ku.”

Im pre za by ła oka zją do po dzię ko wa nia dział kow com
se nio rom: Ka zi mie rze Giez, Bo gu mi le i Ja no wi Be ru nom
oraz Gra ży nie i Ta de uszo wi Kon ce wi czom. To min. oni
za kła da li nasz ogród, po no si li trud za kła da nia ogro dze nia,
bu do wy pomp, za go spo da ro wy wa nia ogro du. Są ko pal -
nią wie dzy o hi sto rii Ogro du jak rów nież wie dzy prak -
tycz nej o ogrod nic twie dział ko wym. Na gro dzo no i wy-
róż nio no dział kow ców któ rzy uczest ni czy li w Kon kur sie
„Naj pięk niej sza Dział ka w Ro ku Ju bi le uszu”. 

Obec ność licz nej gru py dział kow ców wy ko rzy sta ła in -
struk tor Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej a jed no cze śnie
wi ce pre zes Za rzą du Ma ria Krze wic ka prze ka zu jąc istot ne
ak tu al ne in for ma cje do ty czą ce prac upra wo wych na dział -
ce: sia nia po plo nów oraz ro ślin na na wo zy zie lo ne, pie lę -
gna cji juk po kwit nie niu, wpro wa dze nia no wo ści do
upraw - ro śli ny któ rej nie ma w sprze da ży skle po wej ale
dział kow cy mo gą ja upra wiać i ko rzy stać z jej wła ści wo -
ści. A wła ści wo ści ma nie sa mo wi te: „Ma sil ne dzia ła nie
bak te rio bój cze, ob ni ża ci śnie nie krwi, ko rzyst nie dzia ła
na ser ce, za po bie ga no wo two rom zło śli wym, miaż dży cy,
po bu dza wy dzie la nie so ku żo łąd ko we go i żół ci. Je go sil -
ne dzia ła nie bak te rio bój cze szcze gól nie przy dat ne jest
przy le cze niu cho rób gór nych dróg od de cho wych, przy
tym do dat ko wo oprócz za bi ja nia bak te rii po bu dza wy dzie -
la nie ślu zu w oskrze lach. Jest jed nym z naj sku tecz niej -
szych środ ków sto so wa nych w zwal cza niu droż dża ka
(Can di da al bi cans) sie ją ce go spu sto sze nie w prze wo dzie
po kar mo wym i nie tyl ko. Aro ma tycz ne, pach ną ce li ście
za wie ra ją du żo wi ta mi ny C, po bu dza ją ape tyt, są sto so -
wa ne w sztu ce ku li nar nej. Za le ca ne są ja ko skład nik wio -
sen nych zup (za sto so wa nie po pu lar ne do dzi siaj w Ro sji);
moż na je też do da wać do sa ła tek i ki sić oraz ma ry no wać
w oli wie (przy smak w Niem czech).”– in for ma cje z In ter -
ne tu (ta ro śli na to czo snek niedź wie dzi). Bez pro ble mu
mo że my go za ku pić przez In ter net. Ła twy jest w upra wie
– na każ dej dział ce znaj dzie się cie ni sta grząd ka. 

Część roz ryw ko wa spo tka nia to kon kur sy: Dział ko we
za pa chy i Kon kurs Wie dzy o ROD. Chęt ni do wzię cia
udzia łu w kon kur sach z wiel kim za an ga żo wa niem roz po -
zna wa li aro ma tycz ne ro śli ny oraz od po wia da li na py ta nia
do ty czą ce ROD wal cząc o na gro dy: al bu my przy rod ni cze
ufun do wa ne przez Pa na Na czel ni ka Ro ma na Sie kier kę 
i to reb ki na sion. Na za koń cze nie by ło ogni sko, po czę stu -
nek, mu zy ka, wy mia na do świad czeń. Po go da do pi sa ła.

Wi ce pre zes ROD „Pod La sem”
Ma ria Krze wic ka

Ob cho dy 30 le cia PZD w ROD „Pod La sem” w Bia łej Pod la skiej
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W dniu 13.08.br. na te re nie Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go w No wym To my ślu od był się fe styn ro dzin ny
„Dzień Dział kow ca 2011” po łą czo ny z ob cho da mi ju bi -
le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Jak co ro ku or ga ni za to rzy przy go to wa li bo ga ty pro gram
z wie lo ma atrak cja mi dla wszyst kich przy by łych na im -
pre zę. Gry i za ba wy dla dzie ci, sto isko ga stro no micz ne,
strzel ni ca spor to wa i ko ło szczę ścia to nie któ re z nich.

Cześć ofi cjal na roz po czę ła się wspól nym od śpie wa niem
utwo ru pt. „Zie lo na Rzecz po spo li ta” hym nu dział kow ców
z 1935 r., któ ry na wnio sek Okrę go we go Za rzą du PZD w
Po zna niu Kra jo wa Ra da PZD w dniu 21 czerw ca 2011 r.
usta no wi ła ofi cjal nym hym nem Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Na stęp nie pre zes ROD Jó zef Ka sprzak przy wi tał
przy by łych na tą uro czy stość gość mi. po sła Sta ni sła wa
Ka lem bę, człon ka pre zy dium KR PZD Syl we stra Chę ciń -
skie go, rek to ra AWF w Po zna niu prof. Je rze go Smo ra wiń -
skie go, Ire ne usza Ko zec kie go - Dy rek tor Biu ra Wiel ko pol-
skiej Izby Rol ni czej, Bur mi strza No we go To my śla Hen ry -
ka Hel win ga, pre ze sów ROD z te re nu po wia tu no wo to my -
skie go i oczy wi ście przy by łych działkow ców.

Ko lej nym punk tem pro gra mu by ły wy stą pie nia go ści.
Pierw szy głos za brał pan Syl we ster Chę ciń ski, któ ry przy
oka zji ob cho dów ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców przy po mniał, że PZD jest sa mo rząd ną, nie -
za leż ną, po za rzą do wą or ga ni za cją spo łecz ną kon ty nu ują -
cą po nad 120-let nią tra dy cję ru chu dział ko we go w Pol sce.
Po seł Sta ni sław Ka lem ba wspo mi nał rów nież o spra wach
zwią za nych z obro ną usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, a prof. Je rzy Smo ra wiń ski

ja ko rek tor AWF i le karz spor to wy, na wią zał do zdro we -
go try bu ży cia i czyn nej re kre acji, któ ra jest tak bli ska
wszyst kim oso bą upra wia ją cych ogród ki. Prof. Je rzy
Smo ra wiń ski prze ka zał rów nież drob ny upo mi nek dla
ogro du – drze wo mi ło rząb ja poń ski uzna wa ne za ro śli nę
lecz ni czą. Jak co ro ku za rząd ROD wy brał naj le piej utrzy -
ma ne dział ki, dla ich użyt kow ni ków wrę czo ne zo sta ły pu -
cha ry i dy plo my.

W tym ro ku wy róż nie ni zo sta li:
– dział ka re kre acyj na
1. Kry sty na i Jó zef To bys ,
2. Mi ro sła wa i Edward Grosz kow scy
3. Bo gu mi ła i Ma rian Krau se
– dział ka re kre acyj no -wa rzyw na:
1. Ste fa nia i Ta de usz Czy żew scy
2. Ga brie la i Ze non Za war ty
3. Bo gu sław Miał kas
– dział ka wa rzyw na:
1. Ma rian na i Zyg munt Sar bak
2. Te re sa i Jan Zie liń scy
3. Ma ria i Je rzy Mi chalsz czak

Wrę czo ne zo sta ły rów nież pa miąt ko we me da le wy bi te
z oka zji 30-le cia PZD, me da le otrzy ma li naj star si, naj bar -
dziej za słu że nia dział kow cy oraz oso by wspie ra ją ce PZD.

Po ofi cjal nej czę ści nad szedł czas na część ar ty stycz ną.
Te go rocz ny Dzień Dział kow ca uświę ci ła swym wy stę pem
Ka pe la Zza Win kla. Nie za bra kło pysz nej gro chów ki i do -
brej za ba wy dział ko wej, któ rą po pro wa dził DJ Piotr. 

Fe styn ro dzin ny „Dzień Dział kow ca 2011”, Ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Dzień Dział kow ca 2011 w Ole śnie

W so bo tę, dnia 6 sierp nia 2011 r. na ogród kach dział ko -
wych „Re laks” przy ul. Bu dow la nych w Ole śnie się od by -
ła się uro czy stość z oka zji 30-le cia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Sta nął tam fe sty no wy na miot, by ła sce na,
na któ rej gra ła or kie stra dę ta OSP z Bo rek Ma łych, za ta -
necz ną pły tą stał stół pre zy dial ny, na maszt uro czy ście
wcią gnię to fla gę pań stwo wą, ode gra no hymn pań stwo wy,
a po tem też i hymn dział kow ców. 

Go ści oso bi ście wi tał pre zes Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go „Re laks” Ta de usz Rut ko.

Moż na by ło po oglą dać wy sta wę rzeźb ple ne ro wych
pań stwa Ogór ków z Bo dza no wic, przy sto łach bie siad -
nych, na kry tych wy kroch ma lo ny mi bia ły mi ob ru sa mi, za -
sie dli dział kow cy z tu tej szych ogro dów „Re laks”, jak 
i dział kow cy z ul. Ogro do wej – Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go im. T. Ko ściusz ki. W im pre zie wzię li udział
m.in.: An to ni na Bo roń – pre zes Okrę go we go Za rzą du
Opol skie go PZD, czło nek Kra jo wej Ra dy oraz Bur mistrz
Ole sna Syl we ster Le wic ki.

Od czy ta no list pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go
z ser decz ny mi ży cze nia mi dla Za rzą dów obu Ogro dów
oraz dzia ła czy i człon ków – wszel kiej po myśl no ści, ra do -
ści za rów no z pra cy, jak i wy po czyn ku na dział kach. „Cie -
szę się – na pi sał Pre zes – że zgod nie z na szą dział ko wą
tra dy cją, or ga ni zu je cie w ogro dzie Dzień Dział kow ca. Ta -
kie uro czy sto ści są nie tyl ko oka zją aby do ce nić pra cę Za -
rzą du na rzecz ogro du i dział kow ców, ale tak że słu żą
in te gra cji na szej dział ko wej ro dzi ny”.

Sym pa tycz nym ak cen tem sta ło się wrę cze nie bran żo -
wych od zna czeń.
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Syl we ster Le wic ki - Bur mistrz Ole sna, uchwa łą Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD w War sza wie, wy róż nio ny zo -
stał Od zna ką za za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców.

Srebr ne Od zna ki Za słu żo ne go Dział kow ca ode bra li: Jó -
zef Ja skul ski, Edward So snow ski, Ta de usz Beł kot, Ta de -
usz Świerk, Wło dzi mierz So śniak i An drzej Har cia rek.

Brą zo we Od zna ki Za słu żo ne go Dział kow ca ode bra ły 
22 oso by.

By ły też dy plo my i na gro dy książ ko we.
Pre zes Ta de usz Rut ko przy po mniał, że naj star sze pol -

skie ogro dy dział ko we ma ją już 110 lat. ROD im. T. Ko -
ściusz ki w Ole śnie ob cho dził swo je 50-le cie w 2009 r., 
w tym cza sie ROD „Re laks” świę to wał 30-le cie. W bie żą -
cym ro ku w ca łym kra ju ob cho dzo ny jest też ju bi le usz 
30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. W tych la tach
na stą pił dy na micz ny roz wój ogro dów dział ko wych. Ogro -
dzo no te re ny, wy bu do wa no licz ne do my dział kow ca, sa -
dzo no drze wa i krze wy. Dziś dział kow cy sta ra ją się utrzy-
mać ten po ten cjał, re mon to wać, kon ser wo wać, uno wo cze -
śniać i do sto so wy wać do ak tu al nych po trzeb dział kow -
ców i ich ro dzin.

W ro ku ubie głym ole ski „Re laks” zo stał lau re atem kra -
jo we go współ za wod nic twa w ka te go rii in we sty cje w Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Ta de usz Rut ko po dzię ko wał wszyst kim wy pró bo wa -
nym, nie za wod nym i wie lo let nim spon so rom, m.in.: pre -
ze so wi OSM, pre ze so wi PSS „Spo łem”, pre ze so wi Sp -ni
„Rol nik”, ka pi ta no wi Woj cie cho wi Wie sze – za stęp cy Ko -
men dan ta Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Ole śnie, Fir mie
„Raj pol” p. Pio tra Ant ko wia ka (tym ra zem za po da ro wa -
nie dla Ogro dów 10 wor ków wap na).

Na rę ce An to ni ny Bo roń – pre ze sa Okrę go we go Za rzą -
du PZD zło żo no sym bo licz ny bu kiet na 30-le cie Polskiego
Związku Działkowców – 30 róż. Bur mistrz Ole sna za
wspie ra nie dzia łal no ści Ogro dów, otrzy mał wiel ki kosz
wy peł nio ny plo na mi dział kow ców.

Bur mistrz Syl we ster Le wic ki, w swym wy stą pie niu,
pod kre ślił zna cze nie wła snych upraw dla bu dże tów ro -
dzin nych i wa lo ry zdro wot ne pra cy w ogro dzie.

Świę to wa nie prze cią gnę ło się do póź nych go dzin wie -
czor nych, do tań ca przy gry wa ła or kie stra, wnie sio no też
pło ną cy ol brzy mi tort z oko licz no ścio wym na pi sem.

Ewa Ry mar czyk 

Brze ziń ski In for ma tor Sa mo rzą do wy z dnia 11 sierp nia 2011 r.

XXX-le cie Związ ku Dział kow ców

Brze ziń ski In for ma tor Sa mo rzą do wy 
– roz mo wa z Ta de uszem Mań ko, człon kiem okrę go wych i kra jo wych władz PZD

Pol ski Zwią zek Dział kow ców ob cho dzi w tym ro ku
XXX-le cie swo je go ist nie nia. O hi sto rię tej or ga ni za cji oraz

uro czy sto ści zwią za ne z ju bi le uszem za py ta li śmy Ta de usza
Mań ko – człon ka okrę go wych i kra jo wych władz PZD.

BIS: Jak da le ko wstecz się ga tra dy cja or ga ni za cji
dział kow ców?

Ta de usz Mań ko: W sen sie for mal nym Pol ski Zwią zek
Dział kow ców zo stał po wo ła ny usta wą o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych z 6 ma ja 1981 r. Nie ozna cza to,
że przed tą da tą dział kow cy nie mie li swo jej or ga ni za cji.
By ła ta ka, choć o ogra ni czo nej su we ren no ści, a sa me
ogro dy dział ko we w Pol sce to po nad 100 let nia tra dy cja.
Za kła da no je ma so wo w mia stach już na prze ło mie XIX i
XX w. Ko lej ny okres roz wo ju to la ta mię dzy wo jen ne. Tuż
po II Woj nie Świa to wej do bar dzo in ten syw ne go po wsta -
wa nia ogro dów przy czy nił się de kret rzą du z 1946 r. Był
to ruch spo łecz ny, a dział ki speł nia ły waż ną funk cję w za -
opa trze niu ro dzin w żyw ność. Ruch ogrod nic twa dział ko -
we go stra cił swą su we ren ność wraz z uchwa le niem
usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych z 9 mar -

ca 1949 r. Usta wa ta pod po rząd ko wa ła ogrod nic two dział -
ko we związ kom za wo do wym i w za sa dzie roz bi ła mo zol -
nie od bu do wa ny ruch przed wo jen ny.

BIS: Ja ka by ła więc ge ne za po wsta nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców?

TM: Od za bo rów, po przez okres mię dzy wo jen ny, dział -
kow cy za wsze chcie li mieć wła sną or ga ni za cję i sa mo -
dziel nie de cy do wać o wła snych spra wach. Wy da rze nia
spo łecz no -po li tycz ne z 1980 r, a szcze gól nie po ro zu mie -
nia sierp nio we, wy zwo li ły ini cja ty wę usa mo dziel nie nia
się or ga ni za cji i dział kow ców. De ter mi na cja w wal ce o
swo je pra wa, ale też in ten syw ne oraz prze my śla ne dzia ła -
nia or ga ni za cyj ne i praw ne dział kow ców w ca łym kra ju
do pro wa dzi ły do uchwa le nia przez Sejm w dniu 6 ma ja
1981 r. usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.
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Na mo cy te go ak tu po wstał Pol ski Zwią zek Dział kow ców
ja ko ogól no pol ska, sa mo dziel na i sa mo rząd na or ga ni za -
cja dział kow ców.

BIS: Ja kie by ły dal sze lo sy or ga ni za cji? 
TM: Od po cząt ku dzia łal no ści zwią zek mu siał spro stać

ogrom ne mu za po trze bo wa niu na dział ki, ja kie by ło w la -
tach osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku. Po wszech ne bra -
ki wszyst kie go, co by ło po trzeb ne do ży cia ro dzi nie,
in fla cja, ubo że nie spo łe czeń stwa, spo wo do wa ło nie spo -
ty ka ne do tych czas za in te re so wa nie dział ką wśród pol skich
ro dzin. W tym okre sie zwią zek, przy du żej po mo cy za kła -
dów pra cy i ad mi ni stra cji pań stwo wej za pew nił dział ki w
no wych ogro dach dla po nad 350 ty się cy ro dzin, a łącz na
licz ba dzia łek wzro sła do bli sko mi lio na. Rok 1990 to ko -
niec dy na micz ne go, ilo ścio we go roz wo ju ogro dów, a po -
czą tek trwa ją cej do dzi siaj wal ki o ich za cho wa nie, a tak że
o za cho wa nie nie za leż nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji dział -
kow ców. Szcze gól nie ostat nie la ta na le ża ły do naj trud niej -
szych i naj bar dziej pra co wi tych. By ły to za bie gi o uchwa-
le nie w 2005 r. usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych i na stęp nie jej obro na. Pro ble mem jest też wy kre -
śla nie ogro dów z pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen-
ne go, gdyż są to te re ny czę sto atrak cyj ne dla in we sto rów.
Nie spo sób nie wspo mnieć, że przy ata kach w kra ju, nasz
zwią zek uzy skał sil ną po zy cję wśród eu ro pej skich or ga ni -
za cji dział kow ców. Świad czy to o po wie rze niu pre ze so wi
PZD Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu funk cji pre zy den ta
Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro -
dzin nych. Biu ro zrze sza eu ro pej skie na ro do we or ga ni za -
cje dział kow ców i zo sta ło utwo rzo ne w 1926 r. w Luk -
sem bur gu. 

BIS: Ja kie zna cze nie dla Brze zin ma ją ogro dy dział -
ko we? 

TM: Dla mia sta ist nie nie ogro dów jest ko rzyst ne, bo sa -
mo rząd nie po no si kosz tów za go spo da ro wa nia i ich utrzy -
ma nia w prze ci wień stwie do wy dat ków na utrzy ma nie
par ku i skwe rów. Ko rzy ści wy pły wa ją też dla sa mych
miesz kań ców – ogro dy to zie leń o nie zwy kle uroz ma ico -
nym ukła dzie ga tun ko wym i struk tu rze, re kre acja i ak tyw -
ny wy po czy nek. Dla Brze zin ro dzin ne ogro dy dział ko we
„Bra tek” i „Tu li pan” to na miast ka ogro dów bo ta nicz nych
i np.: ogród „Bra tek” jest czę sto od wie dza ny przez dzie ci
z brze ziń skich przed szko li. Dział ka po sia da też nie za prze -
czal ne wa lo ry zdro wot ne. Pra ca fi zycz na na dział ce chro -
ni przed ner wi ca mi, oty ło ścią i cho ro ba mi ukła du
krą że nia. W daw nych la tach dział ka by ła trak to wa na ja ko

do dat ko we źró dło przy cho du dla ro dzi ny w po sta ci owo -
ców i wa rzyw. I to bar dzo się li czy ło w bu dże cie każ dej
ro dzi ny. Dział kow cy na uczy li się ra cjo nal nie za go spo da -
ro wać swo je dział ki i pro wa dzić upra wy w opar ciu o wie -
dzę ogrod ni czą, co w efek cie skut ku je ob fi ty mi plo na mi.
W ostat nich la tach no we po ko le nie dział kow ców zmie nia
jed nak spo sób za go spo da ro wa nia dzia łek z pro duk cyj nych
na wy po czyn ko we. Wpływ na ten pro ces ma ją zmie nia ją -
ce się wa run ki ży cia spo łe czeń stwa, ro sną ce za po trze bo -
wa nie na wy po czy nek w wa run kach zie le ni i przy ro dy
oraz le piej za opa trzo ne go ryn ku. Ogro dy dział ko we „Bra -
tek” i „Tu li pan” wro sły w kra jo braz mia sta i sta ły się urzą -
dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej. Dział kow cy z Brze zin
po zy ska li też so jusz ni ków we wła dzach sa mo rzą do wych
mia sta. Efek tem by ło pod pi sa nie ak tów no ta rial nych 
i wpis ogro dów w księ dze wie czy stej - w 1998 r. dla ROD
„Tu li pan” i w 2004 r. dla ROD „Bra tek”. Ure gu lo wa na
jest też sy tu acja ogro dów w pla nie za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go mia sta.

BIS: Ja kie wy da rze nia są zwią za ne z ju bi le uszem
XXX-le cia PZD?

TM: Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców
we zwa ła wszyst kie za rzą dy ROD, wszyst kie struk tu ry
związ ku do uczcze nia 30-le cia PZD. W więk szo ści ogro -
dów bę dą to wrze śnio we tra dy cyj ne dni dział kow ca i uro -
czy sto ści okrę go wych dni dział kow ca. Na szcze blu
kra jo wym w dniu 22 wrze śnia na war szaw skim Tor wa rze
od bę dzie się II Kra jo wy Kon gres PZD w obro nie usta wy
o ROD po łą czo ny z Kra jo wym Dniem Dział kow ca i ju bi -
le uszem 30-le cia PZD. Za pla no wa no tak że ma ni fe sta cje
przed Sej mem i zło że nie prze sła nia do Mar szał ka Sej mu.
Kon gres zgro ma dzi 4000 de le ga tów re pre zen tu ją cych mi -
lion dział kow ców i pra wie 5000 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Uczest ni czyć bę dą przed sta wi cie le rzą du,
po sło wie i se na to ro wie, sa mo rzą dow cy, przed sta wi cie le
par tii i związ ków za wo do wych oraz dzien ni ka rze z wie lu
me diów.

BIS: Cze go w związ ku z ju bi le uszem na le ży ży czyć
dział kow com?

TM: Trwa nia w jed no ści, wza jem ne go sza cun ku wśród
dział kow ców se nio rów i mło de go po ko le nia, wszel kiej
po myśl no ści, zdro wia, spo koj nej pra cy i wy po czyn ku ma
dział ce oraz so jusz ni ków w par la men cie gwa ran tu ją cych
ist nie nie ogro dów dział ko wych w ra mach obec nej usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

TOM
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dzia ło we go „Nasz Ogró -
dek” w Ja śle dzię ku jąc Za rzą do wi Okrę go we go Za rzą du
Pod kar pac kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Rze -
szo wie za moż li wość uczest ni cze nia w tym Świę cie zwra -
ca się do wszyst kich z ape lem o wspar cie dzia łań władz
na sze go OZP PZD i KR PZD w utrzy ma nie na sze go wie -
lo po ko le nio we go ma jąt ku. Li czy my, że II Kon gres PZD
na kre śli wła ści wą dro gę i pro ce du ry ukie run ko wu ją ce na -
sze dzia ła nia i wy pra cu je kie run ki współ dzia ła nia PZD 
z Usta wo daw cą i sa mo rzą da mi.

Ogród ki dział ko we to wła sność spo łecz na i nie mo gą
one byś kar tą prze tar go wą kam pa nii wy bor czych po szcze -
gól nych par tii i ugru po wań. Nad rzęd nym ce lem Kon gre -
su po win no być wy pra co wa nie po li ty ki za an ga żo wa nia 
w te go rocz nych wy bo rach. Kan dy da ci do par la men tu win -
ni pa mię tać, że jest nas mi lio no wa rze sza i na sze glo sy są
im bez względ nie po trzeb ne. I nie jest to „coś za coś” – ale
my śle nie i dzia ła nie przy szło ścio we. Obro na ist nie ją cej

Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca
2005 ro ku po zwa la na ochro nę tra dy cji, wspo ma ga tak ob -
ce dzi siaj re la cje ro dzin ne i są siedz kie. Przy po mi na my 
o tym, aby uzmy sło wić przy szłym de cy den tom, że do pro -
ble mu na le ży po dejść z uwa gą i tro ską o to, aby przy ję te
roz wią za nia nie by ły sprzecz ne z ocze ki wa nia mi tak du -
żej i waż nej gru py spo łecz nej. Ape lu je my za tem do przy -
szłych par la men ta rzy stów, do przed sta wi cie li ad mi ni s-
tra cji rzą do wej – aby ście w swo ich dzia ła niach kie ro wa li
się za rów no po sza no wa niem pra wa, jak i ser cem. Za pi sy
usta wo we win ne być zgod ne z Kon sty tu cją RP, ale po win -
ny rów nież uwzględ niać spe cy fi kę śro do wi ska, któ re go
do ty czą. Te wa run ki tyl ko po zor nie są trud ne do po go dze -
nia, trze ba tyl ko pa mię tać, że ogro dy dział ko we to nie tyl -
ko hek ta ry atrak cyj nych grun tów, ale przede wszyst kim
lu dzie, któ rzy je upra wia ją.

To ca łe ro dzi ny i po ko le nia 
A to Pol ska wła śnie

Za rząd i dział kow cy ROD 

Sta no wi sko ROD „Nasz Ogró dek” w Ja śle 

DO DE LE GA TÓW
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Go ści za pro szo nych 

na ob cho dy Ju bi le uszu „30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców” 
i Okrę go we go Dnia Dział kow ca 2011 zor ga ni zo wa nych 

w dniu 17 wrze śnia 2011 r. 
Przez Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD w Rze szo wie

Ja sło, 1 wrze śnia 2011 r. 

• NADESŁANE ŻYCZENIA I GRATULACJE

ROD „Wy pa lan ki” Czę sto cho wa

Pan Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki 
Kra jo wa Ra da 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
War sza wa

Z oka zji trzy dzie stej rocz ni cy po wsta nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, Za rząd i dział kow cy Rodzinnego
Ogrou Działkowego „Wy pa lan ki” skła da ją na rę ce Pa na
Pre ze sa naj lep sze ży cze nia.

Ta rocz ni ca to rów nież trzy dzie ści lat Pań skie go prze -
wo dze nia Związ ko wi. Z tej oka zji skła da my Pa nu Pre ze -
so wi ży cze nia wy trwa ło ści i suk ce sów za rów no ja ko
Pre ze so wi Polskiego Związku Działkowców jak rów nież
w ży ciu oso bi stym. Ma my świa do mość że w cią gu tych

wie lu lat by ły dla Związ ku chwi le do bre jak i trud ne. Ma -
my rów nież świa do mość ile tru du i de ter mi na cji wło żył
Pan w kie ro wa nie Związ kiem.

Ży czy my Pa nu wie lu jesz cze suk ce sów i wie rzy my że
Zwią zek pod Pa na kie row nic twem da lej bę dzie się roz wi -
jał a je go prze ciw ni cy i wro go wie po nio są sro mot ną 
klę skę.

Z oka zji tej pięk nej rocz ni cy spo łecz ność dział kow ców
da je świa dec two jed no ści i trwa nia przy Związ ku któ ry
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jest je dy nym gwa ran tem na szych praw. Pa nie Pre ze sie
pro si my o przy ję cie naj lep szych ży czeń szczę ścia i suk ce -

sów dla sie bie i trwa ło ści i po wo dze nia dla Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

W imie niu Za rzą du i dział kow ców 

Pre zes ROD „ Wy pa lan ki”
Bar ba ra Po wąz ka

Of fi ce In ter na tio nal du Co in de Ter re et des Jar dins Fa mi liaux a.s.b.l

Be ste Gliic kwun sche
zum 30. Ver band sju bi laum

und viel Er folg fiir die Zu kunft.

War schau 22. Sep tem ber 2011

Pra si dent
C. Zij de veld

Tłu ma cze nie:

Naj lep sze ży cze nia z oka zji ju bi le uszu
30-le cia Związ ku i wie lu suk ce sów na przy szłość

War sza wa, 22 sierp nia 2011 

Wo je wo da Dol no ślą ski Alek san der Ma rek Sko ru pa

Pan
Ja nusz Mosz kow ski
Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD

Skła dam na Pa na rę ce ser decz ne ży cze nia i gra tu la cje 
z oka zji ju bi le uszu 30 rocz ni cy po wsta nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Gra tu lu ję Pa nu oraz ca łe mu Za -
rzą do wi, jak rów nież wszyst kim po zo sta łym człon kom i
wzo ro wym dział kow com do rob ku w spo łecz nej dzia łal -
no ści na rzecz Związ ku. Przede wszyst kim zaś gra tu lu ję
wspa nia łych plo nów Wa szej pra cy. Zbio ry owo ców i wa -
rzyw przy no szą z ca łą pew no ścią za rów no Pań stwu jak i
Pań stwa Bli skim ra dość i sa tys fak cję. Za bie gi agrar ne i

pie lę gno wa nie ogro dów to nie tyl ko wy si łek i pra ca. To
tak że źró dło przy jem no ści i moż li wość ob co wa nia z przy -
ro dą, choć by na wet w wy mia rze mi kro. War to wspo -
mnieć, że ob sza ry dział ko we są też szcze gól nie ce nio ne
przez miesz kań ców osie dli blo ko wych, dla któ rych wi dok
drzew owo co wych, kwia tów oraz doj rze wa ją cych wa rzyw
sta no wi mi łe uroz ma ice nie w prze strze ni miej skiej.

Chcę też pod kre ślić, że po przez swą dzia łal ność da je cie
Pań stwo wzór do brych po staw spo łecz nych i oby wa tel -

Vor sit zen der
W. Wo hat schek

Ge ne ral se kre ta rin
M. Wie rich
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skich. Po czu cie wspól no ty oraz po dej mo wa nie wspól nych
ini cja tyw sta no wi dla spo łecz no ści lo kal nych go dzien na -
śla do wa nia przy kład tak że w in nych dzie dzi nach.

To tak że dzię ki Pań stwa sta ra niom i pie lę gno wa nym
przez Pań stwo ogród kom, Wro cław po sia da swe zie lo ne
płu ca, a mi ła dla oka zie leń da je wy tchnie nie w be to no wo

-in du strial nej per spek ty wie mia sta i ubo ga ca przy ro dę
miej skie go kra jo bra zu.

Pro szę przy jąć mo je szcze gól ne wy ra zy uzna nia za bu -
do wa nie szla chet nych wię zi spo łecz nych. Ży czę wie lu
suk ce sów, po wo dze nia, sił i zdro wia, za do wo le nia z do ko -
nań oraz wszel kie go po wo dze nia w ży ciu oso bi stym.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Alek san der Ma rek Sko ru pa
Wro cław, 26 sierp nia 2011 r. 

Okrę go wy Za rząd To ruń sko -Wło cław ski w To ru niu

Z oka zji 30-le cia ist nie nia Pol skie go Związ ku Dział kow cósw
i koń czą cej się ka den cji 2007–2011

w imie niu or ga nów sta tu to wych Okrę gu To ruń sko -Wło cław skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
skła dam

Pa nu mgr inż. Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu
Pre ze so wi Kra jo wej Ra dy Pol skie go Z wiąz ku Dział kow ców

naj ser decz niej sze po dzię ko wa nia
za wiel kie od da nie spra wom 3 mi lio no wej ro dzi nie dział ko wej w Pol sce.

Wy ra żam na dzie ję, ze wiel kie za an ga żo wa nie Pa na Pre -
ze sa o za cho wa nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych, któ rej za pi sy po zwa la ją kon ty nu ować do ro bek
na szych dziad ków i oj ców a wręcz od wrot nie uzmy sło wi

de cy den tom, że two rze nie pań stwa oby wa tel skie go nie
mo że się od być bez udzia łu dział kow ców. W do wód sza -
cun ku i uzna nia pro szę przy jąć ży cze nia zdro wia, wie lu
suk ce sów oraz wszel kiej po myśl no ści w ży ciu oso bi stym.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes
/-/ Ry szard Cho dy nic ki

To ruń, 2 czerw ca 2011 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Gdań sku
Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
War sza wa

Aby oby cza jom pra sta rym dać za dość
tu dzież po spól stwu wsze la kie mu ja ko wia do mym uczy nić,
oznaj mia my iż Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Wasz mość Eu ge niusz Kon drac ki
człek wiel kich za sług dla kom pa nii po czy nio nych,

czci god ny i sza no wa ny, któ re go prze wa gi nie zwy kłe
wzo rem być mo gą dla wszyst kich,
lat już 30 dla bra ci na szej pra cu je.

Za la ta te dział kow cy po dzię ko wa nia mu skła da ją
co na wiecz ną rze czy pa miąt kę
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Dni 27–28 czerw ca 1981 ro ku za pi sa ły się zna czą co w
hi sto rii pol skie go ogrod nic twa dział ko we go.

Po wo ła nie do ży cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
ozna cza ło za mknię cie roz dzia łu hi sto rii dzia ła nia ogro -
dów dział ko wych w roz pro sze niu i o róż nym stop niu oraz
for mie zor ga ni zo wa nia.

Stwo rze nie jed no li te go sys te mu na ba zie bo ga tych do -
świad czeń i tra dy cji umoż li wi ło kon cen tra cję sił, środ ków
i pro ce sów de cy zyj nych w ce lu ra cjo nal ne go i efek tyw ne -
go go spo da ro wa nia po ten cja łem ma te rial nym i oso bo wym.

Oce nia jąc z po zy cji mi nio ne go 30-le cia funk cjo no wa -
nia Pol skie go Związ ki Dział kow ców na le ży pod kre ślić,
że Zwią zek do brze słu żył i słu ży ro dzi nom dział kow ców
i ogro dom.

Mi nio ny okres umoż li wił umoc nie nie i roz wój ogro dów
dział ko wych speł nia jąc spo łecz ne ocze ki wa nia i za po trze -

bo wa nie na te go ro dza ju spo so bu na ży cie.
Chwa ła ini cja to rom, chwa ła or ga ni za to rom Związ ku.
Pa nu skła da my dzi siaj gra tu la cje suk ce su na mia rę hi sto -

rii. Od po cząt ku ist nie nia Związ ku, stoi Pan na je go cze -
le, kie ru jąc nim mą drze i sku tecz nie, omi ja jąc prze szko dy 
i za gro że nia.

Dzi siaj jest Pan szcze gól nie nie zbęd ny Związ ko wi w sy -
tu acji ogrom ne go za gro że nia dla do rob ku ca łe go ogrod -
nic twa dział ko we go.

Ży czy my Pa nu zdro wia i sił do tej wy czer pu ją cej wal ki
o pra wa i byt dla dział kow ców.

Za to, co Pan zro bił w tych 30 la tach dla nas dział kow -
ców skła da my wy ra zy wdzięcz no ści i po dzię ko wa nia.

Niech Zwią zek się ostoi, niech się roz wi ja ją ro dzin ne
ogro dy dział ko we z po żyt kiem dla dział kow ców i spo łe -
czeń stwa każ de go re gio nu w kra ju.

W imie niu dział kow ców szcze ciń skie go okrę gu 
PZD w Szcze ci nie

spi sać ka za li śmy i wszyst kim
do wia do mo ści po da je my.

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
Bo gu sław Dą brow ski, Elż bie ta Se nec ka, Jo lan ta Rut kow ska, Te re sa

Bie lic ka, Ma rian na Kraw czyk, Ur szu la Nie wiń ska, Te re sa Ra dom ska,
Ka rol Ro za le wicz i Ta de usz Sa ko wicz.

Da no w Gdań sku, dnia 20 czerw ca Ro ku Pań skie go 2011

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

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

Dy rek tor Okrę go we go Za rzą du 
/-/ mgr inż. To masz Ol ku ski

Pre zes Okrę go we go Za rzą du
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

Szcze cin, 21 czerw ca 2011 r.

Ol gierd Kow nac ki z Ko ło brze gu

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

Szanowny Panie Prezesie,
Z oka zji ob cho du 30 rocz ni cy po wsta nia Pol skie go

Związ ku Dział kow ców, ja ko dłu go let ni ko ło brze ski dział -
ko wiec skła dam Pa nu ser decz ne po dzię ko wa nia za do pro -

wa dze nie na sze go Związ ku do pra wie mi lio na człon ków,
za zor ga ni zo wa nie po za rzą do wej or ga ni za cji po sia da ją cej
nie za leż ność i sa mo rząd ność, za znacz ny roz wój ogro dów
dział ko wych w Pol sce, za sku tecz ną wal kę z na szy mi



162

prze ciw ni ka mi o utrzy ma nie Związ ku i by tu dział kow -
ców. To wszyst ko osią gnął Zwią zek pod Pa na kie row nic -
twem. Ży czę Pa nu, aby w przy szło ści star czy ło zdro wia 
i wy trwa ło ści w dal szej wal ce w obro nie na szej usta wy 
i ro dzin nych ogro dów dział ko wych, a ta ka wał ka jak po -

ka zu je rze czy wi stość, bę dzie po trzeb na.
Wie rze jed nak, jak zna ko mi ta więk szość ko ło brze skich

dział kow ców, ze Pol ski Zwią zek Dział kow ców pod Pa na
kie row nic twem bę dzie da lej ist nieć i sze rzyć ideę po nad
stu let niej tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Dłu go let ni ko ło brze ski dział ko wiec
Ol gierd Kow nac ki 

Ko ło brzeg - czer wiec 2011 r.

30 lat na sze go Związ ku

Jest w kra ju Pol ski Zwią zek Dział kow ców, Któ ry zrze sza pra wie mi lion człon ków.
Już 30 lat ist nie je, I jesz cze dłu go ist nieć ma na dzie ję. Zwią zek ten przez Sejm po wo ła ny,

Jest już w ca łej Eu ro pie zna ny,
Ja ko naj więk sza w Pol sce or ga ni za cja po za rzą do wa,

Ma ją ca za cel - ogrod nic two dział ko we.
Od 30 lat po sia da sta tus nie za leż no ści,

Cie szy się rów nież z wła snej sa mo dziel no ści.
Przez 30 lat in ten syw nie pra co wa ła,
I no we te re ny pod ogro dy zdo by wa ła,

Któ re szyb ko i spraw nie za go spo da ro wy wa ła,
I dział kow com do użyt ko wa nia prze ka zy wa ła.

W na szych dział kow cach tkwi wiel ka si ła,
Otrzy ma ne dział ki, ja ko nie użyt ki w pięk ne sa dy za mie ni li,

Ze swej pra cy i wy po czyn ku na nich się cie szy li.
Ra dość jed nak dłu go nie trwa ła, Gdyż nie któ rym oso bom dzia łal ność Związ ku nie od po wia da ła.

Li kwi do wać Zwią zek i ogro dy pró bo wa li,
Pro jek ty no wych ustaw o ogro dach opra co wy wa li,

I uchwa le nia ich przez Sejm ocze ki wa li.
Nic jed nak z te go nie sko rzy sta li.

Zmia ny na szej Usta wy nie uzy ska li.
Li kwi da cji Związ ku rów nież nie do cze ka li,

Gdyż kie row nic two Związ ku tak pra cą po kie ro wa ło,
Że wal kę z prze ciw ni ka mi, jak do tych czas, wy gra ło.
Los dal szy ist nie nia ogro dów jest jed nak nie zna ny,

Gdyż no we ata ki na na szą or ga ni za cję ma my.
Pol scy dział kow cy są jed nak prze ko na ni,

Że prze ciw ni cy ogrod nic twa dział ko we go zo sta ną po ko na ni.
Wie rzą, że wszyst ko, co moż li we do ko na Kra jo wa Ra da,

Aby uchro nić swo ich człon ków od za gła dy.

Ol gierd Kow nac ki
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Ogród „Za le sia ny” w Nie wod ni cy Ko ściel nej po wstał
w 1979 ro ku w struk tu rze pra cow ni czych ogro dów dział -
ko wych, pod le głych związ kom za wo do wym. Dział kow cy
te go ogro du pa mię ta ją jak w 1980 r. po wsta wa ły sa mo -
rzą dy stu denc kie oraz pra cow ni cze sa mo rzą dy na uczel -
niach. Usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych z
6 ma ja 1981 r. by ła ko lej nym ol brzy mim suk ce sem, bo
uru cha mia ła sa mo rząd w ogro dach dział ko wych.

Na mo cy tej usta wy 28 czerw ca 1981 r. po wstał Pol ski
Zwią zek Dział kow ców i to on otrzy mał oso bo wość praw -

ną i sa mo dziel ność bez żad nych wa run ków. Zwią zek stał
się na dzie ją na spo koj ny i trwa ły roz wój ogro dów dział ko -
wych w Pol sce.

Z oka zji ju bi le uszu XXX-le cia PZD na rę ce Pa na Pre ze -
sa Związ ku Za rząd ROD „Za le sia ny” skła da naj lep sze ży -
cze nia Kra jo we mu Kie row nic twu oraz pra cow ni kom
Kra jo wej Ra dy – wszel kiej po myśl no ści, zdro wia oraz sa -
tys fak cji z pra cy na rzecz pięk nych pol skich ogro dów
dział ko wych.

Z po wa ża niem

ROD „Za le sia ny”  w Bia ły mstoku

Sza now ny Pan Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Mgr Eu ge niusz Kon drac ki
w War sza wie

Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ Ha li na Ma lej

Pre zes Za rzą du
/-/ Zbi gniew Je rzy Hirsz

Bia ły stok, 27 czerw ca 2011 r.

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza w War sza wie

Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa

Po wo ła nie do ży cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
usta wą z dnia 6 ma ja 1981 roku o pra cow ni czych ogro -
dach dział ko wych za pi sa ło się zło ty mi zgło ska mi w hi sto -
rii Pol skie goOgrod nic twa Dział ko we go. Mo cą tej usta wy
po wsta ła or ga ni za cja sku pia ją ca w swych sze re gach lu -
dzi, któ rych łą czy za mi ło wa nie do pra cy i ak tyw ne go wy -
po czyn ku w ogro dach dział ko wych.

W okre sie mi nio nych 30 lat Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców dzię ki wy tę żo nej pra cy i za an ga żo wa niu za rów no
sze re go wych człon ków jak i kie row nic twa PZD, przy czy -
nił się do znacz ne go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce. Po wsta ło wie le no wych ogro dów, a już ist nie ją -
ce wy pięk nia ły i sta ły się oa za mi zie le ni w wie lu mia stach
i mia stecz kach. Nie oby ło się w tym okre sie bez wal ki 

o utrzy ma nie ru chu związ ko we go. Dzię ki du że mu za an ga -
żo wa niu i umie jęt ne mu kie ro wa niu Związ kiem przez Kra -
jo wą Ra dę PZD pod prze wod nic twem Pre ze sa Eu ge niu sza
KONDRACKIEGO, Zwią zek na dal ist nie je i mi mo prze -
ciw no ści dzia ła w in te re sie i dla ogól ne go do bra swych
człon ków - użyt kow ni ków dzia łek.

Z oka zji ju bi le uszu XXX-le cia PZD Pa nu Eu ge niu szo -
wi KONDRACKIEMU Pre ze so wi Pol skie go Związ ku
Dział kow ców oraz wszyst kim dział kow com – człon kom
Związ ku, Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD skła da naj -
lep sze ży cze nia wszel kiej po myśl no ści, zdro wia oraz sa -
tys fak cji z pra cy na rzecz ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych.

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej

PrzewodniczącA
/-/ Ol ga Ochry miuk

Z -ca Prze wod ni czą ce go KKR:
/-/ Je rzy Gra jek

/-/ Zbi gniew Ma li szew ski

Człon ko wie KKR:
/-/ Jan Kacz ma rzyk

/-/ Ro bert Mi ro sław Kli ma szew ski
/-/ Ta de usz Mań ko

/-/ Zo fia Pa de rew ska
/-/ Jó zef Pie trzak
/-/ Jó zef Pi sar ski
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W związ ku z przy pa da ją cym w dniu 28 czerw ca 2011 r.

ju bi le uszem 30-le cia na sze go Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców prze ka zu je my na sze ser decz ne gra tu la cje i po -
zdro wie nia. Pro si my jed no cze śnie przy jąć od bra ci
dział ko wej na sze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.
kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni po dzię ko wa nia
za do tych cza so wą dzia łal ność Kra jo wej Ra dy PZD 
w obro nie nie za leż no ści, sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści
na sze go Związ ku oraz prze ciw sta wia niu się wszel kim nie -
prze my śla nym ini cja ty wom le gi sla cyj nym zmie rza ją cych
do li kwi da cji na sze go Związ ku i na szych Ogro dów.

Szcze gól ne sło wa uzna nia kie ru je my do Pa na, bo wiem
30 lat na szej spo łecz nej or ga ni za cji to la ta Pa na wy tę żo nej

i rze tel nej pra cy na rzecz pol skich dział kow ców. Nasz Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców kie ro wa ny przez Pa na jest na
prze kór wszyst kim pseu do na pra wia czom i pseu do uzdro -
wi cie lom sil ną i zin te gro wa ną or ga ni za cją spo łecz ną, któ -
ra wła ści wie speł nia swo ją usta wo wą ro lę chro niąc i za -
pew nia jąc po moc dla naj uboż szych warstw lo kal nych spo -
łecz no ści.

Dział kow cy wie dzą, że Pa na wy si łek dla za cho wa nia
ist nie ją ce go sta nu praw ne go, za cho wa nia w jed no ści ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go, je go do rob ku i zna cze nia
dla pol skie go spo łe czeń stwa skut ku je fak tem, iż na dal
obo wią zu je na sza do bra i spraw dzo na w co dzien nej prak -
ty ce usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip -
ca 2005 ro ku.

Z wy ra za mi po wa ża nia i sza cun ku

ROD im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni

Sza now ny Pan
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Prze w. Ko mi sji Roz jem czej ROD
/-/ Ka zi mierz Maj na

Prze w. Ko mi sji Re wi zyj nej ROD 
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Pre zes ROD
/-/ Jó zef Ma twies

Gdy nia, 28 czerw ca 2011 r.

Za rząd ROD „Zdro wie” War sza wa

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

Po dzię ko wa nia

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Zdro wie” 
z oka zji 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców skła da
Pre ze so wi Związ ku, Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu
ser decz ne po dzię ko wa nia za je go wy tę żo ną pra cę, jed no -
cze śnie ży cząc du żo zdro wia si ły i wy trwa ło ści oraz sku -
tecz nej wal ki z prze ciw no ścia mi na swo jej dro dze, któ re
za gra ża ły by ogrod nic twu dział ko we mu.

My dział kow cy na to miast, że by nie stwa rzać do dat ko -
wych pro ble mów Związ ko wi, po sta ra my się za dbać 
o nasz Ogród i dział ki prze strze ga jąc przy tym wszyst kich
prze pi sów zwią za nych z użyt ko wa niem dzia łek. 

Jed no cze śnie Za rząd, z oka zji ju bi le uszu 40-le cia ROD
„Zdro wie” dzię ku je Pa nu Pre ze so wi za ufun do wa ny pu -
char i dy plom dla na sze go Ogro du.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Krzysz tof Pod lew ski

Z -ca Pre ze sa
/-/ Da nu ta Par cia

Se kre tarz
/-/ Te re sa Ty miń ska

Skarb nik
/-/ Bar ba ra Do lec ka

Czło nek Za rzą du
/-/ Sta ni sław Ko ber

War sza wa, 30 sierp nia 2011 r.
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Za rząd Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych im. Ja na
Ka spro wi cza w Tcze wie w imie niu wła snym, Ko mi sji Sta -
tu to wych Ogro du, oraz dział kow ców skła da tą dro gą na
rę ce Pa na Pre ze sa ser decz ne po dzię ko wa nia za wspie ra nie

nas w or ga ni zo wa niu ob cho dów 100-le cia po wsta nia
Ogro du i XIX- tych Do ży nek Dział ko wych, a przede
wszyst kim za ufun do wa nie pu cha ru i dy plo mu uzna nia
dla na sze go Ogro du.Dzię ku je my.

Z wy ra za mi Sza cun ku
Za Za rząd

Po dzię ko wa nie ROD im. Ja na Ka spro wi cza w Tcze wie

Pan Pre zes
Eu ge niusz Kon drac ki
Kra jo wej Ra dy PZD
War sza wa

Po dzię ko wa nie

Se kre tarz
/-/ Ry szard Otrem ba

Pre zes
/-/ Wie sław Mi tu ra

Tczew, 29 sierp nia 2011 r.

Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD w Bia łym sto ku

Pan Pre zes Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Z oka zji ju bi le uszu 30-le cia po wo ła nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, na rę ce Pa na Pre ze sa Okrę go wy
Za rząd Pod la ski PZD w Bia łym sto ku skła da gra tu la cje 
i naj lep sze ży cze nia kie row nic twu oraz pra cow ni kom
Kra jo wej Ra dy wszel kiej po myśl no ści, du żo zdro wia oraz
sa tys fak cji z po dej mo wa nych dzia łań na rzecz obro ny
Związ ku i co raz pięk niej szych pol skich ogro dów dział ko -
wych.

Po wo ła nie przed 30 la ty na mo cy usta wy z dn. 28
czerw ca 198l r. Pol skie go Związ ku Dział kow ców by ło
zwień cze niem wie lo let nich dą żeń i po dej mo wa nych dzia -
łań ogro dów i ogó łu dział kow ców na rzecz otrzy ma nia
oso bo wo ści praw nej oraz sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści
w funk cjo no wa niu ogro dów dział ko wych i re pre zen tu ją -
ce go ich Związ ku.

To dzię ki tej usta wie w la tach 60-tych ubie głe go wie ku
na stą pił dy na micz ny roz wój ilo ścio wy i ja ko ścio wy ogro -
dów dział ko wych, za spo ka ja ją cych ocze ki wa nia wie lu
pol skich ro dzin, zwłasz cza go rzej sy tu owa nych.

Nie ste ty sy tu acja ta ka trwa ła nie speł na 10 lat. Od 21 lat
do dzi siaj to czy się wal ka nie ty le o roz wój, ale o za cho -
wa nie ist nie ją cych ogro dów, o za cho wa nie praw dział -
kow ców, o ist nie nie nie za leż nej, sa mo rząd nej i sa mo -
dziel nej or ga ni za cji dział kow ców – PZD.

W tej wal ce uczest ni czą sa mi dział kow cy, ogro dy 
i struk tu ry Związ ku, któ ry mi kie ru je od wie lu lat Pan Pre -
zes. Przed zbli ża ją cym się Kra jo wym Zjaz dem Pol skie go
Związ ku Dział kow ców ży czy my Pa nu Pre ze so wi dal sze -
go kie ro wa nia Związ kiem i pro wa dze nie sku tecz nej obro -
ny dział kow ców, ogro dów i Związ ku.

Z po wa ża niem

Se kre tarz OZP PZD 
/-/ mgr Alek san der Pu ga ce wicz 

Pre zes OZP PZD
/-/ mgr An drzej Boj ko

Bia ły stok, dnia 1 lip ca 2011 r.
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W dniu 28 czerw ca 2011 ro ku mi nie 30 lat od Zjaz du,
któ ry uchwa lił sta tut PZD i do ko nał wy bo ru Kra jo wej Ra -
dy, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej. Od po wo ła nia tych or ga nów roz po czę ło się
dzia ła nie PZD zgod nie z uchwa lo ną wcze śniej usta wą 
z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych. Po ja wie nie się w ży ciu na sze go spo łe czeń stwa sa -
mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji dział kow ców mia ło
ol brzy mi wpływ na dy na micz ny roz wój ogro dów dział -
ko wych a tak że znacz ne zwięk sze nie za in te re so wa nia ru -
chem dział ko wym. Po wo ła nie do ży cia sa mo dziel nej i
sa mo rząd nej or ga ni za cji by ło więc dłu go ocze ki wa nym
efek tem dą żeń wie lu dzia ła czy od cza sów przed wo jen -
nych. Funk cjo no wa nie po nad pię ciu ty się cy ogro dów z
pra wie mi lio nem dzia łek słu żą cych ro dzi nie ja ko miej sce
wy sił ku fi zycz ne go ale tak że re kre acji i re ha bi li ta cji,
kształ to wa nia es te ty ki oto cze nia miesz kań ców miast, bu -
do wa nia wię zi spo łecz nych mię dzy po ko le nia mi re ali zu -
ją cy mi to sa mo szla chet ne hob by pro wa dze nia upraw,
wy szu ki wa nia naj pięk niej szych ro ślin, ma lar skie ich kom -
po no wa nie w prze strze ni ogro du, ko rzy sta nie z osią gnięć
na uko wych i prak tycz nych wia do mo ści bez po śred nio od
ko le gów, z wy daw nictw związ ko wych i fa cho wej li te ra tu -

ry. To wszyst ko przy nio sła kon so li da cja ru chu dział ko we -
go w PZD. I twór cze dzia ła nia sa mo rząd nych struk tur.
Osią gnię cia są wszę dzie w ogro dach wi docz ne. Dal sze
pra gnie nie w kie run ku utrzy ma nia ogro dów i PZD są w
spo łe czeń stwie bar dzo po wszech ne. Stąd i wal ka o ich
utrzy ma nie w sta nie nie zmien nym jest tym bar dziej na si -
la na. Gra tu la cje na leż ne za te osią gnię cia kie ru je my do
wszyst kich dział kow ców, ale tak że do mą dre go kie row -
nic twa na szcze blu kra jo wym oraz okrę go wym. Gra tu lu -
jąc do tych cza so wych osią gnięć kie ru je my wy ra zy
wdzięcz no ści i po dzię ko wa nia pod ad re sem Kra jo wej Ra -
dy i oso bi ście Pre ze sa PZD pa na Eu ge niusz Kon drac kie -
go za nie ustę pli we sta no wi sko wo bec wszel kich za ku sów
li kwi da cyj nych ze stro ny róż nych władz w sto sun ku do
ogro dów i PZD.

Trzy dzie ści lat owoc nej dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy
oraz Kra jo wych Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej do brze
za pi sa ło się w hi sto rii ru chu dział ko we go w Pol sce, dla te -
go wy ra ża jąc uczu cia dział kow ców ży czy my dal szych
suk ce sów w pra cy sta tu to wej, w wal ce o obro nę pod staw
praw nych na sze go dzia ła nia oraz na przy szłe la ta spo koj -
nych i ra do snych dni w na szej or ga ni za cji i w na szych
ogro dach.

Za pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Lu bli nie 

Pre zes OZ 
/-/ Sta ni sław Cho dak 

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada

Gra tu la cje z oka zji 30-le cia
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Lu blin, dnia 25 czerw ca 2011 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku 

Sza now ny Pan
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Z oka zji przy pa da ją ce go w 2011 ro ku ju bi le uszu 30-le -

cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców na Pa na rę ce dla
Kra jo wej Ra dy PZD i pra cow ni ków Biu ra KR PZD kie -

ru je my na sze ser decz ne ży cze nia i gra tu la cje.
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD wraz

z Prze wod ni czą cy mi Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Gdań sku, bio rą -
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cy udział w sta tu to wym po sie dze niu w dniu 26 lip ca 2011 r.
stwier dza ją, że bez do tych cza so wej dzia łal no ści Kra jo wej
Ra dy PZD w obro nie nie za leż no ści, sa mo dziel no ści i sa -
mo rząd no ści Związ ku oraz trwa nia w jed no ści nie by ła by
moż li wa obro na dział kow ców i Ogro dów przed za ku sa mi
li kwi da cji na sze go spo łecz ne go ru chu.

Szcze gól ne sło wa uzna nia i po dzię ko wa nie kie ru je my do
Pa na, któ ry przez te 30 lat z na szej dział kow ców wo li stoi
na cze le Pol skie go Związ ku Dział kow ców kie ru jąc nim 
z wiel kim od da niem, po świę ce niem i za an ga żo wa niem.

Z oka zji ju bi le uszu uczest ni cy po sie dze nia prze ka zu ją
Pa nu na sze szcze re i ser decz ne po dzię ko wa nie za wszyst -
kie la ta dzia łal no ści dla wy łącz ne go do bra człon ków na -
sze go Związ ku.

Mi ja ją ca ko lej na ka den cja by ła i jest na dal cza sem wal -

ki o ogro dy dział ko we i Na szą Usta wę o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.

W tej wal ce rów nież dział kow cy Okrę gu Gdań skie go
za wsze mo gli li czyć na Pa na po moc i za an ga żo wa nie.

Dzi siaj ma Pan i Kra jo wa Ra da PZD szcze gól ne pra wo
do od czu wa nia sa tys fak cji z do brze speł nio nej służ by dla
do bra spo łecz no ści dział ko wych.

Ży czy my, aby ra dość z do tych cza so wych osią gnięć po -
zo sta ła dla Pa na i Kra jo wej Ra dy PZD źró dłem in spi ra cji
do dal szej dzia łal no ści dla do bra dział kow ców, Ogro dów
i Związ ku.

Pro si my przy jąć tak że na sze ży cze nia wszel kiej po myśl -
no ści w ży ciu oso bi stym i ro dzin nym.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Gdań sku

Pre zes OZ PZD 
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Jan Da wi do wicz

Se kre tarz OZ PZD
/-/ Wal de mar Le wan dow ski

Skarb nik OZ PZD
/-/ Woj ciech Pera

/-/ Zdzi sław Ka miń ski
/-/ Sta ni sław Ka spe rek

/-/ Hen ryk Ko stro
/-/ Jan Ko wal ski.

Człon ko wie:

/-/ Ma ria Do ma lew ska
/-/ Sta ni sław Do mi niak
/-/ Wie sław Dzi wosz

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD 
/-/ Jó zef Pi sar

Gdańsk, dnia 26.07.2011 r.
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W imie niu Za rzą du oraz człon ków Ro dzin ne go Ogro -
du Dział ko we go „WRZOS” w Most kach, gm. Wło cła wek
pra gnę po in for mo wać Pa na, że my rów nież w bie żą cym
ro ku ob cho dzi my Ju bi le usz 30-le cia ist nie nia ogro du, tak
jak świę tu je to Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Po zwo li Pan, że z tej oka zji zło żę ser decz ne gra tu la cje,
po dzię ko wa nia oraz ży cze nia dal szej owoc nej dzia łal no -
ści w do tych cza so wych struk tu rach or ga ni za cyj nych na -
sze go Związ ku.

Jed no cze śnie in for mu ję, że nasz pod miej ski ogród dział -
ko wy wy po sa żo ny jest w wię cej niż pod sta wo we urzą dze -

nia in fra struk tu ral ne. Po sia da my oświe tle nie nie tyl ko al -
tan, ale i ale jek ogro do wych, sieć wo do cią go wo -ka na li -
za cyj ną, plac za baw z urzą dze nia mi spor to wo -re krea-
cyj ny mi i za awan so wa ne pra ce przy go to waw cze do bu -
do wy wła snej oczysz czal ni ście ków.

Pa nie Pre ze sie,
O ile jest to moż li we, to bar dzo ser decz nie za pra szam na

na sze ju bi le uszo we uro czy sto ści, któ re od bę dą się  w dniu 
30 lip ca br. o godz. 17-tej na te re nie na sze go ogro du.

Z po wa ża niem

Pre zes 
/-/ Ma ciej Łu czak

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Pan Eugeniusz Kondracki

Wło cła wek, dnia 12 lip ca 2011 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Ja ko de le ga ci ob ra du ją cy na VII okrę go wym Zjeź dzie

PZD, w imie niu dział kow ców okrę gu zie lo no gór skie go,
kie ru je my na Pa na rę ce ser decz ne po zdro wie nia – dla Pa -
na oso bi ście oraz dla ca łej Kra jo wej Ra dy PZD i pra cow -
ni ków KR.

Oka zja po te mu jest wy jąt ko wa. 28 czerw ca br. mi nę ła
trzy dzie sta rocz ni ca po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców – ogól no pol skiej sa mo rząd nej or ga ni za cji dział -
kow ców. Do ce nia my ten fakt nie tyl ko dla te go, że za koń-
czył on pe wien etap w hi sto rii na sze go ru chu, ale tak że
dla te go, że w okre sie od zy ski wa nia wol no ści rów nież
dział kow cy otrzy ma li szan sę sa mo dziel ne go de cy do wa -
nia o wła snych spra wach. W cią gu trzy dzie stu lat sta li śmy
się pra wie mi lio no wą or ga ni za cją. Na sze ogro dy nie tyl -
ko zwięk szy ły się li czeb nie. Dzię ki dy na micz nie pro wa -
dzo nym in we sty cjom dys po nu ją zmo der ni zo wa ną i uno-
wo cze śnio ną in fra struk tu rą, przez co w swo ich śro do wi -
skach peł nią praw dzi wie waż ną spo łecz ną ro lę, bo są
miej sca mi wy po czyn ku se tek ro dzin, wzbo ga ca ją do mo -
we bu dże ty, sta no wią też oa zy zie le ni, któ rej tak bra ku je
w mia stach.

Ten nie zwy kły roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych wy raź nie za świad cza, że są one spo łecz nie po trzeb -
ne, że bez nich ży cie wie lu lu dzi sta ło by się uboż sze 
i smut ne, Pol ski Zwią zek Dział kow ców w cią gu swo je go

trzy dzie sto let nie go funk cjo no wa nia osią gnął kil ka waż -
nych ce lów:

• sku pił w swo ich sze re gach pa sjo na tów zie le ni i mi ło -
śni ków ak tyw ne go spę dza nia wol ne go

• zin te gro wał ro dzi ny dział ko we wo kół re ali zo wa nia
wspól nych waż nych za dań i stał się or ga ni za cją wspie ra -
ją cą bu do wę spo łe czeń stwa oby wa tel skie go,

• z peł ną de ter mi na cją do pro wa dził do stwo rze nia praw -
nych pod staw funk cjo no wa nia, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem praw dział kow ców.

Bez ist nie nia sil nej or ga ni za cji związ ko wej osią gnię cia
pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go, z któ rych dziś
mo że my być dum ni, nie by ły by moż li we. W ro ku ju bi le -
uszu nie za po mni my o tej szcze gól nej ro li, ja ką nasz Zwią -
zek speł nił sta jąc do wal ki o utrzy ma nie ru chu ogrod-
nic twa dział ko we go, o za cho wa nie usta wy o ROD i praw
dział kow ców oraz prze ciw sta wia jąc się pró bom li kwi da -
cji PZD. Po nad dwu dzie sto let nia wal ka o ogro dy dział ko -
we to wię cej niż po ło wa hi sto rii na szej or ga ni za cji od ro ku
1981. Trze ba by ło ogrom nej wy trwa ło ści i umie jęt no ści
zjed no cze nia wszyst kich sił, aby obro nić się przed wszel -
ki mi za mia ra mi znisz cze nia na sze go do rob ku - do rob ku
po ko leń i ty się cy dział kow ców.

Wi dzi my w tym za słu gę Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców - Kra jo wej Ra dy PZD i jej Pre zy dium. Szcze gól nie
jed nak do ce nia my oso bi sty udział Pa na, Pa nie Pre ze sie, 

Za rząd ROD „Wrzos” w Most kach
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w bu do wa niu Związ ku i w je go obro nie. Kon se kwen cja, 
z ja ką wy peł niał Pan swo je obo wiąz ki od po cząt ku ist nie -
nia Związ ku, nie zwy kła ak tyw ność i in spi ro wa nie roz wo -
ju ogro dów, a tak że de ter mi na cja w ich utrzy ma niu rów nież
na nas dzia ła ła mo bi li zu ją co i wy zwa la ła ini cja ty wy.

Wła śnie za to szcze rze dzię ku je my i gra tu lu je my suk -
ce sów, któ rych jest Pan Ini cja to rem i współ twór cą.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Ma my świa do mość, że przed na mi jesz cze trud na dro -

ga. Świad czą o tym ostat nie wy da rze nia, w tym zwłasz cza
za gro że nia wy ni ka ją ce ze skie ro wa nia usta wy o ROD do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Pra gnie my za de kla ro wać na -
szą dal szą ak tyw ność w bu do wa niu jed no ści, w utrzy ma -

niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Związ ku. Na
dział kow ców z okrę gu zie lo no gór skie go mo że Pan jak za -
wsze li czyć. Ży czy my Pa nu, Pa nie Pre ze sie, a za Pa na po -
śred nic twem Kra jo wej Ra dzie i jej Pre zy dium, ko lej nych
suk ce sów w pra cy dla do bra na szej or ga ni za cji I za do wo -
le nia z ich osią ga nia. Prze ka zu je my rów nież po dzię ko wa -
nia i ży cze nia pra cow ni kom biu ra KR. Wy so ko so bie
ce ni my życz li wą po moc w wy ja śnia niu i in ter pre to wa niu
praw nych za wi ło ści wy ni ka ją cych z do ku men tów przy -
go to wy wa nych prze ciw ko Związ ko wi, co po mo gło nam
rze tel nie In for mo wać o ak tu al nej sy tu acji w PZD.

Wraz z po dzię ko wa nia mi i gra tu la cja mi pro si my przy -
jąć, Pa nie Pre ze sie, ży cze nia do bre go zdro wia i wszel kiej
oso bi stej po myśl no ści.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Jan Gwóźdź

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Jan Ma jew ski

Zie lo na Gó ra, 9 lip ca 2011 ro ku

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD w War sza wie

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Z oka zji ju bi le uszu 30-le cia ist nie nia Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców, Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma -
zo wiec kie go PZD, skła da na rę ce Pa na Pre ze sa gra tu la cje
i naj lep sze ży cze nia, wszel kiej po myśl no ści, du żo zdro -
wia oraz sa tys fak cji z po dej mo wa nych dzia łań na rzecz
obro ny Związ ku.

Mi nio ne trzy dzie sto le cie to okres wy tę żo nej pra cy skut -
ku ją cej zna czą cym roz wo jem ru chu dział ko we go w Pol -
sce. Jed nak, szcze gól nie w ostat nich la tach to czas gdzie
do gło su do cho dzą wro go wie Związ ku, stwa rza ją cy po -
waż ne za gro że nie dla Usta wy o ROD, a tym sa mym dla
ogro dów i dział kow ców. Nie do prze ce nie nia jest udział
Pa na Pre ze sa w wal ce o za cho wa nie na szej Usta wy. Dzię -
ki Pa nu Pre ze so wi od nie śli śmy sze reg suk ce sów, na le ży
wspo mnieć tyl ko Pierw szy Kon gres Dział kow ców, po
któ rym Sejm RP od rzu cił pro jekt usta wy PiS, sta no wią -
cej naj wyż sze za gro że nie dla ru chu dział ko we go. Za to
człon ko wie Związ ku dzię ku ją Pa nu Pre ze so wi.

Po mi mo wy gra nej bi twy, woj na jesz cze się nie skoń czy -
ła. Po ja wi ło się no we za gro że nie wy wo ła ne wnio skiem
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zło żo ne go do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Ten pierw szy krok wy wo łał la -
wi nę ne ga tyw nych dzia łań i ata ków na Zwią zek i na szą
Usta wę. Wo kół nich gro ma dzą się jak sę py wro go wie
Związ ku. Wie my, że wal ka bę dzie trud na i mu si my sil nie
ze wrzeć sze re gi dział kow ców. Li czy my w tej wal ce na
roz są dek i do świad cze nie Pa na Pre ze sa. Sa mi de kla ru je my
ak tyw ność i po par cie.

Skła da my po dzię ko wa nia za la ta Pa na wy tę żo nej i rze -
tel nej pra cy dla dział kow ców , dzię ki któ rej Zwią zek stał
się na dzie ją na spo koj ny i trwa ły roz wój ogro dów dział ko -
wych. Ży czy my suk ce sów wy trwa ło ści i sił w dal szej wal -
ce o Usta wę, Zwią zek i ogro dy.

Jest Pan nie zbęd ny dla Związ ku i dział kow ców w sy tu -
acji ogrom ne go za gro że nia, któ re mo że spo wo do wać upa -
dek ca łe go ogrod nic twa dział ko we go.

W imie niu Pre zy dium 
Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go Pol skie go

Związ ku Dział kow ców

Pre zes
/-/ Gra ży na Fran ke

Se kre tarz
/-/ An drzej Cwoj dziń ski

Skarb nik
/-/ Sta ni sław Za wad ka

War sza wa, 26 lip ca 2011 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie
Z oka zji Ju bi le uszu 30-le cia ist nie nia Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców w imie niu dział kow ców Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go im. Miesz ka I w Szcze ci nie skła -
dam Pa nu ser decz ne gra tu la cje i po dzię ko wa nia za ak tyw -
ną pra cę w two rze niu hi sto rii 30 - le cia PZD. Był to trud ny
okres wy tę żo nej pra cy. Wal ki o sa mo rząd ność, o nie za leż -
ność ru chu ogrod nic twa dział ko we go od związ ków za wo -
do wych. Od 21 lat od pie ra nie ata ków na ogro dy i wła s-
ność dział kow ców, o ist nie nie sa mo dziel nej or ga ni za cji

dział kow ców – PZD. W tej wal ce ma Pan du że po par cie
wśród dział kow ców. Po ka zał to zwo ła ny przez Pa na 
I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców w obro nie
usta wy z 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych. Za to wszyst ko dzię ku ję Pa nu, Ży czę du żo do bre -
go zdro wia, oby star czy ło go na dal sze la ta w wal ce 
o przy szłość ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
któ ry do brze słu ży dział kow com i ogro dom. Wszyst kie go
Naj lep sze go.

W imie niu dział kow ców

Pre zes 
/-/ Jó zef Ko śció łek

ROD im. Miesz ka I w Szcze ci nie

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

ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie

Sza now ny Pan Pre zes
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki
oraz
Pra cow ni cy Kra jo wej Ra dyPZD
War sza wa

Szanowni Państwo,
W związ ku z ob cho da mi 30-le cia po wo ła nia Pol skie go

Związ ku Dział kow ców, Za rząd oraz dział kow cy Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie,
skła da ją Pa nu Pre ze so wi Związ ku, oraz pra cow ni kom
Kra jo wej Ra dy PZD jak naj lep sze ży cze nia wży ciu oso bi -
stym, zdro wia, oraz dal szych suk ce sów w pra cy za wo do -
wej z osią gnię cia mi jak naj lep szych wy ni ków dla na sze go

Związ ku.
Ma my na dzie ję, że Pan Pre zes w dal szym cią gu, po mi -

mo rzu ca nia kłód pod no gi, tak jak od wie lu lat bę dzie
obie rał słusz ny kurs „na sze go stat ku”, i trzy mał ster bez
prze szkód dla po żyt ku i ku ucie sze wszyst kich dział kow -
ców, cze go Pa nu Pre ze so wi oraz współ pra cow ni kom Kra -
jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców, Ser decz nie
Ży czy my.

W imie niu Za rzą du oraz dział kow ców 
ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie 

Pre zes Za rzą du ROD 
/-/ An drzej Jancz

Kwi dzyn - li piec 2011 r.

Za rząd ROD im. M. Ko per ni ka w Kro to szy nie

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

Z oka zji ju bi le uszu XXX-le cia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Kro to szy nie i dział kow cy ogro -
du, skła da ją naj lep sze ży cze nia Za rzą do wi Kra jo wej Ra -
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dy oraz pra cow ni kom Kra jo wej Ra dy – wszel kiej po myśl -
no ści, zdro wia i za do wo le nia z pra cy na rzecz ogro dów
dział ko wych.

Ży czy my Pa nu zdro wia do wal ki o pra wa i byt dział kow -
ców. Li czy my, że pod pa na kie row nic twem Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców się obro ni i bę dzie da lej ist niał i sze rzył
ideę wie lo let niej tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go.

Jed no cze śnie in for mu je my, że w na szym ogro dzie ob -
cho dzi my w dniu 23 lip ca 2011 r. 55-le cia po wsta nia Ro -
dzin ne go Ogro du Dział ko we go, któ re to ob cho du
po łą czy li śmy z ob cho da mi XXX-le cia PZD i „Dniem
Dział kow ca 2011 ro ku”. Na ob cho dach tych pod kre śli li -
śmy za słu gi Pol skie go Związ ku Dział kow ców i oso bi ście
Pa na Pre ze sa w roz wój ogrod nic twa dział ko we go.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Pre zes Za rzą du 
/-/ Jó zef Ko ściel ny

Wi ce pre zes 
/-/ Bog dan Si ber na

Kro to szyn, dnia 23 lip ca 2011 r.

ROD im. Ty siąc le cie w Czę sto cho wie

Sza now ny Pan 
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w War sza wie

Pa nie Pre ze sie:
Z oka zji 30-le cia ist nie nia Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców i do bie ga ją cej koń ca ka den cji na la ta 2007–2011
– ze chce Pan przy jąć naj ser decz niej sze po dzię ko wa nia za
wie lo let ni owoc ny wkład pra cy na rzecz roz wo ju ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce od wdzięcz nych dział kow -
ców z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. „Ty siąc le cie”
w Czę sto cho wie. Do ce nia my Pań ski upór w dą że niu do

ce lu dla do bra wszyst kich dział kow ców i ich ro dzin. Sza -
nu je my Pań ską de ter mi na cję w kie ro wa niu Związ kiem 
i w wal ce w obro nie praw dział kow ców.

Ży czy my Pa nu - Pa nie Pre ze sie wie lu dal szych suk ce -
sów w kie ro wa niu Związ kiem, za cho wa nia zdro wia oso -
bi ste go i za pa łu do dal szej pra cy w kie ro wa niu Związ-
kiem.

W imie niu Dział kow ców ROD
im. Ty siąc le cie w Czę sto cho wie

Za rząd ROD i Ko mi sje Sta tu to we

Czę sto cho wa, 7 lip ca 2011 r..

Okrę go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wie

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców w

Czę sto cho wie z oka zji 30 rocz ni cy po wsta nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców prze sy ła pa nu naj lep sze ży cze nia
zdro wia oraz wszel kiej po myśl no ści w ży ciu oso bi stym i
spo łecz nym. Za Pa na po śred nic twem ży cze nia wszel kiej

po myśl no ści pro szę prze ka zać człon kom Kra jo wej Ra dy
Związ ku i wszyst kim pol skim dział kow com.

Uchwa le nie przez Sejm Rzecz po spo li tej usta wy w dniu
6 ma ja 1981 ro ku o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych
mia ło dla ca łe go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce ogro my wpływ i by ło ocze ki wa ne przez na szych
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człon ków od cza sów przed wo jen nych. Dział kow cy i ich
zwią zek ja ko sa mo rząd na i sa mo dziel na or ga ni za cja spo -
łecz na od trzy dzie stu lat do brze słu ży mi lio no wej rze szy
hob by stów, któ rzy swo ją pra cę spo łecz ną od da ją na rzecz
in nych użyt kow ni ków dzia łek, w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych oraz lo kal nej spo łecz no ści po przez two rze -
nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we re ali zu ją za da nia na rzecz
swo ich ma łych oj czyzn po przez kształ to wa nie es te ty ki
oto cze nia na szych miast i osie dli. Ogro dy to miej sce wy -
po czyn ku, re ha bi li ta cji miesz kań ców lo kal nej spo łecz no -
ści, pro duk cji wa rzyw i owo ców dla naj młod szych jak,
rów nież miej sce ro dzin nych spo tkań na ło nie na tu ry tak,

bar dzo po trzeb nych ro dzi nie w obec nych cza sach. Dzia ła -
nia te skon so li do wa ły ruch ogrod nic twa dział ko we go pod
Pa na prze wod nic twem.

Gra tu la cje za trzy dzie ści lat prze wod nic twa ru cho wi
ogrod nic twa dział ko we go to wy raz na szej wdzięcz no ści i
po dzię ko wa nia dla Pa na za trud i dą że nie do obro ny ru chu
ogrod nic twa dział ko we go przed ko lej ny mi za ku sa mi. 

Sza now ny Pa nie Pre ze sie, 
wy ra ża jąc wo lę i uczu cia na szych człon ków ży czy my

Pa nu dal szych suk ce sów w pra cy i wal ce o na leż ne pra wa
Pol skich Dział kow ców.

Czę sto cho wa, 29 lip ca 2011 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD w Opo lu

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

Ruch – ogrod nic twa dział ko we go w paź dzier ni ku 1980 r.
uzy skał sa mo dziel ność i nie za leż ność. Po wstał na mo cy
usta wy z dnia 6 ma ja l9Slv. o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych Pol ski Zwią zek Dział kow ców do re pre zen -
to wa nia i obro ny praw i in te re sów swych człon ków wy ni -
ka ją cych z użyt ko wa nia dzia łek w ogro dach dział ko wych.

Dzie wią ty Kra jo wy Zjazd De le ga tów w dniu 28 czerw -
ca 198l r. po wie rzył Pa nu za szczyt ną funk cję Pre ze sa Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Pod Pa na kie row nic twem
na stą pił naj więk szy w hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce roz wój ogro dów dział ko wych w kra ju i w po -
szcze gól nych okrę gach. Te ogrom ne osią gnię cia zjed no -
czy ły dział kow ców wo kół or ga nów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i przy nio sły Pa nu ogrom ną po pu lar ność 
i uzna nie dział kow ców. W związ ku z Ju bi le uszem XXX-
lecia Pol skie go Związ ku Dział kow ców od da je my Pa nu -
na sze mu przy wód cy – le gi ty mu ją ce go się Ju bi le uszo wym
sta żem, gra tu la cje i ho no ry za mą dre i sku tecz ne kie ro wa -
nie tak ogrom ną, pra wie mi lio no wą or ga ni za cją związ ko -
wą, za sku tecz ną wal kę z na szy mi prze ciw ni ka mi o utrzy-

ma nie Związ ku i by tu dział kow ców, za obro nę na szej nie -
za leż no ści, sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści.

Ma my świa do mość, że gdy by nie ist nia ła peł na in te gra -
cja mi lio no wej ro dzi ny dział ko wej wo kół wspól nych ce -
lów i swo je go Związ ku nie by ła by moż li wa obro na ogro-
dów dział ko wych przed li kwi da cją i obro ną na szej usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Tyl ko ra zem skon so -
li do wa ni wo kół idei i ce lów ogrod nic twa dział ko we go je -
ste śmy w sta nie obro nić się i da lej roz wi jać się dla obec-
nych i przy szłych po ko leń ro dzin dział ko wych. Pa nie Pre -
ze sie - Pa nu na le żą się naj pięk niej sze sło wa po dzię ko wa -
nia i uzna nia, dzię ki Pa nu na sze ogro dy i Zwią zek cie szą
się ol brzy mim po par ciem spo łecz nym i za ufa niem, dzię -
ki Pa nu two rzy my wiel ką ro dzi nę dział ko wą, o któ rą bę -
dzie my wspól nie wal czyć z udzia łem 40 ty sięcz nej spo-
łecz no ści dział ko wej okrę gu opol skie go.

Ży czy my Pa nu dłu gich lat ży cia w zdro wiu, du żo sa tys -
fak cji z efek tów swo jej dzia łal no ści i wia ry, że wspól ny -
mi si ła mi po tra fi my osią gnąć ce le, o któ re tak dłu go
wał czy my.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Człon ko wie Pre zy dium OZO PZD w Opo lu

Opo le, 29 li piec 2011 r.
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Z oka zji XXX-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
prze ka zu je my gra tu la cje za trud, wy trwa łość, wiel ką wo -
lę wal ki o pra wa dział kow ców oraz wkład pra cy w bu do -
wa nie kształ tu or ga ni za cji, któ ra po rząd ku je ogrod nic two
dział ko we w Pol sce. II Kon gres PZD niech bę dzie prze ka -
zem na szych dą żeń, de ter mi na cji i wia ry w to, że dział ko -

wiec to si ła. Ży czy my Pa nu, wszyst kim człon kom i pra -
cow ni kom Kra jo wej Ra dy po myśl no ści w osią ga niu ce lu
ja kim jest sta bil ność i bez pie czeń stwo ogro dów.

Pro si my przy jąć tak że ży cze nia zdro wia, wie lu suk ce -
sów i po myśl no ści w ży ciu oso bi stym.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD

Okrę go wy Za rząd PZD w Kra ko wie

Sza now ny Pan 
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
War sza wa

Kra ków, 24 lip ca 2011 r.

ROD „Ko le jarz” w Sta rym Mie ście

Pan Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

W imie niu za rzą du i człon ków Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych „Ko le jarz” w Sta rym Mie ście k/ Wro nek
ser decz nie dzię ku ję Sza now ne mu Pa nu za pa mięć, wspa -

nia ły pu char i ser decz ne sło wa skie ro wa ne do na szej dział -
ko wej spo łecz no ści z oka zji 65-tej rocz ni cy po wsta nia
ROD „Ko le jarz”.

Pre zes ROD „Ko le jarz”
/-/ Ja cek Ja nic ki

Wron ki, 20 sierp nia 2011 r.

ROD „Dęb ni ki” w Kra ko wie 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
Kra jo wa Ra da 
Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki 

Szanowny Panie Prezesie,
Z oka zji Ju bi le uszu 30-le cia ist nie nia Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców, w imie niu or ga nów sta tu to wych ROD
Dęb ni ki, skła dam na Pań skie rę ce gra tu la cje oraz po dzię -
ko wa nia za dłu go trwa łe, nie stru dzo ne i umie jęt ne pro wa -
dze nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Jed no cze śnie

ży czę dal szej wy trwa ło ści, po myśl no ści w za spa ka ja niu
spo łecz nej sa tys fak cji oraz po dej mo wa nia jak naj lep szych
de cy zji.

Skła dam tak że po dzię ko wa nia człon kom i pra cow ni kom
Kra jo wej Ra dy, ży cząc zdro wia, za pa łu w roz wią zy wa niu
jak że trud nych spraw związ ko wych.

Pre zes
Za rzą du ROD „Dęb ni ki”

Kra ków, 13 sierp nia 2011 r.
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Pa nie Pre ze sie,
Z oka zji 30 rocz ni cy po wsta nia Pol skie go Związ ku

Dział kow ców skła dam na rę ce Pa na Pre ze sa gra tu la cje dla
ca łe go Związ ku, dzię ku je Pa nu i wszyst kim Pra cow ni kom

Kra jo wej Ra dy za do tych cza so we dzia ła nia dla do bra na -
szej Or ga ni za cji.

Ży czę du żo zdro wia i si ły w dal szym trwa niu na sta no -
wi sku.

Czło nek Pre zy dium OZ Byd goszcz
/-/ Lech Urbań ski 

Lech Urbań ski – ży cze nia

Bydgoszcz, 28 lipca 2011 r.

Za rząd ROD „Źró deł ko” w Ło dzi 

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

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Uczest ni cy Uro czy sto ści Ju bi le uszo wych 50-le cia Ro -

dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Źró deł ko" w Ło dzi 
z ogrom ną wdzięcz no ścią i za do wo le niem przy ję li pięk ny
pu char oko licz no ścio wy i dy plom uzna nia, któ re z tej oka -
zji otrzy ma li śmy od Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
z oso bi stą de dy ka cją Pa na Pre ze sa.

Pu char i Dy plom, wrę czo ne nam przez Pre zes Okrę go -
we go Za rzą du Łódz kie go PZD Pa nią Iza be lę Oże gal ską,
zna czą co pod nio sły ran gę na szej uro czy sto ści. Skła da jąc
ser decz ne po dzię ko wa nie za pa mięć o na szym Ju bi le uszu,
ży czy my Pa nu i Kra jo wej Ra dzie PZD, dal szych suk ce -
sów w dzia ła niach na rzecz obro ny Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych i obo wią zu ją cej Usta wy. 

Z wy ra za mi sza cun ku
Za rząd ROD 

Łódź, dnia 29 sierp nia 2011 r. 

W dniu 6 ma ja 2011 r. mi nę ło 30 lat od po wo ła nia na
mo cy usta wy Pol skie go Związ ku Dział kow ców. W okre -
sie tym przy by ło ogro dów, a licz ba ro dzin dział kow ców
wzro sła do bli sko mi lio na. Użyt kow ni cy dzia łek róż nią
się mię dzy so bą za wo dem, wy kształ ce niem i wie kiem, ale
jed no czy ich wspól ne za mi ło wa nie do pięk na przy ro dy 
i upra wy ma łe go skraw ka zie mi.

Ogro dy dział ko we moc no wro sły w lo kal ne kra jo bra zy
i sta ły się urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej, a dział -
kow cy po zy ska li so jusz ni ków we wła dzach sa mo rzą do -
wych miast i gmin. Więk szość ogro dów po przez sys te-
ma tycz ną mo der ni za cję i róż no rod ne na sa dze nia na dział -
kach sta ła się na miast ką ogro dów bo ta nicz nych.

Po zmia nach ustro jo wych w kra ju przy szło zmie rzyć się

z ata ka mi na Zwią zek i ogro dy. Dział kow cy wy ka za li jed -
ność w przy na leż no ści do Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, a by cie dział kow cem sta ło się po wo dem do du my.

Obro na Związ ku i jed no ści ru chu dział ko we go we
wszyst kich naj trud niej szych dla Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców to za an ga żo wa nie dzia ła czy wszyst kich or ga nów
Związ ku, a szcze gól nie umie jęt ne kie ro wa nie Pol skim
Związ kiem Dział kow ców przez Pre ze sa Eu ge niu sza
KONDRACKIEGO, oso bi ste włą cza nie w nurt wszyst -
kich dzia łań Związ ku i cen na umie jęt ność or ga ni zo wa nia
współ pra cy z naj wyż szy mi or ga na mi pań stwa.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w Ło dzi w ro ku
ju bi le uszu XXX-le cia PZD skła da Pa nu Eu ge niu szo wi
KONDRACKIEMU Pre ze so wi Pol skie go Związ ku Dział -

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w Ło dzi

Pan
Eu ge niusz KONDRACKI
Pre zes 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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kow ców ser decz ne, pły ną ce z głę bi ser ca po dzię ko wa nie
za tro skę o ogro dy i ro dzi ny dział kow ców. Ży czy my zdro -
wia, szczę ścia oraz jak naj wię cej mi łych chwil w kie ro -
wa niu Związ kiem.

Wszyst kim dział kow com – człon kom Związ ku Okrę go -

wa Ko mi sja Roz jem cza ży czy wszel kiej po myśl no ści,
zdro wia, spo koj nej pra cy i wy po czyn ku na dział kach, wie -
rząc w mą drość par la men ta rzy stów, że bę dą gwa ran to wać
ist nie nie ogro dów dział ko wych w ra mach obec nej usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD 
w Ło dzi”

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w Szczaw nie Zdro ju

Pan
mgr inż. EUGENIUSZ KONDRACKI 
Pre zes 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Prze wod ni czą cy 
/-/  Ta de usz MANKO

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/  Krzysz tof GŁODEK
/-/  Ja cek ŁUCZYŃSKI

Se kre tarz
/-/  Bar ba ra NOWAK

Człon ko wie:
/-/  Ma rek DAMAS
/-/  Jó zef JAROSZ

/-/  Kry sty na MAJEWSKA
/-/ Jan PIECHOWSKI

Łódź, 12 lip ca 2011 r.

W przy ro dzie i w ży ciu nic nie po wsta je bez przy czy ny
lecz wszyst ko z okre ślo ne go po wo du i ko niecz no ści.

Dni 27–28 czerw ca 1981 r. za pi sa ły się na trwa łe w hi -
sto rii pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Każ dy Ju bi le usz jest wy jąt ko wym świę tem i wy da rze -
niem jest też oka zją do prze my śleń, do do ko na nia oce ny
do tych cza so wych osią gnięć oraz na kre śle nia no wych ce -
lów i za dań.

Z oka zji Ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców - prze ka zu je my naj ser decz niej sze gra tu la cje.

Dłu go let nie do świad cze nie zdo by te przez ostat nie dzie -
się cio le cia z pew no ścią po zwo li ło zbu do wać sil ny, sa mo -

dziel ny, sa mo rząd ny, de mo kra tycz ny i so li dar ny PZD,
któ ry cie szy się ogrom nym za ufa niem dział kow ców.

Wiel kim Pa na atu tem ja ko Pre ze sa PZD jest nie wąt pli -
wie do świad cze nie, wie dza me na dżer ska, zna jo mość te -
ma ty ki go spo dar czej, sa mo rzą do wej w Pol sce i w Unii
Eu ro pej skiej, a tak że kre atyw ność i nie kon wen cjo nal ne
me to dy dzia ła nia.

Niech każ dy ko lej ny rok przy no si PZD no we suk ce sy!
A Pa nu Pre ze so wi, or ga nom sa mo rzą do wym PZD i ich
pra cow ni kom oraz dział kow com ży czy my przede wszyst -
kim zdro wia, wie le sa tys fak cji z pra cy spo łecz nej na rzecz
roz wo ju i umac nia nia ro li Związ ku i Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych.

Z po wa ża niem

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców:

Sta ni sław Dra bik, Jó zef Gra bek, Jó zef Ku ria ta, 
Mi ro sław Gło wiń ski, Te re sa Ma ty siak, 

Jó zef Paw li kow ski, Ro man Świst, 
Sta ni sław Te rech

Szczaw no Zdrój, 1 lip ca 2011 r.
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Z oka zji 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
– w imie niu dział kow ców ROD „ Pod Świer kiem” w Stro -
niu Ślą skim pro si my o przy ję cie ser decz nych po dzię ko -
wań za wnie sio ny wkład pra cy w in te re sie człon ków na -
sze go Związ ku, je go nie za leż no ści i sa mo rząd no ści. Na

Pa na rę ce skła da my po dzię ko wa nia i ży cze nia dal szych
sku tecz nych Dzia łań – Człon kom Władz Kra jo wych, Re -
gio nal nych oraz wszyst kim dział kow com – pra cu ją cym
dla do bra człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

ROD „Pod Świer kiem” w Stro niu Ślą skim

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

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Je rzy Kacz ma rek

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Ry szard Su liń ski

Pre zes
/-/ Jó zef Bier nac ki

Stro nie Śl., 12 lip ca 2011 r.

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD w Kiel cach

Pan 
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD 
w War sza wie

Rów no 30 lat te mu, w dniu 28 czerw ca 1981 r., na pod -
sta wie Usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych
uchwa lo nej 6 ma ja 1981 r., do ży cia po wo ła ny zo stał Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców. W dniu tym uchwa lo no Sta tut

PZD i wy bra no człon ków or ga nów Związ ku.
Po wsta nie sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji po -

zwo li ło na pręż ny roz wój i roz po wszech nie nie idei ogrod -
nic twa dział ko we go w na szym kra ju. Po zwo li ło rów nież
na sku tecz ną obro nę ogro dów dział ko wych przed za ku sa -
mi róż nych śro do wisk ma ją cy mi na ce lu ich li kwi da cję.
Pro fe sjo nal ne za rzą dza nie struk tu ra mi or ga ni za cyj ny mi
Związ ku, jed ność je go człon ków i mą dre de cy zje władz
związ ko wych po zwa la ją nam ca ły czas cie szyć się do tych -

cza so wym bo ga tym do rob kiem i dbać o dal szy roz wój ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych.

Na rę ce Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD Pa na mgr inż. Eu -
ge niu sza Kon drac kie go skła da my ser decz ne po dzię ko wa -
nia za trzy dzie sto let nią pra cę i trud, któ re po zwo li ły nam
być dziś w miej scu, w któ rym je ste śmy. Dzię ku je my za
wy si łek, ja ki Pan Pre zes jak i po zo sta li człon ko wie Kra jo -
wej Ra dy wkła da li i na dal wkła da ją w obro nę praw dział -
kow ców oraz ROD na te re nie ca łe go kra ju.

Ży czy my dal szych suk ce sów i wy trwa ło ści w pra cy na
rzecz tej bli sko mi lio no wej sa mo rząd nej or ga ni za cji spo -
łecz nej.

Pre zy dium OZŚ PZD w Kiel cach

Pre zes
/-/ Inż. Zyg munt Wój cik

Kiel ce, 28 czerw ca 2011 r.
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Dzień 28 czerw ca 1981 ro ku – dzień I Zjaz du De le ga -
tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców, to zna czą ce wy da -
rze nie w dzie jach pol skie go ogrod nic twa dział ko we go.
Po wo ła nie do ży cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
umoż li wi ło stwo rze nie or ga ni za cji spo łecz nej o jed no li -
tym sys te mie funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych, ja -
ko or ga ni za cji opar tej na fun da men tal nych za sa dach:
sa mo dziel no ści, sa mo rząd no ści w ce lu słu że nia do re pre -
zen to wa nia i obro ny praw oraz in te re sów swo ich człon -
ków – dział kow ców.

Przy pa da ją cy w 2011 ro ku ju bi le usz 30-le cia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców mo że my ob cho dzie dzię ki tra dy -
cji, do świad cze niu, przy wią za niu dział ko wych ro dzin do
dzia łek, wła snych ogro dów a przede wszyst kim do wła -
sne go Związ ku i do ce nia niu zna cze nia sa mo dziel no ści,
sa mo rząd no ści, de mo kra cji spra wo wa nej przez dział kow -
ców w struk tu rach or ga ni za cyj nych na sze go Związ ku.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie
Przez tych 30 lat z na szej wo li stoi Pan na cze le Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców i kie ru je tym Związ kiem 
z wiel kim po świę ce niem 30 lat wła sne go ży cia i sku tecz -

nie bro ni na sze ogro dy i na sze na by te pra wa dzię ki przy -
na leż no ści do Związ ku. Z oka zji ju bi le uszu 30 le cia Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców Pre zy dium Okrę go we go
Za rzą du Su dec kie go PZD prze ka zu je Pa nu szcze gól nie
ser decz ne po dzię ko wa nia za wspa nia łą pra cę, za rze czy -
wi ste po sza no wa nie dział kow ców, za na ucze nie dział kow -
ców trwa nia i dzia ła nia w jed no ści i za za ufa nie im w
wy peł nia niu ofiar nej, spo łecz nej służ by.

Z tej oka zji ży czy my Pa nu tak że du żo do bre go zdro wia
i wy trwa ło ści w dal szej pra cy dla na szej związ ko wej
wspól nej idei.

Po dzię ko wa nia kie ru je my rów nież do Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ra w okre sie mi nio -
nych 30 lat, w tym szcze gól nie w okre sie trans for ma cji
ustro jo wej i go spo dar czej w na szym kra ju, z ogrom nym
za an ga żo wa niem i po świę ce niem pra co wa ła dla do bra
dział kow ców i ogro dów, o ich prze trwa nie i o przy szłość,
o usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i Zwią zek.

Z oka zji na sze go wspól ne go ju bi le uszu życz my so bie i
pra cuj my dla trwa ło ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
dla ist nie nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych
dla nas i dla przy szłych po ko leń.

Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD w Szczaw nie Zdro ju

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

Se kre tarz OZS PZD
/-/ Ma ria Klim ków

Pre zes OZS PZD
/-/ Win cen ty Ku lik

Szczaw no Zdrój, 30 czerw ca 2011 r.

III Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w Rze szo wie

Sza now ny Pan Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD

W związ ku z przy pa da ją cym w dniu 28 czerw ca 2011 r.
ju bi le uszem 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w
imie niu pod kar pac kich dział kow ców prze ka zu je my na ra -
ce Pa na Pre ze sa gra tu la cje i naj lep sze ży cze nia.

Usta wa z 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych któ ra po wsta ła na fa li two rze nia w Pol sce or -
ga ni za cji sa mo rzą do wych, sta no wi ła pod sta wę do utwo -
rze nia sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji re pre zen-
tu ją cej dział kow ców. W opar ciu o prze pi sy tej usta wy w
dniu 28 czerw ca 1981 roku po wstał Pol ski Zwią zek Dział -

kow ców, któ ry wbrew trwa ją cym nie ustan nie ata kom,
sku tecz nie bro ni praw dział kow ców i stoi na stra ży ogro -
dów dział ko wych.

Skła da my rów nież po dzię ko wa nia za do tych cza so wą
dzia łal ność Kra jo wej Ra dy w obro nie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych oraz prze ciw sta wia nie się
wszel kim ini cja ty wom zmie rza ją cym do li kwi da cji ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Ży czy my wszel kiej po myśl no ści oraz sa tys fak cji z pra -
cy na rzecz dal sze go roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych.

Z po wa ża niem

Uczest ni cy III Okrę go we go Zjaz du De le ga tów
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Ko mu tak na praw dę za le ży na zmia nie usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych? 

Ogro dy dział ko we zaj mu ją w Pol sce po nad 44 tys. ha
grun tów głów nie ko mu nal nych ale tak że Skar bu Pań stwa.
Kie dyś by ły to grun ty zde gra do wa ne, któ re dział kow cy
wła sną pra cą i środ ka mi prze kształ ci li w te re ny zie lo ne
słu żą ce nie tyl ko im sa mym, ale rów nież spo łecz no ściom
miej skim. Dzi siaj są to cen ne te re ny o znacz nej war to ści.

In trat ne nie ru cho mo ści grun to we, na któ rych świet nie
moż na za ro bić? 

Wła śnie. Po te re ny te wy cią ga ją rę ce wszy scy, któ rym 
w prak ty ce są ob ce in te re sy lu dzi nie za moż nych. Pa trzą
na ogro dy je dy nie przez pry zmat war to ści eko no micz nej
grun tów. Te śro do wi ska ma ją rów nież swo ją re pre zen ta cję
po li tycz ną. So lą w oku prze ciw ni ków ist nie nia ru chu
dział ko we go jest Zwią zek i usta wa o ROD. Zwią zek, gdyż
in te gru je śro do wi sko dział kow ców i wal czy o ich in te re -
sy. Usta wa, bo sta no wi gwa ran cję dla za cho wa nia in te re -
sów dział kow ców i ogro dów.

Li czył się Pan kie dyś z ta kim sce na riu szem, że ca ły sys -
tem ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce w koń cu się roz -
sy pie?

Nie li czy łem się i nie li czę się da lej. Ogro dy funk cjo nu -
ją w ca łej Eu ro pie. W An glii i in nych kra jach prze ży wa ją
re ne sans. Wzra sta za po trze bo wa nie na dział ki w ogro -
dach. Rów nież w Pol sce ro śnie za in te re so wa nie, zwłasz -
cza wśród mło dych ro dzin na do rob ku. Po stę pu ją cy
kry zys wy raź nie zwięk sza po pyt na dział ki. Dla te go też
nie za kła dam ta kie go sce na riu sza, że ruch dział ko wy się
roz sy pie. Trze ba być po li tycz nie krót ko wzrocz nym, że by
wal czyć z mi lio nem dział kow ców, któ rzy do ce nia ją swo -
je dział ki, ROD i zna cze nie ist nie nia wła sne go, sa mo dziel -
ne go i nie za leż ne go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Kie dy ostat nio był Pan w Pi le?
Ostat nio by łem na okrę go wych dniach dział kow ca we

Wron kach, gdzie mia łem moż li wość spo tka nia się z ak ty -
wem pil skim.

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le spo dzie wa się Pań skie -
go przy jaz du na IX Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD. To
bę dzie ro bo cza wi zy ta, czy też spo dzie wa się Pan po niej
cze goś wię cej?

Ma Pan dział kę?
Oczy wi ście. Zgod nie z Usta wą o Ro dzin nych Ogro dach

Dział ko wych i sta tu tem PZD, każ dy czło nek Związ ku mu -
si jed no cze śnie być użyt kow ni kiem dział ki w kon kret nym
ro dzin nym ogro dzie dział ko wym (ROD). To słusz na za sa -
da, szcze gól nie w od nie sie niu do dzia ła czy Związ ku, któ -
rych jest obec nie ok. 100 ty się cy.

Chcąc de cy do wać o spo łecz no ści dział ko wej trze ba
wie dzieć o czym się mó wi?

Tak. Trze ba znać tę spo łecz ność po przez po sia da nie
wła snej dział ki, ale rów nież uczest ni cze nie w co dzien nym
ży ciu spo łecz no ści ogro do wej.

Ja kie dziś pa nu ją na stro je wo kół spraw Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych? Moż na mó wić o względ nym spo -
ko ju? 

Od 20 lat za gro żo ne są ist nie nie i roz wój ogro dów w
Pol sce. Zwią zek prze żył już wie le pro jek tów ustaw i róż -
nych dzia łań ma ją cych na ce lu li kwi da cję na sze go ru chu.
Mi mo ty lu ata ków, ogro dy ist nie ją i ma ją się do brze. Jest
to za słu gą sku tecz nej i zin te gro wa nej dzia łal no ści dział -
kow ców i wszyst kich struk tur Związ ku. W 2005 r. kie dy
pra co wa no nad pro jek tem Usta wy o ROD, oko ło 235 ty -
się cy dział kow ców wspar ło ten pro jekt swo im pod pi sem.
Na to miast w 2009 r., kie dy PIS zło żył ko lej ny pro jekt za -
kła da ją cy li kwi da cję usta wy o ROD i obec ne go sys te mu
funk cjo no wa nia ogro dów - w obro nie usta wy o ROD pod -
pi sa ło się ok. 620 ty się cy dział kow ców. Obec nie naj waż -
niej szą spra wą jest wnio sek 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 ca łej usta wy o ROD.
Wnio sek ten spo tkał się z na tych mia sto wą i me ry to rycz -
ną re ak cją struk tur PZD i wszyst kich śro do wisk dział kow -
ców. Do Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Sej mu,
Se na tu, Mar szał ka Sej mu i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go do -
tych czas dział kow cy skie ro wa li bli sko 4 ty sią ce li stów i
pro te stów. W więk szo ści są to wy stą pie nia zbio ro we bądź
pro te sty wal nych ze brań. Za rzą dy ROD i dział kow cy sku -
tecz nie wdro ży li usta wę z 2005 r. Oce nia ją ją bar dzo wy -
so ko ja ko pod sta wo wy akt praw ny re gu lu ją cy funk cjo-
no wa nie ogro dów. Dział kow cy uwa ża ją, że ta usta wa jest
do bra a wnio sek do Try bu na łu zmie rza do po zba wie nia
ich praw, któ re po sia da ją od 100 lat i do brze słu żą mi lio -
no wi ro dzin dział ko wych.

IX. W MEDIACH

1. Ty go dnik No wy z dnia 16 sierp nia 2011 r. 

„Trze ba być po li tycz nie krót ko wzrocz nym, że by wal czyć z mi lio nem dział kow ców” – z pre ze sem Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, Eu ge niu szem Kon drac kim roz ma wia An na Cza pla -Fur tacz.
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Okrę go wy Zjazd De le ga tów jest wiel kim wy da rze niem
w ży ciu dział kow ców da ne go okrę gu. Do ko nu je oce ny 
4 lat dzia łal no ści, wy ty cza no we kie run ki dzia ła nia i wy -
bie ra no we wła dze okrę gu. Ogro dy i okręg pil ski na le żą
do naj le piej funk cjo nu ją cych w kra ju. Wa sze ogro dy są
bar dzo do brze - wręcz wzo ro wo za go spo da ro wa ne. W bie -
żą cym ro ku, w kra jo wym kon kur sie pod na zwą „Lau re at
Ro ku 2011” ty tuł Naj lep sze go Ogro du zdo był ROD „Mal -
wa” w Pi le. To jest ogrom ne wy róż nie nie nie tyl ko dla te -
go ogro du, ale rów nież dla ca łe go okrę gu. Ty tuł naj-
lep sze go ogro du spo śród bli sko 5000 w ca łej Pol sce mó -
wi sam za sie bie. Po nad to pod czas zjaz du w Pi le Okrę go -
wy Za rząd za swo je za słu gi na rzecz dział kow ców,
ogro dów i Związ ku otrzy ma sztan dar, któ ry bę dę miał
przy jem ność wrę czyć.

Śro do wi sko dział kow ców to ogrom ny po ten cjał, z któ -
rym- zwłasz cza przed wy bo ra mi - wszy scy się li czą. Czy
Pol ski Zwią zek Dział kow ców udzie li któ rejś z par tii swo -
je go po par cia? 

14 lip ca br. Kra jo wa Ra da przy ję ła spe cjal ny apel do
wszyst kich par tii po li tycz nych, aby w związ ku ze zbli ża -
ją cy mi się wy bo ra mi par la men tar ny mi okre śli ły w swo -
ich pro gra mach wy bor czych wła sne sta no wi sko wo bec

ogro dów, usta wy i Związ ku. Rów no cze śnie Kra jo wa Ra -
da przy ję ła od ręb ne sta no wi sko, w któ rym okre śli ła po -
sta wę struk tur Związ ku wo bec wy bo rów par la men-
tar nych. Po nad to Kra jo wa Ra da zwo ła ła II Kon gres PZD,
któ ry od bę dzie się w War sza wie 22 wrze śnia br. W Kon -
gre sie udział weź mie 4 tys. uczest ni ków oraz oko ło 500
go ści – par la men ta rzy stów, sa mo rzą dow ców, a tak że 
– ma my na dzie ję – przed sta wi cie li władz pań stwo wych.
Kon gres okre śli sta no wi sko Związ ku w spra wie wy bo rów
par la men tar nych i zwró ci się z od po wied nim ape lem 
w tej kwe stii do dział kow ców i struk tur PZD. Już dzi siaj
moż na po wie dzieć, że Zwią zek udzie li po par cia par tiom 
i kan dy da tom, któ rzy współ pra cu ją z dział kow ca mi 
i Związ kiem, po tra fią do ce nić ogrod nic two dział ko we,
wy si łek dział kow ców, jak rów nież usta wę o ROD i PZD
oraz bę dą to de kla ro wać w kam pa nii wy bor czej i swo ich
pro gra mach. Przed Związ kiem jest trud ny okres, gdyż dziś
nie spo sób prze wi dzieć orze cze nia Try bu na łu. Na to miast
nie za leż nie od te go Zwią zek stoi na sta no wi sku, że ogro -
dy war te są te go aby na dal ist nia ły i się roz wi ja ły w ra -
mach PZD a pra wa dział kow ców by ły gwa ran to wa ne
usta wą. Je stem prze ko na ny – wraz z set ka mi ty się cy na -
szych człon ków – że tak wła śnie bę dzie. Jed nak aby tak
się sta ło po trze ba jak naj wię cej po dob nie my ślą cych po -
słów i se na to rów – przy ja ciół dział kow ców.

Dzię ku je za roz mo wę

2. Po li ty ka z dnia 24-30 sierp nia 2011 r.

Nie trze ba dłu go szu kać, by zna leźć miej sce, w któ rym
– jak w lu strze wo dy – od bi ja się na sze pol skie po czu cie
pięk na. Wy star czy wy brać się na spa cer do naj bliż szych
ogród ków dział ko wych.

Dział ki bu dzą skraj ne uczu cia. Dla jed nych to wsty dli -
wa so cjal na po zo sta łość po PRL, urba ni stycz ny skan sen,
es te tycz ne dzi wac two, wrzód na cie le roz wi ja ją cych się
miast. Dla in nych – ma łe oa zy spo ko ju, wy znacz nik zdro -
we go try bu ży cia, a na wet istot ne wspar cie (zbio ry) dla
skrom nych do mo wych bu dże tów. Czy je kol wiek ra cje
przy jąć, z jed nym zgo dzić się trze ba: prze kra cza jąc bra my
ogród ków dział ko wych wkra cza się w in ny świat. Za trzy -
ma ny w cza sie, w du żym stop niu lek ce wa żą cy prze mia ny
ostat nich 20 lat, funk cjo nu ją cy we dług wła snych re guł, do
któ rych pra wie nie ma do stę pu ani ka pi ta lizm, ani kul tu -
ra ma so wa. A rów no cze śnie prze no szą cy i od twa rza ją cy
stan dar dy, wzor ce, na wy ki i mo dy, wy da wa ło by się, że
po zo sta wio ne po dru giej stro nie ogro dze nia. „Sym bo le,
ja kie nasz ga tu nek zo sta wia po so bie, nie mu szą być ze

zło ta i nie mu szą mieć cha rak te ru pi ra mid. Dział ki i al tan -
ki świad czą o nas rów nie do bit nie co lo ty ko smicz ne” – pi -
sał przed 25 la ty so cjo log prof. Sła wo mir Ma ga la. I na dal
ma ra cję, choć tak wie le się po dro dze zda rzy ło.

Hi sto ryk sztu ki dr Pa try cja Cem brzyń ska za su ge ro wa ła,
że w spoj rze niu na miej skie ogród ki po moc ny mo że się
oka zać za pro po no wa ny nie gdyś przez Mi che la Fo ucaul ta,
ter min prze strzeń he te ro to picz na, w któ rej „wszyst kie in -
ne miej sca, ja kie moż na zna leźć w ra mach kul tu ry, są jed -
no cze śnie re pre zen to wa ne, kon te sto wa ne i od wra ca ne”. I
coś w tym jest. Ma my tu i tra dy cyj ną kul tu rę wiej ską z jej
mak sy mal nie go spo dar nym po dej ściem do upra wy zie mi,
ale bez jej pod sta wo wych ele men tów: cho wu zwie rząt
oraz upra wy ziem nia ków, zbóż czy bu ra ków. Ma my i kul -
tu rę ma ło mia stecz ko wą, ce chu ją cą się po wierz chow ny mi,
choć ab so lut nie wy ma ga ny mi, bez po śred ni mi re la cja mi
mię dzy ludz ki mi, ale zu peł nie bez rad ną wo bec nie bez -
piecz nych wy zwań ze wnętrz nych (kra dzie że i wan da -
lizm). Ma my i kul tu rę wiel ko miej ską z jej stan dar da mi
oby cza jo wy mi (gril lo wa nie, roz mo wy przez te le fon). Tro -

Dział ka dzie łem
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chę to Di sney land, a tro chę skła do wi sko nie po trzeb nych
rze czy (słusz nie Roch Su li ma swój tekst o ogród kach za -
ty tu ło wał nie gdyś „Mię dzy ra jem a śmiet ni kiem”), tro chę
miej sce pra cy, a tro chę wy po czyn ku. Prze strzeń pół pry -
wat na, a pół pu blicz na, zor ga ni zo wa na we dle re stryk cyj -
nych re gu la mi nów, a rów no cze śnie spra wia ją ca wra że nie
ob sza ru in tym no ści i sa mo dziel no ści. A przede wszyst kim
ob szar ni czym nie skrę po wa nej wol no ści eks pre sji es te -
tycz nej.

Za cza sów PRL wy gląd dzia łek po wszech nie de ter mi -
no wa ło kil ka czyn ni ków. Po pierw sze: wszech obec na
funk cja apro wi za cyj na. Wła dze ocze ki wa ły (a dział kow -
cy skwa pli wie na to przy sta wa li), by te kil ka set me trów
kwa dra to wych ro dzi ło jak naj więk sze plo ny: owo co we 
i wa rzyw ne. Ze skrom ną szo pą słu żą cą do prze cho wy wa -
nia na rzę dzi. Bez ar chi tek to nicz ne go roz pa sa nia, po zwa -
la ją ce go na sko ja rze nie al ta ny z da czą, bez mar no wa nia
cen nych me trów na tra wę czy ozdob ne, bez u ży tecz ne ro -
śli ny. Po dru gie: bie da. Skrom ne al tan ki sta wia no nie 
z ma te ria łów bu dow la nych, ale z te go, co aku rat by ło pod
rę ką lub uda ło się za ła twić. Aż po roz wią za nia wręcz eks -
cen trycz ne, jak upa mięt nio na na jed nym ze zdjęć za fa scy -
no wa ne go dział ka mi fo to gra fa Ja na Buj now skie go al ta na,
zbu do wa na ca ła z drzwi od wind. Po trze cie: brak wzor -
ców. Zer kać moż na by ło co naj wy żej na są sia da i za po ży -
czać po my sły z te le wi zyj ne go pro gra mu „Zrób to sam”.
Za wsze jed nak – nie za leż nie od moż li wo ści – dział ko we
stan dar dy es te tycz ne wy zna cza ne by ły w wy raź nej kon-
trze do wszech obec ne go do oko ła smut ne go i sza re go mo -
der ni zmu. Tu – ucie ka jąc od co dzien no ści – sta wia no na
ko lor, fan ta zyj ne wzo ry, in dy wi du al ność. Zgrzeb ną, to
praw da, ale jed nak osob ną i bę dą cą spon ta nicz ną, lu dycz -
ną for mą post mo der ni zmu.

Ów trwa ją cy przez kil ka dzie się cio le ci dzia dow ski stan -
dard do pro wa dził do stwo rze nia oso bli we go sys te mu war -
to ści. „Sta tus na dział kach bu do wa ło się nie tyl ko
pie niędz mi, bo tych spo łecz ność nie ce ni ła – za uwa ża an -
tro po loż ka Mag da le na Zych. – Ale wkła dem pra cy, spry -
tem, go spo dar no ścią”. Ko lej ne dzie się cio le cia wpraw dzie
osła bi ły ów etos, ale za sad ni czo prze trwał on do dziś.
Dział ki, w któ re za in we sto wa no du że pie nią dze, nie sta ją
się obiek tem za zdro ści, a ra czej po błaż li we go dy stan su, 
a ich wła ści cie le, za miast sza cun ku, zy sku ją sta tus par we -
niu szy.

W dzi siej szych ogród kach spo tkać moż na czte ry wi zje
pięk na: 

Typ pierw szy: za nu rze ni w hi sto rii. To dział ki z róż -
nych po wo dów – fi nan so wych czy emo cjo nal nych – za -
trzy ma ne w cza sie, nie ja ko żyw cem wy ję te z epo ki PRL.
Spo ro tu kla sycz nych ra ba tek z tra dy cyj ny mi wa rzy wa -
mi, owo co wych drze wek i krze wów, a or ga ni za cja prze -
strze ni ma za zwy czaj cha rak ter sy me trycz ny, upo rząd-
ko wa ny. Wszę dzie wi dać prak ty cyzm wła ści cie la. A al -

tan ki? To do nich ide al nie pa su je opi nia wspo mnia nej już
Mag da le ny Zych: „Star sze po ko le nie, pa mię ta ją ce z au -
top sji pol ski prze mysł cza sów PRL, jest w sta nie do sko -
na le »czy tać« pew ne ko mu ni ka ty za war te na tych
dział kach. Na przy kład roz po znać po ma te ria łach uży tych
do bu do wy dom ku, w ja kim za kła dzie pra co wał użyt kow -
nik dział ki”. Tu tak że naj czę ściej moż na zo ba czyć za ska -
ku ją ce roz wią za nia tech nicz ne (ty pu sta ra wan na ja ko
zbior nik wo dy) oraz kla sycz ną i tak rzad ką już gdzie in -
dziej ko rze nio pla sty kę. Ów mo del es te tycz ny czę ściej
spo ty ka się na dział kach w ma łych mia stecz kach ani że li 
w du żych mia stach.

Typ dru gi: ta jem ni czy ogród. Ko ja rzą cy się z ar ka dyj -
skim mi tem. Tro chę tam owo ców i wa rzyw, spo ro ko lo ro -
wych kwia tów i buj nej ro ślin no ści, na po zór nie u-
jarz mio nej, w rze czy wi sto ści – sta ran nie kon tro lo wa nej.
Chro nio ne przed wzro kiem cie kaw skich, z ko lo ro wy mi
drew nia ny mi dom ka mi, przy po mi na ją cy mi dzie cię ce fan -
ta zje, z licz ny mi fi gur ka mi zwie rząt po usta wia ny mi pod
krza ka mi.

Typ trze ci: Ca sto ra ma. Czy li wer sja no wo cze sna dla
umiar ko wa nie za moż nych. Wi dać tu już wpływ ofer ty hi -
per mar ke to wych ga ze tek. W chod ni ko wych pły tach, sto -
li kach i krze seł kach, go to wym drew nia nym dom ku na
na rzę dzia, nie dro gich igla kach. Al ta ny mu ro wa ne, no wo -
cze sne, es te tycz ne, choć bez po lo tu. Wer sja bę dą ca żar li -
wą pró bą łą cze nia daw ne go eto su dział ko we go z han d-
lo wo -kul tu ro wą pre sją współ cze sno ści.

Typ czwar ty: park mi nia tur. Dział ki jesz cze nie licz ne,
ale rzu ca ją ce się w oczy. Przy kła dy am bit ne go prze ło że -
nia na wa run ki 250 m kw. wzor ców po dej rza nych w pod -
miej skich wil lach, spe cja li stycz nych cza so pi smach,
te le wi zyj nych pro gra mach. Mi nia tu ry za moż ne go jed no -
ro dzin ne go stan dar du. Po nad ćwierć wie ku te mu Sła wo -
mir Ma ga la po rów ny wał dział ko we al ta ny do szla chec-
kich dwor ków. Tro chę na wy rost i ra czej w kon tek ście
kon ty nu acji pew nej idei. Dziś miał by wspa nia łe przy kła -
dy na po par cie swej te zy. To ma łe pa ła cy ki, ma łe wil le,
ma łe dwor ki, mi kro sko pij ne re zy den cje. Nie ma miej sca
na ba sen, ale jest na wod ne oczko, nie ma miej sca na efek -
tow ne ar bo re tum, ale jest na do piesz czo ny skal nia czek.
Ra ba tek tu nie uświad czysz, po rze czek ni po mi do rów nie
skosz tu jesz, za to tra wa jest ślicz nie przy strzy żo na i bez
chwa stów, a tu je prę żą się w rzę dach od furt ki do dom ku
wy ko na ne go z po rząd nych ma te ria łów lub bar dzo po rząd -
nych imi ta cji.

Mi mo tej róż no rod no ści es te tycz nych wi zji jest coś, co
łą czy wszyst kie dział ki. To od wiecz na, ar che ty picz na po -
trze ba opa no wa nia, po sia da nia i oswo je nia wła sne go te ry -
to rium. Wy zna cze nia je go gra nic, pod kre śle nia od ręb-
no ści. Daw niej ta te ry to rial na izo la cja da wa ła po czu cie
choć by chwi lo we go ode rwa nia od so cja li stycz ne go, nie -
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przy ja zne go wi zu al nie (i nie tyl ko) oto cze nia. Dziś jest –
szcze gól nie dla star szych – for mą przy sta ni w świe cie,
któ re go re guł już nie ogar nia ją. Ale też, co raz czę ściej,
świa do mym wy bo rem, tak że wśród młod szych, spo so bu
spę dza nia wol ne go cza su. Wy god ne go, bo bli sko, ta nie -
go, a więc i ra cjo nal ne go. Po zba wio ne go symp to mów wy -
ści gu szczu rów.

Nad es te ty ką ogro dów dział ko wych znę cać się jest nad -
zwy czaj ła two. Że ocie ra ją się o kicz, a na wet że za nu rzo -
ne w ki czu, że bez gu ście, że Ni ki for to przy nich Pi cas so.
Ale moż na też ina czej. Jak wspo mnia ny już Jan Buj now -
ski, któ ry pi sał: „spoj rze nie na »sztu kę są sia dów« z per -
spek ty wy sztu ki współ cze snej mo gło by spra wić, że np.
pa ty ki i sznur ki prze zna czo ne do pod wie sza nia po mi do -
rów, otu la ne pa pier ka mi drzew ka czy fi ran ka roz cią gnię -
ta nad po let ka mi dla ochro ny przed pta ka mi po za in sta-
lo wa niu w ga le riach za czę ły by dzia łać jak obiek ty rzeź -
biar skie”. Świę ta praw da. I wła śnie te pro ste in sta la cje
przedar ty stycz ne (ter min za pro po no wa ny przez Buj now -
skie go) za in try go wa ły Ali cję Kar ską i Alek san drę Went,
któ re w 2005 r. na krę ci ły film „Ko ły san ka”. Głów ną ro lę
gra ją w nim... od stra sza cze pta ków, kre tów i in nej zwie -
rzy ny. Za wie szo ne lub za tknię te na pa ty kach pusz ki,
blasz ki, bu tel ki wy da ją prze róż ne dźwię ki, ową ty tu ło wą
ko ły san kę.

Ale ogród ki dział ko we to przede wszyst kim ob szar fa -
scy na cji fo to gra fów. Jesz cze w la tach 70. XX w. Jan Ze gal -
ski od wie dzał z apa ra tem opusz czo ne ślą skie ogród ki. Na
po cząt ku ko lej nej de ka dy An drzej Je rzy Lech se ria mi ro bił
w Opo lu zdję cia dział ko wych fur tek, sta ra jąc się każ dą na -
zwać, sper so na li zo wać. By ły więc furt ki: ja poń ska, ku bi -
stycz na, se ce syj na, skrom na, bez czel na, z fan ta zją, by le
ja ka, ale też furt ka sier żan ta MO itd. Po na stęp nych 10 la -

tach furt ki za fa scy no wa ły z ko lei za miesz ka łą w Pol sce
Fran cuz kę Ma thil de Pa pa pie tro, utrwa li ła ich po nad 400.

Naj bar dziej zna ne są dwa przed się wzię cia. W 1984 r.
An drzej Ślu sar czyk wkro czył na ogrom ne wał brzy skie
ogród ki Pod zam cze. Fo to gra fo wał dział ki, al ta ny, furt ki.
Ten cykl po wtó rzył po 20 la tach. A Jan Buj now ski w
swych fo to gra fiach dział ko wych al tan po ka zał, jak bli sko
jest od ogród ko wej es te ty ki – z jej ko lo ra mi, kra sno lud ka -
mi, grzyb ka mi – do świa ta wi dzia ne go oczy ma dziec ka.

Nie tyl ko ja ko źró dło in spi ra cji, ale wręcz ja ko ma te ria
sztu ki po trak to wa ne zo sta ły war szaw skie ogród ki dział -
ko we Sie kier ki w pro jek cie ga le rii Le Gu ern, któ ra w 2009 r.
na ca łe la to prze nio sła się do jed nej z al ta nek. Dział kę od -
wie dza ło wie lu twór ców (m.in. Mau ry cy Go mu lic ki, Igo
Krenz, Ro bert Ma cie juk, Ko bas Lak sa), re ali zu jąc in si tu
roz licz ne ar ty stycz ne pro jek ty. Szcze gól nie spek ta ku lar -
ny przy go to wa ła Jo an na War sza, za mie nia jąc na sze ogro -
dy w we nec kie Giar di ni, w któ rych trwa ło wła śnie słyn ne
Bien na le – 49 al ta nek prze obra zi ło się w na ro do we pa wi -
lo ny wy sta wo we.

Kil ka lat te mu na zwa urzę do wa zmie ni ła się z pra cow -
ni czych na ro dzin ne ogród ki dział ko we. Czy i jak bar dzo
zmie nia ją się też sa me dział ki? Co drze mie pod fa sa dą raj -
skie go, w du żym stop niu za trzy ma ne go w cza sie ogro du?
Od kil ku lat pod egi dą kra kow skie go Mu zeum Et no gra -
ficz ne go pra cu je spe cjal ny ze spół ba da ją cych fe no men
dzia łek na ukow ców (et no gra fów, an tro po lo gów kul tu ry,
so cjo lo gów, et no bo ta ni ków), ko or dy no wa ny przez Mag -
da le nę Zych. Je sie nią uka że się pu bli ka cja gro ma dzą ca
wy ni ki ich ba dań, a wio sną przy szłe go ro ku zor ga ni zo wa -
na zo sta nie du ża wy sta wa po świę co na dzie ło -dział kom,
bo tak na zy wa się pro jekt. Cie ka wych szcze gó łów za chę -
ca my też do od wie dzin na: www.dzie lo dzial ka.eu.

PS

Jak wy ni ka z § 36 § 1 sta tu tu PZD, wa run kiem po zba -
wie nia człon ko stwa zwy czaj ne go jest przede wszyst kim
ra żą ce na ru sze nie prze pi sów usta wy o ROD, po sta no wień
sta tu tu, re gu la mi nu ROD, za sad współ ży cia spo łecz ne go.
A za tem nie każ de na ru sze nie upo waż nia za rząd ROD do
po zba wie nia człon ko stwa, ale tyl ko ta kie, któ re moż na
uznać za „ra żą ce”. Cho dzi tu więc o szcze gól nie ja skra we
przy pad ki nie re spek to wa nia prze pi sów związ ko wych,

któ re dys kwa li fi ku ją da ną oso bę z gro na człon ków Związ -
ku. Przy kła dy „ra żą ce go na ru sze nia” zo sta ły po da ne 
w § 36 ust. 2 sta tu tu PZD, aby le piej zo bra zo wać przy -
pad ki, któ re uza sad nia ją za sto so wa nie osta tecz nej sank cji
sta tu to wej.

Wśród tych przy kła dów sta tut wy mie nia m.in. upo rczy -
we i dłu go trwa łe uchy la nie się od uisz cza nia skład ki
człon kow skiej i in nych na leż nych opłat. Nie ule ga wąt pli -

X. PORADY PRAWNE

1. W związ ku z licz ny mi za py ta nia mi ze stro ny za rzą dów ROD, wy ja śnia my jak ro zu mieć uży te 
w § 36 § 2 sta tu tu PZD sfor mu ło wa nie „upo rczy we i dłu go trwa łe uchy la nie się od uisz cza nia
skład ki człon kow skiej i in nych na leż nych opłat” bę dą ce pod sta wą do po zba wie nia człon ko stwa
i pra wa użyt ko wa nia dział ki.
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wo ści, że sfor mu ło wa nie „upo rczy we i dłu go trwa łe” ma
cha rak ter ogól ny i nie ostry. Ta ki za bieg re dak cyj ny jest
jed nak ce lo wy, ja ko że nie spo sób pre cy zyj nie okre ślić
zwło ki w za pła cie od po wied nich świad czeń, ja ka po win -
na na stą pić, aby da ną oso bę po zba wić człon ko stwa i pra -
wa użyt ko wa nia dział ki (np. 3 mie sią ce). Ta kie po dej ście
by ło by cał ko wi cie chy bio ne, gdyż każ dy przy pa dek jest
in ny i z te go wzglę du po wi nien być od dziel nie zba da ny i
oce nio ny. Oko licz no ści kon kret nej spra wy mo gą bo wiem
uza sad niać prze ko na nie, że wo bec da ne go dział kow ca zu -
peł nie nie od po wied nia jest sank cja po zba wie nia człon ko -
stwa z uwa gi na przy czy ny nie uisz cze nia świad cze nia,
któ re prze cież mo gą być cał ko wi cie nie za leż ne od za in te -
re so wa ne go (np. cho ro ba). Nie moż na więc pod cho dzić
do tych kwe stii w spo sób „au to ma tycz ny”, po trzeb na jest
od po wied nia ela stycz ność i po chy le nie się nad okre ślo -
nym przy pad kiem i roz wa że nie wszyst kich istot nych oko -
licz no ści roz pa try wa nej spra wy. Ozna cza to więc, że to
za rząd ogro du po wi nien do ko nać wła ści wych usta leń po -
zwa la ją cych oce nić, czy za cho wa nie kon kret ne go dział -
kow ca wy czer pu je zna mio na okre ślo ne przez sta tut ja ko
„upo rczy we i dłu go trwa łe”. Ro dzi to jed nak po trze bę
przy bli że nia zna cze nia tych po jęć.

W świe tle prze pi sów związ ko wych na le ży uznać za
wła ści wy po gląd, że po zba wie nie człon ko stwa po win no
być – ze wzglę du na szcze gól ną do nio słość praw zwią za -
nych z człon ko stwem – trak to wa ne ja ko śro dek osta tecz -
ny. W szcze gól no ści, przy kwa li fi ka cji po stę po wa nia
człon ka ja ko „upo rczy we go” trze ba mieć na uwa dze, że
po stę po wa nie to, ze wzglę du na ce chę wie lo krot ne go za -
wi nio ne go na ru sze nia czy nie wy ko ny wa nia obo wiąz ków
człon kow skich, mu si się cha rak te ry zo wać znacz nym ła -
dun kiem złej wo li. Wy ni ka stąd, że na ru sze nie obo wiąz -
ku uisz cze nia okre ślo ne go świad cze nia pie nięż ne go mu si
od zna czać się wi ną dział kow ca. „Upo rczy we” uchy la nie
się ozna cza więc po stę po wa nie na ce cho wa ne nie ustę pli -
wo ścią. W po ję ciu uchy la nia się jest za war ty ne ga tyw ny
sto su nek psy chicz ny oso by zo bo wią za nej do na ło żo ne go
na nią obo wiąz ku, spra wia ją cy, że nie do peł nił on te go
obo wiąz ku, mi mo że miał moż li wo ści je go wy ko na nia.
Zwło ka w za pła cie skład ki lub in nej opła ty po win na w
pierw szej ko lej no ści spo tkać się z re ak cją za rzą du w for -

mie we zwa nia do za pła ty za le gło ści. Z tym mo men tem
za tem zo bo wią za ny ma już peł ną świa do mość, że na ru sza
swo je obo wiąz ki i dal sze trwa nie w ta kiej po sta wie ozna -
cza je go wi nę umyśl ną, a za tem po zwa la uznać, że ma my
do czy nie nia z za cho wa niem „upo rczy wym”. Oczy wi ście
trze ba za zna czyć, że uchy la nie się od obo wiąz ku uisz cza -
nia na leż nych świad czeń pie nięż nych od zna cza się „upo -
rczy wo ścią” tyl ko wte dy, gdy zo bo wią za ny – ma jąc re al ną
i fak tycz ną moż li wość wy ko ny wa nia te go obo wiąz ku 
– nie do peł nia go ze złej wo li, czy li nie pła ci i czy ni to ce -
lo wo. 

Jak za tem wi dać, tyl ko za wi nio ne nie wy ko ny wa nie
przez człon ka obo wiąz ków sta tu to wych mo że być przy -
czy ną po zba wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia
dział ki. Nie jest to jed nak wy star cza ją ce w przy pad ku nie -
uisz cza nia skład ki i in nych opłat, gdyż tu sta tut wy ma ga
po nad to speł nie nia ko lej nej prze słan ki „dłu go trwa ło ści”.
Nie wy ko ny wa nie tych obo wiąz ków mu si więc trwać
przez dłuż szy czas, aby mo gło sta no wić pod sta wę po zba -
wie nia człon ko stwa. Wąt pli wo ści mo gą do ty czyć kwe stii
spro wa dza ją cej się do py ta nia, co na le ży ro zu mieć przez
„dłuż szy czas”? Jak już wspo mnia no, oce na dłu go trwa ło -
ści nie pła ce nia na leż no ści ma cha rak ter zin dy wi du ali zo -
wa ny i mu si być od no szo na do każ de go, kon kret ne go
przy pad ku. Nie jest za tem tu taj moż li we sztyw ne wska -
za nie mi ni mal ne go okre su, tym bar dziej, że tak że w ję zy -
ku po tocz nym dłu go trwa łość ozna cza dłu gi, lecz bli żej
nie okre ślo ny czas. Za rząd ROD mu si za tem „do pa so wać”
ten czas do moż li wo ści za in te re so wa ne go i oko licz no ści
da nej spra wy. W szcze gól no ści za rząd ogro du, oce nia jąc,
czy okres nie uisz cza nia na leż no ści jest dłu go trwa ły, po -
wi nien roz wa żyć, czy okres ten był na ty le dłu gi, aby po -
zwa lał dział kow co wi na bez pro ble mo we speł nie nie
swo je go obo wiąz ku. W tym kon tek ście in ny bę dzie ten
okres w za leż no ści od kwo ty zo bo wią za nia i/lub sta nu ma -
jąt ko we go za in te re so wa ne go. Istot ne zna cze nie dla oce -
ny dłu go trwa ło ści mo że rów nież mieć na si le nie i sto pień
upo rczy wo ści w za kre sie nie uisz cza nia wy ma gal nych
skła dek i opłat. Du ża in ten syw ność i upo rczy wość tych
za cho wań mo że bo wiem skła niać do uzna nia za dłu go -
trwa ły okre su krót sze go niż w przy pad ku mniej sze go ich
na si le nia.

To masz Ter lec ki

2. Spa la nie na dział kach w ROD

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 -
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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

3. Pra ce geo de zyj ne na te re nie ROD 

Wi zy ta geo de ty – wpu ścić czy nie? 
Jed nym z pro ble mów spo ty ka nych w dzia łal no ści za -

rzą dów ROD jest wi zy ta geo de ty. Szcze gól nie czę sto ma
to miej sce w związ ku z pla no wa ny mi in we sty cja mi dro go -
wy mi, któ re ma ja prze bie gać przez te ren ogro dów. Sy tu -
acje te nie rzad ko wy wo łu ją stres wśród dział kow ców,
któ rzy oba wia ją się, iż czyn no ści geo de tów są nie ja ko pre -
lu dium do li kwi da cji ogro dów. W efek cie do cho dzi do
pró by blo ko wa nia ich prac, czy li nie wpusz cza nia na te ren
ogro dów. W związ ku z tym po ja wia się py ta nie, czy geo -
de ty pro wa dzą ce go po mia ry geo de zyj ne moż na nie wpu -
ścić na te ren ROD? 

Od po wiedź na to py ta nie za sad ni czo brzmi – nie. Pod -
sta wą do ta kie go sta no wi ska są za pi sy usta wy z dnia 
17 ma ja 1989 roku Pra wo geo de zyj ne i kar to gra ficz ne
(Dz.U.2010.193.1287 ze zm.). W art. 13 ust 1 pkt 1 Prgk
za pi sa no bo wiem ge ne ral na za sa dę, iż „Oso by wy ko nu ją -
ce pra ce geo de zyj ne i kar to gra ficz ne ma ją pra wo wstę pu
na grunt i do obiek tów bu dow la nych oraz do ko ny wa nia
nie zbęd nych czyn no ści zwią za nych z wy ko ny wa ny mi pra -
ca mi.” Prze wi dzia ne w usta wie wy jąt ki od tej za sa dy do -
ty czą głów nie za byt ków, la sów i obiek tów dy ploma-
tycz nych. Wa tro też wspo mnieć o in nych upraw nie niach
przy słu gu ją cym geo de tom pod czas pro wa dze nia prac geo -
de zyj nych, ta kich jak: do ko ny wa nie prze ci nek drzew 
i krze wów, nie zbęd nych do wy ko na nia prac geo de zyj -
nych, nie od płat ne go umiesz cza nia na grun tach i obiek tach
bu dow la nych zna ków geo de zyj nych, gra wi me trycz nych i
ma gne tycz nych oraz urzą dzeń za bez pie cza ją cych te zna -
ki oraz umiesz cza nia na grun tach i obiek tach bu dow la -
nych bu dow li trian gu la cyj nych. (art. 13 ust 1 pkt –3 Prgk). 

Co to są pra ce geo de zyj ne?
Po ję cie „prac geo de zyj nych” zo sta ło spre cy zo wa ne 

w art. 2 pkt 1 Prgk. Sta no wi on, iż na le ży przez nie ro zu -
mieć „pro jek to wa nie i wy ko ny wa nie po mia rów geo de zyj -
nych, wy ko ny wa nie zdjęć lot ni czych, do ko ny wa nie ob li -
czeń, spo rzą dza nie i prze twa rza nie do ku men ta cji geo de -
zyj nej, a tak że za kła da nie i ak tu ali za cję baz da nych, po -

mia ry i opra co wa nia fo to gra me trycz ne, gra wi me trycz ne,
ma gne tycz ne i astro no micz ne zwią za ne z re ali za cją za dań
w dzie dzi nie geo de zji i kar to gra fii oraz kra jo we go sys te -
mu in for ma cji o te re nie”.  

Jak spraw dzić geo de tę? 
Pra wo do pro wa dze nia prac geo de zyj nych przy słu gu je

wy łącz nie oso bom po sia da ją cym sto sow ne upraw nie nia
nada wa ne przez Głów ne go Geo de tę Kra ju, co do za sa dy,
wy łącz nie w opar ciu o wy ni ki po stę po wa nia kwa li fi ka cyj -
ne go, prze pro wa dzo ne go przez ko mi sję kwa li fi ka cyj ną 
– art. 45 Prgk. Je że li cho dzi o to, jak spraw dzić, czy da na
oso ba rze czy wi ście pro wa dzi pra ce geo de zyj ne, wy star czy
wy stą pić do niej z żą da niem oka za nia do ku men tu tzw.
Zgło sze nia Prac Geo de zyj nych. Po wyż szy do ku ment,
zgod nie zresz tą ze znaj du ją cym się na nim po ucze niem,
„oka zu je się wła ści cie lo wi lub oso bie wła da ją cej nie ru cho -
mo ścią ja ko do ku ment upo waż nia ją cy wy ko naw cę prac
geo de zyj nych do wstę pu na grunt i do obiek tów bu dow la -
nych oraz do wy ko ny wa nia czyn no ści prze wi dzia nych w
art. 13 usta wy z dnia 17 ma ja 1989 r. – Pra wo geo de zyj ne
i kar to gra ficz ne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr
120, poz. 1268).” Aby do ku ment zgło sze nia miał moc upo -
waż nia ją cą geo de tę do do ma ga nia się wpusz cze nia na nie -
ru cho mość w ce lu prze pro wa dze nia prac, po wi nien on być
opa trzo ny pie czę cią (z pod pi sem) or ga nu wła ści we go ze
wzglę du na cha rak ter pro wa dzo nych prac do przyj mo wa -
nia Zgło sze nia. Or ga na mi ty mi mo gą być od po wied nio:
Głów ny Geo de ta Kra ju; mar sza łek wo je wódz twa; sta ro sta
(art. 13 w zw. z art. 40 ust. 3 Prgk). 

Czy war to się sprze ci wiać?
Jak z po wyż sze go wy ni ka, geo de ta pro wa dzą cy pra ce

geo de zyj ne po wcze śniej szym uzy ska niu do ku men tu
Zgło sze nia Prac Geo de zyj nych, mo że ge ne ral nie do ma -
gać się umoż li wie nia wstę pu na nie ru cho mość. Dla te go
też prze ciw sta wia nie się je go wej ściu jest ra czej bez ce lo -
we. Zwłasz cza, że dla osób blo ku ją cych pra ce geo de zyj -
ne, unie moż li wie nie geo de cie dzia ła nia w spo sób zgod ny
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z pra wem (czy li w opar ciu o Zgło sze nie), mo że skut ko -
wać okre ślo ny mi kon se kwen cja mi – grzyw ną. W art. 48
Prgk prze wi dzia no bo wiem, że kto wbrew prze pi som
utrud nia lub unie moż li wia oso bie wy ko nu ją cej pra ce geo -
de zyj ne i kar to gra ficz ne wej ście na grunt lub do obiek tu
bu dow la ne go i do ko na nie nie zbęd nych czyn no ści zwią za -
nych z wy ko ny wa ną pra cą, lub nisz czy, uszka dza, prze -
miesz cza zna ki geo de zyj ne, gra wi me trycz ne lub ma g-
ne tycz ne i urzą dze nia za bez pie cza ją ce te zna ki oraz bu -
dow le trian gu la cyj ne, a tak że nie za wia da mia wła ści wych
or ga nów o znisz cze niu, uszko dze niu lub prze miesz cze niu
zna ków geo de zyj nych, gra wi me trycz nych lub ma gne tycz -
nych, urzą dzeń za bez pie cza ją cych te zna ki oraz bu dow li
trian gu la cyj nych - pod le ga ka rze grzyw ny. 

Ja kie są skut ki wi zy ty geo de tów?
Tak jak wspo mnia no to wcze śniej, pra ce geo de zyj ne sa -

me w so bie nie wy wo łu ją za sad ni czo żad nych skut ków
praw nych. Ich efek ty, np. pro jek ty geo de zyj ne go po dzia -
łu nie ru cho mo ści, mo gą jed nak sta no wić wstęp do dal -
szych dzia łań, skut ku ją cych już re al ny mi zmia na mi sta nu
praw ne go nie ru cho mo ści – np. de cy zja mi o lo ka li za cji in -
we sty cji pu blicz nej. Z te go po wo du za rząd ROD po wi -
nien usta lić, ja ki jest cel prac geo de zyj nych i prze ka zać
do OZ sto sow ną in for ma cję. Po dob nie dla okrę gu in for -

ma cja o pra cach geo de zyj nych na te re nie ROD po win na
za wsze sta no wić pod sta wę do nie zwłocz ne go usta le nia,
czy nie są one zwią za ne z pla na mi in we sty cyj ny mi za gra -
ża ją cy mi ogro do wi i ewen tu al ne go roz po czę cia dzia łań
skie ro wa nych na za bez pie cze nie in te re sów dział kow ców. 

Uwa gi koń co we 
Wi zy ta geo de ty na ogro dzie, na wet je że li jest zwią za na

z przy go to wa niem dzia łań zmie rza ją cych do li kwi da cji
ROD, nie ro dzi au to ma tycz nie ta kich skut ków. Oko licz -
ność ta, jak rów nież fakt, iż za utrud nia nie prac geo de tom
gro żą sank cje, po wo du je, że ge ne ral nie nie na le ży po dej -
mo wać prze ciw dzia łań ta kim czyn no ściom. Oczy wi ście
nie na le ży wpusz czać do ogro du każ de go, kto po da je się
za geo de tę. Ma my pra wo za żą dać oka za nia do ku men tu
Zgło sze nia Prac Geo de zyj nych opa trzo ne go od po wied nią
pie czę cią, do ty czą ce go prac geo de zyj nych na da nym te re -
nie. Do pie ro wte dy, gdy oso ba po da ją ca się za geo de tę od -
mó wi nam je go oka za nia, mo że my za żą dać od niej
opusz cze nia te re nu ogro du. Po nad to war to pa mię tać, że w
przy pad ku, gdy pra ce wy ko ny wa ne przez geo de tę spo wo -
do wa ły szko dę, oso bie po szko do wa nej przy słu gu je rosz -
cze nie o od szko do wa nie na za sa dach okre ślo nych 
w pra wie cy wil nym (art. 16 ust. 1 Prgk). 

Opra co wał 
r.pr. B. Piech

4. Wy ja śnie nie zmia ny re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czej

WYJAŚNIENIE
w spra wie zmia ny §17 ust 3 re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych

PZD uchwa lo ne go przez Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą PZD
w dniu 7 grud nia 2006 r.

W związ ku z py ta nia mi kie ro wa ny mi pod ad re sem Prze -
wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w spra -
wie ter mi nu wy ni ka ją ce go z §17 ust 3 cyt. re gu la mi nu
po stę po wa nia wy ja śniam, że Uchwa łą nr 1/2007 z dnia 
31 stycz nia 2007 r. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD, w
re gu la mi nie po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych wy da -
nych w for mie bro szu ry wpro wa dzi ła na stę pu ją ce zmia ny:
§17 ust 3 otrzy mał brzmie nie:

„We zwa nia na po sie dze nie ko mi sji, o któ rym mo wa 
w ust. 2, po win no za wie rać imię i na zwi sko, ad res we zwa -
ne go, ter min i miej sce po sie dze nia. We zwa nie wy sy ła się
obo wiąz ko wo li stem po le co nym za zwrot nym po twier -
dze niem od bio ru lub do rę cza się za po kwi to wa niem co
naj mniej na 7 dni przed ter mi nem po sie dze nia (w wy da -
nej bro szu rze ter min ów wy no si 14 dni)”.

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
/-/ mgr Ol ga Ochry miuk
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Kwe stia usta le nia me to dy okre śle nia po wierzch ni al tan
usy tu owa nych na dział kach w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, któ re mo gą pod le gać zwol nie niu z opo dat ko wa -
nia po dat kiem od nie ru cho mo ści, bu dzi wie le spo rów
po mię dzy po dat ni ka mi a or ga na mi po dat ko wy mi. W pre -
zen to wa nym wy ro ku NSA wska zał, iż przy okre śla niu po -
wierzch ni al tan, wbrew opi nii or ga nów po dat ko wych
na le ży uwzględ nić je dy nie po wierzch nię ogra ni czo ną
ścia na mi, któ re kon sty tu ują bu dy nek.

Usta la jąc po wierzch nię bu dyn ku pod le głą opo dat ko wa -
niu w po dat ku od nie ru cho mo ści na le ży – zgod nie z de fi -
ni cją le gal ną bu dyn ku z art. 1a ust. 1 pkt 1 usta wy z
12.1.1991 r. o po dat kach i opła tach lo kal nych (tekst jedn.
Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.; da lej PLokU)
oraz art. 3 pkt 2 usta wy z 7.7.1994 r. – Pra wo bu dow la ne
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; da -
lej PrBudU) – uwzględ nić prze strzeń wy dzie lo ną prze gro -
da mi bu dow la ny mi (ścia na mi), mie rząc po ich
ze wnętrz nych kra wę dziach, któ re wy zna cza ją li nie gra -
nicz ne po mię dzy bu dyn kiem ja ko ca ło ścią, a wol ną prze -
strze nią w oto cze niu.

Wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z
12.4.2011 r., II FSK 2014/09

Stan fak tycz ny
W sta nie fak tycz nym bę dą cym przed mio tem roz strzy -

gnię cia Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław cze w Olsz ty -
nie de cy zją z [...], po wzno wie niu po stę po wa nia uchy li ło
wła sne de cy zje z […] lu te go 2008 r. i z […] ma ja 2007 r.
oraz de cy zję Wój ta Gmi ny S. usta la ją ca po dat ni kom zo bo -
wią za nie w po dat ku od nie ru cho mo ści za 2007 r. w wy so -
ko ści […]. Ko le gium prze pro wa dzi ło oglę dzi ny al ta ny
po dat ni ków znaj du ją cej się na te re nie ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych w za kre sie po wierzch ni za bu do wy,
usta la jąc jej po wierzch nię na 48,45 m², na któ rą skła da ła
się po wierzch nia za bu do wy bu dyn ku (34,43 m²) oraz po -
wierzch nię ta ra su (14,02 m²). W oce nie Ko le gium bę dą cy
przed mio tem opo dat ko wa nia bu dy nek od po wia da de fi ni -
cji „bu dyn ku” w zna cze niu nada nym przez PLokU, w
szcze gól no ści wo bec fak tu, że po sia da fun da men ty i jest
trwa le zwią za ny z grun tem. Przed mio tem opo dat ko wa nia
w ni niej szej spra wie jest obiekt zło żo ny z al ta ny i ta ra su.
Jed no cze śnie po wierzch nia za bu do wy prze kra cza nor my
po wierzch nio we usta lo ne w prze pi sach pra wa bu dow la -
ne go dla al tan i obiek tów go spo dar czych – 35 m², a za tem
bu dy nek sta no wi przed miot opo dat ko wa nia po dat kiem od
nie ru cho mo ści. 

W skar dze do Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne -
go w Olsz ty nie po dat ni cy pod nie śli, że or ga ny nie za sad -
nie przy ję ły po wierzch nię za bu do wy (al tan ki) ja ko 48,45

m², w tym po wierzch nie ta ra su. W oce nie po dat ni ków do
po wierzch ni al ta ny nie moż na za li czyć po wierzch ni ta ra -
su, wo bec cze go wy no si ona mniej niż 35 m². W ich oce -
nie al ta na nie pod le ga za tem opo dat ko wa niu po dat kiem
od nie ru cho mo ści. W od po wie dzi na skar gę SKO wnio -
sło o jej od da le nie i pod trzy ma ło wy wo dy za war te w de -
cy zji. WSA w Olsz ty nie w wy ro kiem z 9.7.2009 r. 
(I SA/Ol 345/09) uchy lił za skar żo ną de cy zję. Sąd po twier -
dził, że brak jest pod staw do przy ję cia, iż po wierzch nia
al ta ny – wy dzie lo na z prze strze ni prze gro da mi bu dow la -
ny mi – prze kra cza po wierzch nię 35 m². Zda niem są du 
I in stan cji, wąt pli wo ści nie mo gło bu dzić to, że za bu dy -
nek ro zu mie się obiekt bu dow la ny wy dzie lo ny z prze -
strze ni za po mo cą prze gród bu dow la nych, trwa le zwią -
za ny z grun tem, po sia da ją cy fun da men ty i dach (art. 3 pkt
2 PrBudU i art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU). Tym sa mym za -
skar żo na de cy zja wy da na zo sta ła z na ru sze niem prze pi -
sów art. 1a ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 12 PLokU oraz art.
3 pkt 2 PrBudU, a nad to art. 210 usta wy z 29.8.1997 r. 
– Or dy na cja po dat ko wa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 ze zm.), któ re to uchy bie nia mo gły mieć i mia ły
wpływ na roz strzy gnię cie spra wy.

SKO za skar ży ło po wyż szy wy rok w ca ło ści, wno sząc 
o je go uchy le nie i prze ka za nie spra wy są do wi I in stan cji
do po now ne go roz po zna nia. W skar dze ka sa cyj nej za rzu -
ci ło na ru sze nie prze pi sów pra wa ma te rial ne go po przez
błęd ną wy kład nię i nie wła ści we za sto so wa nie m.in.:

1. art. 7 ust. 1 pkt 12 PLokU, w związ ku z art. 29 ust. 1
pkt 4 PrBudU, po le ga ją ce na uzna niu, że opo dat ko wa niu
po dat kiem od nie ru cho mo ści nie pod le ga al ta na, po ło żo -
na na dział kach 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, 

2. na ru sze nie art. 141 § 4 usta wy z 30.8.2002 r. – Pra wo
o po stę po wa niu przed są da mi ad mi ni stra cyj ny mi (Dz.U.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) po przez brak wska za nia co do
dal sze go po stę po wa nia przez or gan dru giej in stan cji.

Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny od da li skar gę ka sa cyj -
ną.

Isto ta spo ru
Spór, ja ki po wstał na tle przed sta wio ne go sta nu fak tycz -

ne go, spro wa dzał się do roz strzy gnię cia, czy ca ła po -
wierzch nia znaj du ją ca się pod da chem al ta ny (tj. 48,45
m²) mo że być uwa ża na za „bu dy nek” i po win na być
uwzględ nio na przy oce nie moż li wo ści sko rzy sta nia przez
po dat ni ków ze zwol nie nia po dat ko we go oraz ewen tu al -
ne go okre śle nia wy so ko ści po dat ku od nie ru cho mo ści.
We dług po dat ni ków w skład po wierzch ni za bu do wy al -
tan ki nie wcho dzi po wierzch nia ta ra su, na to miast SKO

5. Ga ze ta „Nie ru cho mo ści C.H. Beck” z dnia 8 sierp nia 2011 r.

Za sa dy zwol nie nia al ta ny z opo dat ko wa nia po dat kiem od nie ru cho mo ści
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przy ję ło w za skar żo nej de cy zji, że po wierzch nia za bu do -
wy prze kra cza nor my po wierzch nio we usta lo ne w prze -
pi sach PrBudU dla al tan i obiek tów go spo dar czych, 
a za tem bu dy nek sta no wi przed miot opo dat ko wa nia po -
dat kiem od nie ru cho mo ści. Nie jest na to miast przed mio -
tem spo ru to, że po wierzch nia al ta ny po dat ni ków,
ogra ni czo na ścia na mi, wy no si 34,43 m² (4,75 m x 7,25
m). Po wierzch nia znaj du ją ca się po da chem, któ ra obej -
mu je tak że ta ras, wy no si 48,45 m².

Uza sad nie nie wy ro ku NSA
NSA od da lił skar gę ka sa cyj ną SKO, uzna jąc, że ża den

z po sta wio nych za rzu tów nie ma uspra wie dli wio nych
pod staw. W uza sad nie niu wska zał, iż zgod nie z art. 7
PLokU zwol nie niu od po dat ku od nie ru cho mo ści pod le ga -
ją m.in. bu dyn ki po ło żo ne na te re nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, nie prze kra cza ją ce norm po wierzch ni usta -
lo nych w prze pi sach PrBudU dla al tan i obiek tów go spo -
dar czych, z wy jąt kiem za ję tych na dzia łal ność go spo-
dar czą (pkt 12). Ozna cza to, iż al ta na na dział ce w ro dzin -
nym ogro dzie dział ko wym mu si po sia dać po wierzch nię
za bu do wy do 25 m² w mia stach i do 35 m² po za gra ni ca -
mi miast (art. 29 ust. 1 pkt 4 PrBudU). Al ta na ob ję ta ni -
niej szym po stę po wa niem znaj du je się po za gra ni ca mi
mia sta i nie słu ży ła dzia łal no ści go spo dar czej w 2007 r.,
tak więc aby być zwol nio ną od po dat ku od nie ru cho mo -
ści, mu si po sia dać po wierzch nię nie prze kra cza ją cą 35 m².

Zgod nie bo wiem z art. 2 ust. 1 PLokU opo dat ko wa niu
pod le ga ją nie ru cho mo ści lub obiek ty bu dow la ne bę dą ce:

– grun tem, 
– bu dyn kiem lub je go czę ści, 
– bu dow lą lub jej czę ści zwią za ną z pro wa dze niem dzia -

łal no ści go spo dar czej. 
Zda niem NSA, al ta na jest bu dyn kiem, któ re go de fi ni -

cję za wie ra art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU – bu dy nek to obiekt
bu dow la ny w ro zu mie niu prze pi sów PrBudU, któ ry jest
trwa le zwią za ny z grun tem, wy dzie lo ny z prze strze ni za
po mo cą prze gród bu dow la nych oraz po sia da fun da men ty
i dach. W myśl prze pi su art. 3 pkt 2 PrBudU, do któ rej od -
sy ła ww. prze pis PLokU, ile kroć w usta wie jest mo wa 
o bu dyn ku, na le ży przez to ro zu mieć ta ki obiekt bu dow -
la ny, któ ry jest trwa le zwią za ny z grun tem, wy dzie lo ny 
z prze strze ni za po mo cą prze gród bu dow la nych oraz po -
sia da fun da men ty i dach. NSA po twier dził sta no wi sko są -
du I in stan cji, wska zu ją ce, iż ze sta wiw szy ze so bą
prze pi sy art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU oraz prze pis art. 3 
pkt 2 PrBudU, moż na jed no znacz nie stwier dzić, że aby
obiekt bu dow la ny uznać za bu dy nek, to obiekt ten mu si
być wy dzie lo ny z prze strze ni za po mo cą prze gród bu dow -
la nych. Kon klu zja ta ka wy ni ka w nie bu dzą cej wąt pli wo -
ści in ter pre ta cyj nych wy kład ni ję zy ko wej obu prze pi sów.

Po nad to – w oce nie są du – wy kład nia po ję cia „bu dy -
nek” na grun cie PLokU zo sta ła po twier dzo na nie tyl ko
sys te mo wym od wo ła niem do ww. prze pi su PrBudU, ale
tak że po przez uwzględ nie nie art. 3 pkt 3 i 4 PrBudU, 

w któ rych zde fi nio wa no bu dow le i obiek ty ma łej ar chi -
tek tu ry. Tym sa mym ze sta wie nie tych de fi ni cji le gal nych
pro wa dzi do wnio sku, że ce chą róż ni cu ją cą bu dyn ki od
bu dow li lub obiek tów ma łej ar chi tek tu ry jest m.in. wy -
dzie le nie pew nej prze strze ni przez prze gro dy bu dow la ne.
Funk cjo nal nie za ta kie prze gro dy na le ży uznać ścia ny da -
ne go obiek tu bu dow la ne go.

NSA przy jął tak że, że przy okre śla niu po wierzch ni al ta -
ny skar żą cych, któ ra po ten cjal nie pod le ga ła opo dat ko wa -
niu na mo cy PLokU or ga ny po dat ko we mo gły uwzględ nić
je dy nie po wierzch nię ogra ni czo ną ścia na mi, któ re kon sty -
tu ują bu dy nek. Al ta na tyl ko bo wiem ja ko bu dy nek mo że
być włą czo na w za kres przed mio to wy po dat ku. Po nie waż
po wierzch nia ogra ni czo na ścia na mi wy no si 34,43 m², to
za sad nie po dat ni cy pod nie śli pra wo do zwol nie nia po dat -
ko we go. Zda niem NSA, Ko le gium – pró bu jąc usta lić me -
to dę wy zna cze nia po wierzch ni za bu do wy dla al ta ny
po dat ni ków – nie słusz nie w skar dze ka sa cyj nej po wo ła ło
się na roz po rzą dze nie MRRiB oraz na Pol ską Nor mę PN-
ISO-9836:1997, gdyż wska za ne prze pi sy nie na le żą ani
do usta wy po dat ko wej, ani do usta wy Pra wo bu dow la ne,
do któ rej od wo łu je się w de fi ni cji bu dyn ku w usta wie 
o po dat kach i opła tach lo kal nych.

Wnio ski pły ną ce z uza sad nie nia wy ro ku
W roz po zna nej spra wie kwe stią spor ną jest za li cze nie

do po wierzch ni za bu do wy al ta ny, któ ra nie wąt pli wie jest
bu dyn kiem w ro zu mie niu prze pi sów PLokU, po wierzch -
ni ta ra su. Al ta na usy tu owa na po za mia stem, któ rej po -
wierzch nia nie prze kra cza 35 m², nie pod le ga po dat ko wi
od nie ru cho mo ści. Do po wierzch ni al ta ny nie na le ży wli -
czać ta ra su1. Aby wli czyć do po wierzch ni użyt ko wej al -
ta ny ta ras, mu siał by być wy dzie lo ny z prze strze ni za
po mo cą prze gród bu dow la ny ch2.

Przed mio tem ni niej sze go opra co wa nia są roz wa ża nia
do ty czą ce za sad zwol nie nia z opo dat ko wa nia al ta ny znaj -
du ją cej się na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych
po za mia stem, któ ra nie słu ży dzia łal no ści go spo dar czej.
Pod sta wo wym ce lem po niż szej ana li zy jest pró ba wska za -
nia, ja ki jest za kres przed mio to wy zwol nie nia te go ty pu
bu dyn ków z opo dat ko wa nia po dat kiem od nie ru cho mo -
ści. Ana li zu jąc po sta wio ne na wstę pie za gad nie nie, przede
wszyst kim na le ży usta lić zna cze nie ta kich po jęć jak „al ta -
na”, „bu dy nek” czy „prze gro da bu dow la na”.

Po ję cie „al ta na”
W po tocz nej de fi ni cji za al ta ny uzna je się nie wiel kie pa -

wi lo ny ogro do we o lek kiej kon struk cji i ażu ro wych ścia -
nach, nie zwią za ne trwa le z grun tem, prze zna czo ne do
wy po czyn ku oraz osło ny przed słoń cem i desz czem. Ta kie
obiek ty sta no wią, zgod nie z art. 3 pkt 4 PrBudU, obiek ty
ma łej ar chi tek tu ry, nie pod le ga ją ce po dat ko wi od nie ru -
cho mo ści. Uży cie okre śle nia „al ta na” (a nie bu dy nek) nie
ozna cza, że obiekt ten nie mo że być jed no cze śnie bu dyn -
kiem. W ce lu usta le nia, czy obiekt na zy wa ny al ta ną jest
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bu dyn kiem, bu dow lą bądź obiek tem ma łej ar chi tek tu ry,
na le ży prze ana li zo wać, czy speł nia kry te ria okre ślo ne 
w art. 3 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 PrBudU. I tak np. je że li
obiekt ist nie ją cy na te re nie dział ki w pra cow ni czym ogro -
dzie dział ko wym (obec nie ro dzin ne ogród ki dział ko we)
po sia da łącz nie wszyst kie ce chy bu dyn ku, tj. jest trwa le
zwią za ny z grun tem, wy dzie lo ny z prze strze ni za po mo -
cą prze gród bu dow la nych, po sia da fun da men ty i dach, to
nie za leż nie od te go, czy na je go wy bu do wa nie zo sta ło wy -
da ne po zwo le nie na bu do wę, czy też nie by ło obo wiąz ku
uzy ska nia ta kie go po zwo le nia, ta ki obiekt jest bu dyn kie -
m3. Na le ży jed nak za uwa żyć, że od 1.1.2003 r. bu dyn -
kiem w ro zu mie niu PLokU jest obiekt bu dow la ny 
w ro zu mie niu prze pi sów PrBudU, trwa le zwią za ny z
grun tem, wy dzie lo ny z prze strze ni za po mo cą prze gród
bu dow la nych oraz po sia da ją cy fun da men ty i dach. Ozna -
cza to, że al ta ny nie speł nia ją ce kry te riów bu dyn ku za war -
tych w tej de fi ni cji, a w szcze gól no ści nie zwią za ne trwa le
z grun tem, nie pod le ga ją opo dat ko wa niu po dat kiem od
nie ru cho mo ści.

De fi ni cje „bu dyn ku” za war te w PLokU i PrBudU
Wy pa da w tym miej scu wska zać, iż od po cząt ku 2003 r.

za sad ni cze zna cze nie przy okre śla niu za sad opo dat ko wa -
nia po dat kiem od nie ru cho mo ści obiek tów bu dow la nych
ma ich wła ści we za kwa li fi ko wa nie do ka te go rii bu dyn -
ków lub bu dow li. W art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU za war ta
jest de fi ni cja bu dyn ku. Jest to obiekt bu dow la ny w ro zu -
mie niu prze pi sów PrBudU, któ ry jest trwa le zwią za ny 
z grun tem, wy dzie lo ny z prze strze ni za po mo cą prze gród
bu dow la nych. Bu dy nek mu si po sia dać fun da men ty i dach
oraz być trwa le zwią za ny z grun tem. Nie bez zna cze nia
jest rów nież to, że mu si on być wy dzie lo ny z prze strze ni
za po mo cą prze gród bu dow la nych – obiek ty bez prze gród
(ścian), nie mo gą być opo dat ko wa ne po dat kiem od nie ru -
cho mo ści ja ko bu dyn ki. Bu dy nek w ro zu mie niu de fi ni cji
mu si mieć fun da men ty. Każ dy ro dzaj tych fun da men tów
pod bu dyn kiem do pusz czo ny przez PrBudU na le ży uznać
za miesz czą cy się w przy to czo nej de fi ni cji4. Istot ne jest
rów nież po ję cie „trwa ły zwią zek z grun tem”. W zmie nio -
nej de fi ni cji bu dyn ku nie wy ja śnio no, co na le ży ro zu mieć
przez „trwa ły zwią zek z grun tem”. Moż li we są tu taj dwie
in ter pre ta cje. Pierw sza z nich za kła da, że zwią za ny trwa -
le z grun tem jest bu dy nek, któ re go nie moż na od grun tu
odłą czyć bez uszko dze nia je go kon struk cji5. In ny mi sło -
wy, każ dy bu dy nek ma ją cy fun da men ty jest trwa le z grun -
tem zwią za ny, bez wzglę du na in ne oko licz no ści. Zgod nie
z ty mi po glą da mi, bu dy nek tym cza so wy, wznie sio ny na
pe wien okres, jest trwa le z grun tem zwią za ny, je śli je go
usy tu owa nie na grun cie lub w grun cie ma cha rak ter trwa -
ły (fun da ment). De cy du ją ce zna cze nie ma więc „fi zycz -
ny” zwią zek bu dyn ku z grun tem, co prze ja wia się tym, że
bu dy nek ma fun da men ty. Przy ję cie ta kie go po glą du pro -
wa dzi w kon se kwen cji do stwier dze nia, że każ dy bu dy -
nek z fun da men ta mi jest trwa le zwią za ny z grun tem. Je że li

tak bę dzie się in ter pre to wać tę de fi ni cję, to po co usta wo -
daw ca wska zu je w niej, że za bu dy nek moż na uznać
obiekt, któ ry ma fun da men ty i jest trwa le z grun tem zwią -
za ny. Gdy by trwa ły zwią zek z grun tem spro wa dzał się je -
dy nie do ist nie nia fun da men tów, to de fi ni cja po win na być
krót sza i nie mia ło by sen su za miesz cza nie w niej po ję cia
„trwa le z grun tem zwią za ny”. Po ję cie to jed nak że jest za -
miesz czo ne w de fi ni cji, a przez to nie mo że być utoż sa -
mia ne z po sia da niem przez bu dy nek fun da men tu. Po nad to
stwier dzić na le ży rów nież, że obiekt bu dow la ny za pro jek -
to wa ny (wy ko na ny) bez prze gród ze wnętrz nych, fun da -
men tów bądź bez da chu lub nie zwią za ny trwa le z grun-
tem, nie mo że być uzna wa ny za bu dy ne k6. Pod su mo wu -
jąc, moż na za tem stwier dzić, że bu dyn ki nie zwią za ne
trwa le z grun tem w sen sie fi zycz nym (fun da men ty) 
i wznie sio ne do prze mi ja ją ce go użyt ku nie od po wia da ją
de fi ni cji bu dyn ku z PLokU.

Pod kre ślić tak że na le ży, iż de fi ni cja bu dyn ku za war ta 
w art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU nie wy ja śnia, co na le ży ro zu -
mieć przez „trwa ły zwią zek z grun tem”. W tej sy tu acji za -
sad ne jest od wo ła nie się do poj mo wa nia trwa łe go związ ku
bu dyn ku z grun tem funk cjo nu ją ce go w pra wie cy wil nym.
Zgod nie z prze pi sa mi KC, za trwa le zwią za ny z grun tem
bu dy nek moż na uznać tyl ko ta ki, któ ry speł nia dwa wa -
run ki:

– nie moż na go od grun tu ode rwać bez je go uszko dze -
nia oraz 

– nie jest obiek tem wznie sio nym do prze mi ja ją ce go
użyt ku7.

W tym miej scu na le ży na wią zać, iż uję ta w punk cie 1
art. 1a PLokU de fi ni cja bu dyn ku od po wia da ro zu mie niu
te go po ję cia w myśl art. 3 pkt 2 PrBudU. Zgod nie z art. 3
pkt 2 PrBudU, bu dyn kiem jest obiekt bu dow la ny trwa le
zwią za ny z grun tem, wy dzie lo ny z prze strze ni za po mo cą
prze gród bu dow la nych, po sia da ją cy fun da men ty i dach.
Po ję cie bu dyn ku jest więc węż sze od po ję cia obiek tu bu -
dow la ne go, któ re obej mu je swo im za kre sem za rów no bu -
dy nek, jak i bu dow lę oraz obiekt ma łej ar chi tek tu ry (art. 3
pkt 1 PrBudU). Ko niecz nym wa run kiem za li cze nia obiek -
tu bu dow la ne go do ka te go rii bu dyn ku w ro zu mie niu prze -
pi sów PrBudU jest za tem je go trwa łe zwią za nie z grun tem.
Je że li za tem obiekt bu dow la ny ma ce chy wy mie nio ne 
w tym prze pi sie, jest bu dyn kiem. Za sad nie za tem sąd
uznał, iż al ta na speł nia wszel kie wy mo gi aby trak to wać ją
ja ko bu dy nek. Tym sa mym aby da ny obiekt mógł być
uzna ny za bu dy nek mu szą być ku mu la tyw nie speł nio ne
wszyst kie wska za ne w nim prze słan ki. Za tem mu si mieć
on m.in. dach, po nie waż brak te go ele men tu eli mi nu je
obiekt z ka te go rii bu dyn ku. Na le ży rów nież po dzie lić po -
gląd pre zen to wa ny w orze cze niu, zgod nie z któ rym aby
obiekt bu dow la ny uznać za bu dy nek, to mu si on być wy -
dzie lo ny z prze strze ni za po mo cą prze gród bu dow la nych.
Nie bu dzi bo wiem wąt pli wo ści wy kład nia ję zy ko wa za -
rów no art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU, jak i art. 3 pkt 2 PrBudU.

Co do kwe stii, czy da ny obiekt pod le ga opo dat ko wa niu
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po dat kiem od nie ru cho mo ści, na le ży usta lić, czy jest
obiek tem bu dow la nym w ro zu mie niu PrBudU. Je że li jest,
to na le ży przejść na grunt de fi ni cji bu dyn ku i bu dow li za -
war ty w PLokU. I cho ciaż de fi ni cja bu dow li z PrBudU
po kry wa się z de fi ni cją za war tą w PLokU, ale pod sta wą
do roz strzy ga nia wąt pli wo ści do ty czą cych te go, co jest
bu dow lą jest ko men to wa ny art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 PLokU.

Pod su mo wu jąc, w kon tek ście isto ty spo ru, po now nie
pod kre ślić na le ży, że za li cze nie na grun cie prze pi sów
PLokU kon kret ne go obiek tu bu dow la ne go, o któ rym mo -
wa w art. 1a pkt 1 i 2 PLokU, do sta no wią cych przed miot
opo dat ko wy wa nia obiek tów bu dow la nych wska za nych w
tej usta wie, na stę pu je przy kom ple men tar nym uwzględ -
nie niu tre ści ade kwat nych prze pi sów PrBudU, co sta no wi
kon se kwen cję tre ści i za kre su ode słań za war tych we
wska za nych prze pi sach usta wy po dat ko we j8.

Okre śle nie „prze gro dy bu dow la nej”
NSA w po sta wio nej te zie wy ro ku uznał, iż usta la jąc po -

wierzch nię bu dyn ku pod le głą opo dat ko wa niu w po dat ku od
nie ru cho mo ści, na le ży uwzględ nić prze strzeń wy dzie lo ną
prze gro da mi bu dow la ny mi (ścia na mi). War to za tem roz wi -
nąć ten wą tek, gdyż ter min „prze gro dy bu dow la ne” ma istot -
ne zna cze nie dla okre śle nia po wierzch ni bu dyn ku – al ta ny.

Usta wo daw ca nie wy ja śnił po ję cia „prze gro da bu dow -
la na”, na le ży za tem od wo łać się do uni wer sal ne go słow -
ni ka ję zy ka pol skie go PWN. Zgod nie z de fi ni cją, iż
„prze gro dą” jest to, co prze gra dza, od gra dza, dzie li; ścian -
ka prze dzie la ją ca, prze pie rze nie, ba rie ra itp. Jed no cze śnie
ze słow ni ko wą de fi ni cją „wy dzie lić” ozna cza od dzie lać,
odłą czać coś od więk szej czę ści. Z ko lei „od dzie lić” ozna -
cza utwo rzyć prze gro dę od gro dzić coś od cze goś. Za tem
„wy dzie le nie z prze strze ni” do ko na ne przez prze gro dy bu -
dow la ne wy ma ga, aby prze gro dy te od dzie la ły prze strzeń
we wnątrz bu dyn ku od prze strze ni ze wnętrz nej w trzech
wy mia rach. Cho dzi więc o za mknię cie prze gro da mi bu -
dow la ny mi prze strze ni we wnątrz bu dyn ku. Na po par cie
do ko na nej wy kład ni moż na wska zać orze cze nia są dów
ad mi ni stra cyj ny ch9.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze roz wa ża nia, war to zwró cić
rów nież uwa gę na tzw. ele ment kon struk cyj ny – w bu -
dow nic twie to okre śle nie dla tych czę ści obiek tu bu dow -
la ne go, któ re speł nia ją za da nia kon struk cyj ne. Za tem nie
wszyst kie ele men ty bu dow la ne są ele men ta mi kon struk -
cyj ny mi (np. ścia na dzia ło wa ta kim ele men tem nie jest).
Z grub sza po dział ele men tów kon struk cyj nych moż na
ująć tak prze gro dy bu dow la ne po zio me (pły ta fun da men -
to wa, strop, dach, stro po dach, pły ta bal ko no wa, pły ta spo -
czni ko wa), prze gro dy bu dow la ne pio no we (fun da ment,
ścia ny no śne, ścia ny sa mo no śne) oraz in ne ele men ty kon -
struk cyj ne. Po dob nie bo wiem „prze gro dy”, o któ rych mo -
wa w art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU ma ją po wo do wać wy dzie-
le nie bu dyn ku z prze strze ni. Bę dą to więc pio no we ścia -
ny bu dyn ku, a nie stro py 10.

Zwol nie nie z opo dat ko wa nia al ta ny po dat kiem od
nie ru cho mo ści

War to zwró cić uwa gę na to, że za kres przed mio to wy po -
dat ku od nie ru cho mo ści jest ogra ni czo ny, po dob nie jak 
w wie lu in nych po dat kach, po przez wpro wa dze nie przez
usta wo daw cę wie lu wy łą czeń i zwol nień po dat ko wych.
Wska zu jąc na te go ro dza ju ele men ty kon struk cyj ne po -
dat ku, na le ży zwró cić uwa gę, iż w przy pad ku zwol nie nia
okre ślo na ka te go ria sta nów fak tycz nych bądź praw nych
mie ści się co praw da w ogól nych ra mach przed mio to wo -
-pod mio to wych da ne go po dat ku, lecz prze pis pra wa prze -
su wa ją po za za kres ob cią że nia da nym po dat kie m11. 
W wy ni ku zwol nie nia, po mi mo ist nie nia obo wiąz ku po -
dat ko we go, nie do cho dzi więc do po wsta nia zo bo wią za -
nia po dat ko we go w od nie sie niu do wska za nych w usta wie
po dat ko wej sta nów fak tycz nych i praw nych. Usta wo daw -
ca, z róż nych wzglę dów, re zy gnu je za tem okre so wo lub
bez za kre śle nia ja kie go kol wiek ter mi nu z wy mia ru po dat -
ku w przy pad ku za ist nie nia okre ślo nych zda rzeń praw -
nych. Zda rze nia te nie bę dą więc wy wo ły wa ły skut ków
fi nan so wych w za kre sie da ne go po dat ku. Na kon struk cję
zwol nie nia po dat ko we go wska zu je zwy kle uży cie w tek -
ście nor ma tyw nym zwro tu w ro dza ju: „zwal nia się z po -
dat ku od nie ru cho mo ści bu dyn ki go spo dar cze lub ich
czę ści”12.

Na wstę pie trze ba wska zać, że usta wa z 8.7.2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz.U. Nr 169, poz.
1419; da lej RodzOgrDziałU) spo wo do wa ła prze kształ ce -
nie do tych czas funk cjo nu ją cych pra cow ni czych ogro dów
dział ko wych w ro dzin ne ogro dy dział ko we. Wy wo ła ło to
ko niecz ność zmian w prze pi sach re gu lu ją cych po da tek od
nie ru cho mo ści i po da tek rol ny, w któ rych są prze wi dzia -
ne zwol nie nia dla grun tów i bu dyn ków tych ogro dów 
i dział ko wi czów. Zmia ny te jed nak w isto cie rze czy spro -
wa dzi ły się do za stą pie nia po ję cia „pra cow ni cze ogro dy
dział ko we” no wym – „ro dzin ne ogro dy dział ko we”. 
W dal szym cią gu za tem ze zwol nie nia od po dat ku od nie -
ru cho mo ści ko rzy sta ją bu dyn ki po ło żo ne na te re nie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, nie prze kra cza ją ce norm
po wierzch ni usta lo nych w prze pi sach PrBudU dla al tan 
i obiek tów go spo dar czych, z wy jąt kiem za ję tych na dzia -
łal ność go spo dar czą 13. 

Wra ca jąc do głów ne go wąt ku osta tecz ne, obec ne
brzmie nie zwol nie nia za war te go w pkt 12 art. 7 PLokU
nada ła wspo mnia na RodzOgrDziałU. W kon se kwen cji, 
w obec nym sta nie praw nym zwol nio ne od po dat ku od nie -
ru cho mo ści są je dy nie bu dyn ki na te re nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i to pod dal szy mi wa run ka mi. Dla
po rząd ku wy pa da jesz cze wspo mnieć, iż wska za ny prze -
pis nie usta na wia na to miast zwol nie nia przed mio to we go
dla sa mych grun tów, na któ rych po ło żo ne są ogro dy 14.
Zgod nie z art. 7 ust. 1 pkt 12 PLokU zwol nie niem od po -
dat ku od nie ru cho mo ści ob ję te są bu dyn ki po ło żo ne na te -
re nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, nie prze kra -
cza ją ce norm po wierzch ni usta lo nych w prze pi sach
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PrBudU dla al tan i obiek tów go spo dar czych, z wy jąt kiem
za ję tych na dzia łal ność go spo dar czą. Wa run kiem pod le -
ga nia al ta ny na dział ce w ro dzin nym ogro dzie dział ko -
wym zwol nie niu z po dat ku od nie ru cho mo ści jest za tem
speł nie nie wy mo gu okre ślo nej po wierzch ni za bu do wy.
Za tem wy móg okre ślo nej po wierzch ni jest ob ję ty za kre -
sem ww. zwol nie nia przed mio to we go i ma cha rak ter spo -
łecz ny 15. Mia no wi cie al ta na na dział ce w ro dzin nym
ogro dzie dział ko wym, aby pod le ga ła zwol nie niu z po dat -
ku od nie ru cho mo ści mu si po sia dać po wierzch nię za bu do -
wy do 25 m² w mia stach i do 35 m² po za gra ni ca mi miast
(art. 29 ust. 1 pkt 4 PrBudU). Aby wli czyć do po wierzch -
ni użyt ko wej al ta ny ta ras, mu siał by być on – sto sow nie
do art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU – wy dzie lo ny z prze strze ni,
za po mo cą prze gród bu dow la nych. Wy da je się za tem, iż
ta ras, je że li je dy nie z dwóch stron jest za bu do wa ny ścia -
na mi al ta ny na to miast z po zo sta łych dwóch stron jest
otwar ty, to nie moż na uznać, tak wy dzie lo nej z prze strze -
ni czę ści zwa nej „ta ra sem” za część obiek tu bu dow la ne -
go wy dzie lo ną z prze strze ni za po mo cą prze gród
bu dow la nych, któ rej po wierzch nię na le ży wli czyć do po -
wierzch ni użyt ko wej przed mio to wej al ta ny 16.

Po wierzch nia al ta ny pod le ga ją ca opo dat ko wa niu
Klu czo we zna cze nie ma usta le nie po wierzch ni bu dyn ku,

któ ra ma pod le gać opo dat ko wa niu po dat kiem od nie ru cho -
mo ści. W uza sad nie niu wy ro ku wska za no, że usta le nia te -
go na le ży do ko nać zgod nie z art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU oraz
art. 3 pkt 2 PrBudU – tj. uwzględ nić prze strzeń wy dzie lo -
ną prze gro da mi bu dow la ny mi (ścia na mi), mie rząc po ich
ze wnętrz nych kra wę dziach, któ re wy zna cza ją li nie gra nicz -
ne po mię dzy bu dyn kiem ja ko ca ło ścią, a wol ną prze strze -
nią w oto cze niu. Pre zen to wa ny po gląd zo stał po twier dzo ny
w orzecz nic twie są dów ad mi ni stra cyj ny ch17. 

Obo wią zu ją ce prze pi sy okre śla ją, iż opo dat ko wa niu po -
dat kiem od nie ru cho mo ści pod le ga ją nie ru cho mo ści 
i obiek ty bu dow la ne ta kie jak: grun ty, bu dyn ki lub ich czę -
ści oraz bu dow le lub ich czę ści zwią za ne z pro wa dze niem
dzia łal no ści go spo dar czej (art. 2 ust.1 PLokU). Pod sta wę
opo dat ko wa nia, zgod nie z art. 4 ust. 1 pkt 2 PLokU, sta no -
wi dla bu dyn ków lub ich czę ści – po wierzch nia użyt ko wa.
Po wierzch nia użyt ko wa bu dyn ku lub je go czę ści zde fi nio -
wa na zo sta ła w art. 1a ust. 1 pkt 5 PLokU, zgod nie z któ -
rym jest to po wierzch nia mie rzo na po we wnętrz nej
dłu go ści ścian na wszyst kich kon dy gna cjach, z wy jąt kiem
po wierzch ni kla tek scho do wych oraz szy bów dźwi go -
wych, przy czym za kon dy gna cje uwa ża się rów nież ga ra -
że pod ziem ne, piw ni ce, su te ne ry i pod da sza użyt ko wa.
Na le ży zwró cić uwa gę, iż w po wyż szej de fi ni cji usta wo -
daw ca nie wpro wa dza obo wiąz ku mie rze nia po wierzch ni

po we wnętrz nej dłu go ści wszyst kich ścian obiek tu bu dow -
la ne go. Z uwa gi bo wiem na to, że po wierzch nia bu dyn ków
i bu dow li wy ra ża na jest w m², do jej ob li cze nia wy star czy
zmie rzyć po wierzch nię po we wnętrz nej dłu go ści dwóch
ścian. Co wię cej, po wierzch nia użyt ko wa ma zna cze nie
przy okre śla niu wy so ko ści zo bo wią za nia po dat ko we go,
na to miast po wierzch nia za bu do wy, bio rąc pod uwa gę kon -
struk cję art. 7 ust. 1 pkt 12 PLokU, de cy du je o pod le ga niu
obiek tu zwol nie niu po dat ko we mu. Z pew no ścią po -
wierzch nia użyt ko wa mie ści się w po wierzch ni za bu do wy,
ale nie jest z nią toż sa ma. W kon se kwen cji aby wli czyć do
po wierzch ni za bu do wy al ta ny ta ras, mu siał by być on – sto -
sow nie do art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU – wy dzie lo ny z prze -
strze ni, za po mo cą prze gród bu dow la nych, gdyż tyl ko
wte dy sta no wić mo że część bu dyn ku. Ko niecz ne by ło za -
tem zde fi nio wa nie na uży tek spra wy po ję cia prze gro da bu -
dow la na, o czym po wy żej. 

Otóż moż li wość ko rzy sta nia ze zwol nie nia prze wi dzia -
ne go w art. 7 ust. 1 pkt 12 PLokU po wią za na zo sta ła z po -
ję ciem po wierzch ni za bu do wy, a nie po wierzch ni użyt-
ko wej bu dyn ku. To ostat nie po ję cie jest w PLokU zde fi -
nio wa ne w art. 1a pkt 5. Sko ro art. 7 ust. 1 pkt 12 PLokU
od sy ła do norm po wierzch ni usta lo nych w PrBudU dla al -
tan i obiek tów go spo dar czych, oczy wi stym jest, że po szu -
ki wać na le ży w PrBudU de fi ni cji po ję cia po wierzch nia
za bu do wy. Art. 29 ust. 1 pkt 4 PrBudU okre śla nor my po -
wierzch ni za bu do wy w kon tek ście po zwo leń na bu do wę.
Zgod nie z je go tre ścią bu do wa wol no sto ją cych par te ro -
wych bu dyn ków go spo dar czych, wiat i al tan oraz przy do -
mo wych oran że rii (ogro dów zi mo wych) o po wierzch ni
za bu do wy do 25 m² lub do 35 m² nie wy ma ga po zwo le nia
na bu do wę. PrBudU nie za wie ra jed nak de fi ni cji po ję cia
„po wierzch nia za bu do wy”.

Pod su mo wa nie
W pre zen to wa nym wy ro ku NSA wy ra ził za sad ny po -

gląd w kwe stii pra wi dło we go kwa li fi ko wa nia da ne go
obiek tu (al ta ny) dla po trzeb opo dat ko wa nia, któ re po win -
no od by wać się przede wszyst kim w opar ciu o po ję cia
zde fi nio wa ne na po trze by po dat ku od nie ru cho mo ści, je -
dy nie z po moc ni czym wy ko rzy sta niem pra wa bu dow la -
ne go. We dług PLokU, po dat kiem od nie ru cho mo ści ob ję te
są wszyst kie obiek ty bu dow la ne, z wy łą cze niem je dy nie
obiek tów ma łej ar chi tek tu ry. Przy okre śla niu po wierzch -
ni al ta ny, po ten cjal nie pod le ga ją cej opo dat ko wa niu na
mo cy usta wy o po dat kach i opła tach lo kal nych, na le ży
uwzględ nić je dy nie po wierzch nie ogra ni czo ną ścia na mi,
któ re kon sty tu ują bu dy nek. Sta no wi sko pre zen to wa ne w
przed sta wio nym wy ro ku ma uza sad nie nie w orzecz nic -
twie są dów ad mi ni stra cyj nych.
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W dniu 14 paź dzier ni ka 2011 r. w War sza wie, Kra jo wa
Ko mi sja Roz jem cza PZD od by ła ko lej ne, pla no wa ne po -
sie dze nie w peł nym skła dzie. 

Pierw szym z te ma tów po sie dze nia by ła oce na prze bie -
gu II Kon gre su PZD oraz za da nia dla or ga nów pio nu roz -
jem cze go PZD wy ni ka ją ce z do ku men tów kon gre so wych.

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej jed no myśl -
nie po twier dzi li za sad ność zwo ła nia II Kon gre su PZD. 
W oce nie człon ków KKR ko niecz ność zwo ła nia II Kon -
gre su PZD wy ni ka ła z fak tu szcze gól nie nie przy chyl nych
Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców, a wręcz szka lu ją -
cych Zwią zek, dzia łań i to dzia łań po dej mo wa nych przez
na czel ne or ga ny pań stwo we. To wła śnie za an ga żo wa nie
się – mię dzy in ny mi – Naj wyż szej Izby Kon tro li do wal -
ki z na szym śro do wi skiem dział ko wym, po le ga ją ce na
spo rzą dze niu zma ni pu lo wa ne go ra por tu, szka lu ją ce go wi -
ze ru nek ca łe go ru chu ogrod nic twa dział ko we go, pró by
uchy le nia ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych po przez za skar że nie jej do Try bu na łu Kon sty tu cyj -

ne go, a ostat nio za po wiedź ra dy kal nych zmian w tej usta -
wie, za war tą w sta no wi sku Mar szał ka Sej mu prze sła ną do
Try bu na łu, za de cy do wa ło o pod ję ciu wszel kich przed się -
wzięć, w tym de cy zji o zwo ła niu II Kon gre su Polskiego
Zwiazku Działkowców, ce lem obro ny usta wy o ROD,
usta wy sto ją cej na stra ży praw z tru dem osią gnię tych
przez dział kow ców, za pew nia ją cej dział kow com bez -
piecz ne ko rzy sta nie ze swo ich dzia łek.

Do ko nu jąc oce ny II Kon gre su PZD Kra jo wa Ko mi sja
Roz jem cza uzna ła, że Kon gres speł nił sta wia ne przed nim
za da nia i pod ję ła Uchwa łę Nr 2/2011 w spra wie za dań dla
pio nu roz jem cze go PZD wy ni ka ją cych z do ku men tów
przy ję tych przez Kon gres .

Ko lej nym te ma tem po sie dze nia by ło roz pa try wa nie po -
dań wnie sio nych w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej przez Pre ze sa PZD i Prze wod ni czą -
cą Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej. Roz po zna no 4 spra wy.

W spra wach róż nych, Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza po -
sta no wi ła zwo łać – w dru giej de ka dzie li sto pa da 2011 r. 

XI. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

1. In for ma cja z po sie dze nia Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

INFORMACJA
z po sie dze nia Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
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– dwu dnio wą na ra dę szko le nio wą z udzia łem prze wod ni -
czą cych Okrę go wych Ko mi sji Roz jem czych PZD oraz

od być w tym cza sie ko lej ne po sie dze nie orzecz ni cze KKR
w peł nym skła dzie. 

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

War sza wa, dnia 17 paź dzier ni ka 2011r.

2. Uchwa ły

UCHWAŁA NR 2/2011
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie

z dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.
w spra wie oce ny II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców i za dań dla struk tur PZD, w tym ko mi sji

roz jem czych PZD, wy ni ka ją cych z do ku men tów przy ję tych na tym kon gre sie

Zwo ła nie II Kon gre su PZD wy ni ka ło z fak tu szcze gól -
nie nie przy chyl nych Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców,
a wręcz szka lu ją cych Zwią zek, dzia łań – mię dzy in ny mi
– Naj wyż szej Izby Kon tro li po le ga ją cych na spo rzą dze -
niu zma ni pu lo wa ne go ra por tu szka lu ją ce go wi ze ru nek ca -
łe go ru chu ogrod nic twa dział ko we go, pró by uchy le nia
ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych po przez
za skar że nie jej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, a wresz cie
za po wiedź ra dy kal nych zmian w tej usta wie, za war tych
w sta no wi sku Mar szał ka Sej mu prze sła nym do Try bu na -
łu. Mi mo zma so wa nych pro te stów dział kow ców, któ rzy
w obro nie usta wy o ROD zło ży li po nad 620 tys. pod pi -
sów, ich jed no myśl no ści w po glą dach o ko niecz no ści
obro ny usta wy o ROD – ist nie nie obec ne go sys te mu funk -
cjo no wa nia ogro dów dział ko wych opar te go na tej usta wie
jest za gro żo ne.

Za an ga żo wa nie się na czel nych or ga nów pań stwo wych
do wal ki z na szym śro do wi skiem dział ko wym oraz po dej -
mo wa nie przez te or ga ny dzia łań wy mie rzo nych w usta -
wę o ROD i pra wa pol skich dział kow ców, po twier dza i
uza sad nia słusz ność de cy zji o zwo ła niu II Kon gre su PZD.

II Kon gres PZD uznał, że pod wa że nie usta wy o ROD
to ude rze nie w mi lio ny pol skich ro dzin. Uznał jed no cze -
śnie usta wę za fun da men tal ne i szczy to we osią gnię cie pol -
skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go, sta bi li zu ją cą
roz wój no wo cze snej or ga ni za cji sku pia ją cej dział kow ców,
sto ją cą na stra ży praw z tru dem osią gnię tych przez dział -
kow ców, za pew nia jąc bez piecz ne ko rzy sta nie ze swo ich
dzia łek. II Kon gres PZD uznał rów nież, że obo wią zu ją ca
usta wa o ROD sta no wi prze szko dę dla co raz częst szych
prób swo bod ne go przej mo wa nia te re nów za ję tych przez
ogro dy dział ko we i w kon se kwen cji prze zna cze nia tych
grun tów na ce le ko mer cyj ne.

Ta te ma ty ka jak też kwe stia przy szło ści ogro dów dział -
ko wych w Pol sce oraz ro la ogól no pol skie go sa mo rzą du
dział kow ców zna la zła swe od zwier cie dle nie w do ku men -
tach przy ję tych przez II Kon gres PZD. Dla te go też ko -

niecz ne jest roz pro pa go wa nie i wdro że nie za war tych 
w nich wy tycz nych przez pio n roz jem czy PZD.

Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie Kra jo wa Ko mi sja Roz -
jem cza PZD w opar ciu o uchwa łę 1/XXIV/2011 Kra jo -
wej Ra dy PZD z dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r. w spra wie
za dań dla struk tur PZD wy ni ka ją cych z do ku men tów
przy ję tych na II Kon gre sie PZD po sta na wia:

§1
uznać, że prze bieg II Kon gre su PZD oraz treść do ku -

men tów przy ję tych przez Kon gres po twier dza ją, że 
II Kon gres PZD speł nił sta wia ne przed nim za da nia.

§2
pod jąć wszel kie moż li we dzia ła nia w ce lu obro ny za pi -

sów usta wy o ROD oraz słu żą ce peł nej re ali za cji ce lów 
II Kon gre su PZD, je go do rob ku i dal sze go umac nia nia w
spo łe czeń stwie po zy tyw ne go wi ze run ku ogro dów, dział -
kow ców i Związ ku po przez za miesz cza nie w lo kal nych
me diach, w tym na stro nie in ter ne to wej KR PZD omó wie -
nia do ku men tów Kon gre so wych, za war tych w nich tez 
i kie run ków roz wo ju ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

zo bo wią zać:
Okrę go we Ko mi sje Roz jem cze PZD oraz Ko mi sje Roz -

jem cze ROD do:
– po dej mo wa nia dzia łań słu żą cych pro pa go wa niu do -

rob ku II Kon gre su PZD po przez za miesz cza nie w lo kal -
nych me diach, w tym na stro nach in ter ne to wych Za -
rzą dów Okrę go wych PZD, omó wie nia do ku men tów przy -
ję tych przez II Kon gres PZD, w tym za war tych w nich tez
i kie run ków roz wo ju ru chu dział ko we go,

– pro mo wa nia do rob ku II Kon gre su PZD pod czas szko -
leń dla człon ków ko mi sji roz jem czych PZD oraz wśród
spo łecz no ści ogro do wej,

– po dej mo wa nia wszel kich środ ków słu żą cych obro nie
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usta wy o ROD i ogól no pol skie go sa mo rzą du dział ko we -
go, ochro nie ist nie nia ogro dów i za bez pie cze nia praw

dział kow ców za gwa ran to wa nych w usta wie.
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Se kre tarz
/-/ Zo fia Ma ria Mróz

Prze wod ni czą ca
/-/ Ol ga Ochry miuk

War sza wa, dnia 14 paź dzier ni ka 2011 r.

3. Orze cze nia

Sygn. akt KKR………….

ORZECZENIE
w imie niu

Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie w skła dzie na stę pu ją cym:

Prze wod ni czą cy: Ol ga OCHRYMIUK
Człon ko wie: Jan KACZMARZYK

Ro bert Mi ro sław KLIMASZEWSKI
Zbi gniew MALISZEWSKI
Zo fia PADEREWSKA

Pro to ko lant: Zo fia PADEREWSKA

Po roz pa trze niu w dniu 05 lip ca 2011 r. skar gi Prze wod -
ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD na pra wo -
moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD 
w ……………....................................... dnia ……………
sygn. akt ………utrzy mu ją ce w mo cy orze cze nie Ko mi -
sji Roz jem czej ROD …………..w ………….. z dnia
……………… sygn. akt……………….., mo cą któ re go

zo sta ło od da lo ne od wo ła nie …………………. od uchwa -
ły Za rzą du ROD z dnia …………….. Nr …………........
w spra wie po zba wie nia człon ko stwa Związ ku i pra wa
użyt ko wa nia dział ki.

Na pod sta wie: § 57 pkt 3 lit. b Re gu la mi nu Po stę po wa -
nia Ko mi sji Roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców

ORZEKA

1. Uwzględ nia skar gę wnie sio ną w try bie nad zwy czaj nym i uchy la orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
w Kra ko wie z dnia ……………..r. (sygn. akt ……………….

2. Uchy la orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD …………. w ……………… z dnia …………….r. sygn. akt
………………….

3. Uchy la uchwa łę Za rzą du ROD …………… w …………….. z dnia ……………. r. Nr …………. w spra wie po -
zba wie nia człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki i prze ka zu je spra wę Za rzą do wi ROD do po now ne go roz -
pa trze nia.

Prze wod ni czą cy: 
/-/ 

Człon ko wie:
/-/ 4 pod pi sy
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Użyt kow nik dział ki nr …….. w Ro dzin nym Ogro dzie
Dział ko wym w ……………,…………….. wniósł po da -
nie do Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej o
zło że nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym na pra wo moc ne
orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w
…………. z dnia 17 ……………..r. (sygn. akt: ………..)
od da la ją ce od wo ła nie od orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej
ROD w ………… z dnia ……………..r. utrzy mu ją ce go
w mo cy uchwa łę Za rzą du ROD nr ……………. z dnia
………………. w spra wie po zba wie nia człon ko stwa
Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
uwzględ ni ła po da nie i w opar ciu o § 162 ust. l sta tu tu PZD
wnio sła skar gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej, za rzu ca jąc Okrę go wej Ko mi sji Roz -
jem czej w …………… i Ko mi sji Roz jem czej ROD
„………….. w ……………. ra żą ce na ru sze nie obo wią -
zu ją cych prze pi sów pro ce du ry związ ko wej przy wy da wa -
niu orze czeń roz jem czych, zaś Za rzą do wi ROD
…………….. przy po dej mo wa niu uchwa ły o po zba wie -
niu człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

Ze spół Orze ka ją cy KKR usta lił i zwa żył co na stę pu je;
skar ga w try bie nad zwy czaj nym znaj du je uza sad nie nie.

Do ku men ta cja z po stę po wa nia roz jem cze go po twier dza,
że tak pod mio to wy za rząd ROD przy po dej mo wa niu skar -
żo nej uchwa ły, jak rów nież i obie in stan cje roz jem cze przy
wy da wa niu orze czeń, na ru szy ły w spo sób ra żą cy obo wią -
zu ją ce w PZD prze pi sy pro ce du ral ne, sta no wią ce o bez -
sku tecz no ści przed mio to wych de cy zji.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza roz po zna jąc od wo ła nie
………………. od orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej ROD,
mo cą któ re go utrzy ma na zo sta ła w mo cy skar żo na uchwa -
ła Za rzą du ROD - od da li ła od wo ła nie uzna jąc orze cze nie
Ko mi sji Roz jem czej ROD za pra wi dło we, wte dy gdy to
orze cze nie jest do tknię te wa dą praw ną po le ga ją cą na tym,
że Ko mi sja Roz jem cza ROD roz po zna ła spra wę bez wzy -
wa nia stron na po sie dze nie roz jem cze. Jest to ra żą ce na ru -
sze nie § 17 ust.3 re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji
roz jem czych PZD i sta no wi ło pod sta wę Okrę go wej Ko mi -
sji Roz jem czej do uchy le nia orze cze nia Ko mi sji Roz jem -
czej ROD. Nad to, roz po zna jąc spra wę, tak Ko mi sja
Roz jem cza ROD jak też i Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza
prze oczy ły fakt bra ku, w do ku men ta cji roz jem czej, pro to -
ko łu z po sie dze nia Za rzą du ROD, na któ rym pod ję ta zo sta -
ła skar żo na uchwa ła (wy móg -§ 40 re gu la mi nu ROD) oraz
brak do wo du pra wi dło we go do rę cze nia skar żą ce mu za wia -
do mie nia o ter mi nie po sie dze nia Za rzą du ROD. Brak
przed mio to wej do ku men ta cji sy gna li zo wał in stan cjom roz -
jem czym o nie uczest ni cze niu skar żą ce go w po sie dze niu
Za rzą du jak też o nie pra wi dło wym je go za wia do mie niu o
ter mi nie po sie dze nia Za rzą du. Na ru sze nie przez Za rząd
ROD obo wią zu ją cych w tym za kre sie prze pi sów pro ce du -
ral nych sta no wi ło pod sta wę do uchy le nia spor nej uchwa ły

(§ 25 w związ ku z § 36 ust.3 sta tu tu PZD). Do pie ro po
wnie sie niu przez Prze wod ni czą cą KKR skar gi w try bie
nad zwy czaj nym, Za rząd ROD na de słał pod ad re sem Kra -
jo wej Ko mi sji Roz jem czej wy ciąg z pro to ko łu nr
……………… z po sie dze nia Za rzą du w dniu
………………r.. A prze cież Za rząd ROD, chcąc bro nić
swo je go sta no wi ska w spra wie, ta ki do ku ment po wi nien
do star czyć Ko mi sji Roz jem czej ROD i to już w mo men -
cie wszczę cia po stę po wa nia roz jem cze go.

Mi mo tej nie pra wi dło wo ści Ze spół Orze ka ją cy Kra jo -
wej Ko mi sji Roz jem czej wziął pod uwa gę na de sła ny wy -
ciąg z pro to ko łu z po sie dze nia Za rzą du i uznał, że w tym
za kre sie zo stał za cho wa ny wy móg okre ślo ny w § 40 re gu -
la mi nu ROD. Po dzie lił jed nak że wy wo dy za war te w skar -
dze nad zwy czaj nej do ty czą ce nie pra wi dło we go za wia do-
mie nia skar żą ce go o ter mi nie po sie dze nia Za rzą du ROD.
Pra wi dło wym za wia do mie niem człon ka Związ ku o ter -
mi nie po sie dze nia Za rzą du ROD, na któ rym ma być roz -
po zna wa na je go spra wa, jest do rę cze nie za wia do mie nia
bez po śred nio za in te re so wa ne mu za po kwi to wa niem lub
za po śred nic twem pocz ty za zwrot nym po twier dze niem
od bio ru. Za rząd ROD nie dys po nu je ani do wo dem po -
twier dza ją cym bez po śred nie przy ję cie przez skar żą ce go
za wia do mie nia za po kwi to wa niem (bądź od no to wa ną od -
mo wą przy ję cia te goż za wia do mie nia), ani też do wo dem
po twier dza ją cym od biór przez ad re sa ta prze sył ki pocz to -
wej. Nada nie pocz to we z ad no ta cją „zwrot -nie pod ję to w
ter mi nie", na któ ry to do ku ment po wo łu je się Za rząd
ROD, nie po twier dza do rę cze nia prze sył ki ad re sa to wi, a
wręcz wska zu je, że za wia do mie nie o ter mi nie po sie dze nia
nie do tar ło do ad re sa ta. W kon kret nych oko licz no ściach
do wo dem po twier dza ją cym pra wi dło we do rę cze nie za -
wia do mie nia był by do ku ment z ad no ta cją pocz to wą, że
„ad re sat od mó wił przy ję cia prze sył ki”. Ta kim do ku men -
tem Za rząd ROD rów nież nie dys po nu je.

Nie za bez pie cze nie do wo du w przed mio cie pra wi dło -
we go za wia do mie nia skar żą ce go o ter mi nie po sie dze nia
Za rzą du ROD, sta no wi o na ru sze niu § 25 ust.l w związ ku
z § 36 ust 3 sta tu tu PZD, a tym sa mym, o bez sku tecz no -
ści pod ję tej uchwa ły o po zba wie niu skar żą ce go człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

W tym miej scu Ze spół Orze ka ją cy KKR zwra ca uwa gę
na zgro ma dzo ną w spra wie do ku men ta cję, wska zu ją cą na
ra żą ce na ru sza nie przez skar żą ce go …………….. obo -
wią zu ją cych w PZD norm praw nych. Uchy la nie się bo -
wiem od uisz cza nia skład ki człon kow skiej oraz na leż nych
opłat na rzecz Ogro du, jak rów nież dzia ła nie na szko dę
PZD sta no wi uza sad nio ną prze słan kę do po zba wie nia
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki (patrz § 36 ust.
l sta tu tu PZD). Jed nak że, aby uchwa ła Za rzą du ROD w
tym przed mio cie by ła praw nie sku tecz na, win ne być bez -
względ nie za cho wa ne wy żej wska za ne prze pi sy pro ce du -
ry we wnątrz związ ko wej.

Uza sad nie nie



194

Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie Ze spół Orze ka ją cy Kra -
jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD uwzględ nił skar gę w try -
bie nad zwy czaj nym wnie sio ną przez Prze wod ni czą cą Kraj

owej Ko mi sji Roz jem czej i w opar ciu o § 57 ust.3 lit. b
re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD
orzekł jak w sen ten cji orze cze nia.

Prze wod ni czą cy Ze spo łu Orze ka ją ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
/-/ mgr Ol ga Ochry miuk

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w dniu 14 paź dzier ni ka 2011 ro ku od by ła w War -
sza wie ko lej ne, pla no wa ne po sie dze nie w peł nym
skła dzie.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD do ko na ła omó wie nia:
– wy ni ków prze pro wa dzo nych kon tro li,
– roz po zna ła od wo ła nie Ko mi sji Re wi zyj nej ROD „Pod

Grzy bem” w Świd ni cy od Uchwa ły Okrę go wej Ko mi sji
Re wi zyj nej PZD w Szczaw nie Zdrój,

- kon spekt spra woz da nia Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
PZD za ka den cję 2007–2011 na IX Kra jo wy Zjazd De le -
ga tów PZD,

– za ło że nia do wy tycz nych do pra cy Ko mi sji Re wi zyj -
nych PZD na 2012 rok, oraz te zy KKR do ba da nia bi lan -
sów ROD i OZ PZD oraz po szcze gól nych spra woz dań
fi nan so wych za 2011 rok i pre li mi na rzy fi nan so wych
ROD i OZ PZD na 2012 rok,

– za ło że nia do Pla nu Pra cy Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej PZD na 2012 rok,

– skar gi wpły wa ją ce do Kra jo wej Ko mi sji oraz pi sma 
o prze pro wa dze nie kon tro li w ROD.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD do ko na ła oce ny 
II Kon gre su PZD i pod ję ła Uchwa łę Nr 6 /2011 w spra wie
za dań dla pio nu re wi zyj ne go Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

Po nad to człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
skie ro wa li list do Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
prof. Sta ni sła wa Dą brow skie go, w któ rym zwró ci li się 
z proś bą o wy co fa nie z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zło żo -
nych wnio sków przez swe go po przed ni ka. Pod li stem
pod pi sa li się wszy scy człon ko wie bio rą cy udział w po sie -
dze niu.

Ko lej ne po sie dze nie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
po sta no wio no od być w pierw szej po ło wie li sto pa da 2011 r,
ce lem za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści Kra jo -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w okre sie mi ja ją cej ka den -
cji.

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

XII. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD 

INFORMACJA
z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
w dniu 14 października 2011 roku w Warszawie

2. Uchwa ły

Uchwa la Nr 6/2011
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 paź dzier ni ka 2011 ro ku
w spra wie oce ny II Kon gre su PZD oraz za dań dla pio nu re wi zyj ne go PZD wy ni ka ją cych z przy ję tych 

do ku men tów

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD dzia ła jąc na pod sta -
wie Uchwa ły Kra jo wej Ra dy PZD Nr 1/XXIV/2011 

z dnia 14 paź dzier ni ka 2011 ro ku w spra wie za dań dla
struk tur PZD wy ni ka ją cych z do ku men tów przy ję tych na
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II Kon gre sie PZD stwier dza, że w wy ni ku wy stą pie nia
szcze gól ne go za gro że nia dla ist nie nia ogro dów, utra ty
praw na by tych dział kow ców, pró by li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i uni ce stwie nia 114 let niej tra dy -
cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go na zie miach pol skich,
uzna je zwo ła nie II Kon gre su PZD za za sad ne, któ ry speł -
nił sta wia ne przed nim za da nia. Kra jo wa Ko mi sja Re wi -
zyj na PZD stwier dza, że przy ję te przez II Kon gres PZD
do ku men ty w spra wie za skar że nia do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z 8 lip ca 2005 ro ku przez by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go, przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce, 30-le cia ist nie nia Związ ku oraz współ -
pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi pre zen tu ją jed no znacz ne
sta no wi ska pol skich dział kow ców.

§1.
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD zo bo wią zu je Okrę -

go we Ko mi sje Re wi zyj ne PZD do:
– prze ka za nia Ko mi sjom Re wi zyj nym ROD da ne go

Okrę gu, wszyst kich do ku men tów przy ję tych przez 
II Kon gres PZD,

– wdra ża nia wy tycz nych i wska zó wek za war tych w do -

ku men tach kon gre so wych pod czas na rad szko le nio wych
or ga ni zo wa nych dla Prze wod ni czą cych Ko mi sji Re wi zyj -
nych ROD oraz człon ków tych ko mi sji,

– po dej mo wa nia dal szych ak tyw nych dzia łań w obro -
nie na szej Usta wy o ROD, na by tych praw dział kow ców i
na sze go Związ ku,

– pro mo wa nia i pro pa go wa nia do rob ku II Kon gre su
PZD w bie żą cej dzia łal no ści.

§2.
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD zo bo wią zu je Ko mi -

sje Re wi zyj ne ROD do:
– wy ko rzy sty wa nia w bie żą cej dzia łal no ści przy ję tych

przez II Kon gres PZD do ku men tów,
– dal sze go ak tyw ne go po dej mo wa nia dzia łań w obro -

nie re al nie za gro żo nych praw dział kow ców, ogro dów 
i Związ ku oraz Usta wy o ROD z 2005 ro ku,

– in spi ro wa nia dzia łal no ści Za rzą dów ROD w za kre sie
wdra ża nia kie run ków roz wo ju ogro dów wy ni ka ją cych 
z kon gre so wych do ku men tów.

§3.
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

XIII. INFORMACJE

War sza wa, dnia 14 paź dzier ni ka 2011 ro ku

Prze wod ni czą cy
/-/ Ma ria Fojt

Se kre tarz
/-/ Je rzy Jak soń

Sza now ny Pa nie Mi ni strze! 
Po wódź, ja ka wy stą pi ła w ma ju i czerw cu 2010 r. na te -

re nie Pol ski, ob ję ła rów nież ro dzin ne ogro dy dział ko we.
We dług in for ma cji prze ka za nych mi przez dział kow ców
po wódź do tknę ła po nad 400 ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Ze skut ka mi po wo dzi bo ry ka ją się ogro dy z te -
re nu ca łe go kra ju. We wszyst kich ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, przez któ re prze szła po wódź, wy stą pi ły stra -
ty w upra wach, za go spo da ro wa niu dzia łek, in fra struk tu rze
ogro dów oraz do szło do ska że nia bio lo gicz ne go i che -
micz ne go gle by oraz wo dy.

Aby przy wró cić ogro dy po now nie do ży cia i umoż li wić

dział kow com nor mal ne ko rzy sta nie z dzia łek, ko niecz ne
jest pod ję cie sze re gu kom plek so wych, kosz tow nych dzia -
łań. Po szko do wa ni dział kow cy w dal szym cią gu li czą na
po moc pań stwa, bo wiem bez po mo cy z ze wnątrz usu nię -
cie skut ków po wo dzi mo że oka zać się po nad ich si ły i
moż li wo ści. Po zo sta wie ni sa mi so bie nie bę dą w sta nie z
wła snych środ ków od bu do wać ogro dów i swo ich dzia łek.

W związ ku z po wyż szym zwra cam się do Pa na Mi ni -
stra z py ta niem: Czy w pro jek cie usta wy znaj du je się za -
pis, któ ry umoż li wi uzy ska nie po mo cy fi nan so wej na
usu wa nie skut ków po wo dzi dla dział kow ców zrze szo nych
w Pol skim Związ ku Dział kow ców?

Z po wa ża niem
Po seł Bo że na Kot kow ska

1. In ter pe la cja do mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie uzy ska nia po mo cy
fi nan so wej na usu wa nie skut ków po wo dzi dla dział kow ców zrze szo nych w PZD (nr 23084)

War sza wa, dnia 10 czerw ca 2011 r.
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
W na wią za niu do pi sma z dnia 20 czerw ca 2011 ro ku

(sygn. SPS-023-23084/11) do ty czą ce go in ter pe la cji Po sła
na Sejm RP Pa ni Bo że ny Kot kow skiej w spra wie uzy ska -
nia po mo cy fi nan so wej na usu wa nie skut ków po wo dzi dla
dział kow ców zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow -
ców, uprzej mie przed sta wiam na stę pu ją ce in for ma cje.

Na wstę pie pra gnę za uwa żyć, że pro jekt usta wy o szcze -
gól nych roz wią za niach zwią za nych z usu wa niem skut ków
po wo dzi (druk sej mo wy nr 4184) za wie ra sze reg roz wią -
zań, ja kie bę dą mo gły być za sto so wa ne w przy pad ku wy -
stą pie nia po wo dzi. Pro jek to wa ne prze pi sy ma ją na ce lu w
szcze gól no ści za pew nie nie nie zbęd nych po trzeb by to -
wych po szko do wa nym oso bom fi zycz nym oraz za pew -
nie nie cią gło ści pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej.
Pro jekt nie prze wi du je na to miast wspar cia fi nan so we go
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Pod kre ślić bo wiem na -
le ży, że obec nie obo wią zu ją ce prze pi sy, w szcze gól no ści
art. 151 usta wy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach pu -
blicz nych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z późń.; zm.), po -

zwa la ją na uru cho mie nie ta kiej po mo cy. Zgod nie z po wo -
ła nym prze pi sem dys po nent czę ści bu dże to wej mo że zle -
cić or ga ni za cji po za rzą do wej re ali za cję swo ich za dań (np.
zwią za nych z prze ciw dzia ła niem lub usu wa niem skut ków
klęsk ży wio ło wych), przy zna jąc jed no cze śnie do ta cję ce -
lo wą na ich sfi nan so wa nie.

Od ręb nym pro ble mem jest na to miast – okre śle nie źró -
deł fi nan so wa nia ewen tu al nych do ta cji dla Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. W obec nym sta nie praw nym środ -
ki ta kie mo gą być uru cho mio ne z re zer wy ce lo wej bu dże -
tu pań stwa na prze ciw dzia ła nie i usu wa nie skut ków klęsk
ży wio ło wych. Po dzia łu ww. re zer wy do ko nu je Mi ni ster
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, bio rąc pod uwa gę, z
jed nej stro ny – jej wiel kość, ż dru giej – zna cze nie da ne go
za da nia dla funk cjo no wa nia spo łecz no ści lo kal nej.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze na le ży stwier dzić, że pro -
ble my po ru szo ne w wy stą pie niu v mo gą być roz wią za ne
w opar ciu o obo wią zu ją ce już prze pi sy i brak jest pod staw
do ich po wie la nia w pro jek cie usta wy o szcze gól nych roz -
wią za niach zwią za nych z usu wa niem skut ków po wo dzi.

Z wy ra za mi sza cun ku

z up. Se kre tarz Sta nu
/-/ To masz Sie mio niak

Pan 
Grze gorz Sche ty na
Mar sza łek Sej mu RP

War sza wa, 4 lip ca 2011 r.

3. In ter pe la cja po sel ska w spra wie uzy ska nia po mo cy fi nan so wej na usu wa nie skut ków po wo dzi 
dla dział kow ców zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców

W dniu 10.06.2011 r. wpły nę ła do Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji in ter pe la cja (nr 23084) – po -
seł p. Bo że ny Kot kow skiej w spra wie uzy ska nia po mo cy
fi nan so wej na usu wa nie skut ków po wo dzi dla dział kow -
ców zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

W dniu 4.07.2011 r. Se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji - p. To masz Sie mo -
niak udzie lił od po wie dzi na przed mio to wą in ter pe la cję po -
sel ską (pi smo, znak: BMP-0713-7-31/11/AR).

Zgod nie z po wyż szym pi smem, skie ro wa nym do Mar -
szał ka Sej mu RP, ROD po szko do wa ne w wy ni ku po wo -
dzi nie zo sta ły ob ję te roz wią za nia mi pro jek tu usta wy 
o szcze gól nych roz wią za niach zwią za nych z usu wa niem
skut ków po wo dzi (druk nr 4184). Bo wiem, pro jek to wa ne
prze pi sy ma ją na ce lu za pew nie nie nie zbęd nych po trzeb
by to wych dla osób fi zycz nych i pro wa dzą cych dzia łal ność
go spo dar czą. 

Jed nak że, ro dzin ne ogro dy dział ko we mo gą sko rzy stać
z po mo cy, na pod sta wie obec nie obo wią zu ją cych prze pi -

sów praw nych tj. usta wy z dnia 27.08.2009 r. o fi nan sach
pu blicz nych. W szcze gól no ści w opar ciu o art. 151 tej że
usta wy. 

Do ta cje dla PZD na usu wa nie skut ków po wo dzi w ROD
mo gą być uru cho mio ne z re zer wy ce lo wej bu dże tu pań -
stwa na prze ciw dzia ła nie i usu wa nie skut ków klęsk ży -
wio ło wych. Po dzia łu tej re zer wy do ko nu je Mi ni ster
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, uwzględ nia jąc
wiel kość i zna cze nie za da nia dla funk cjo no wa nia da nej
spo łecz no ści lo kal nej. 

Od po wiedź Se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster stwie Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji – p. To masz Sie mo nia ka
oraz in ter pe la cja po sel ska p. Bo że ny Kot kow skiej zo sta ła
prze sła na do wszyst kich OZ PZD wraz z pi smem KR PZD
z dnia 18.08.2011 r. (l.dz.5460/11), a na stęp nie przed sta -
wio na na po sie dze niu Pre zy dium KR PZD w dniu
1.09.2011 r. 

Z ana li zy praw nej przy go to wa nej przez WGG KR PZD
wy ni ka, że pro jekt usta wy o szcze gól nych roz wią za niach

2. Odpowiedź z Ministerstwa Prac Wewnętrznych i Aministracji
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zwią za nych z usu wa niem skut ków po wo dzi (druk nr
4184) fak tycz nie nie prze wi du je po mo cy fi nan so wej dla
ROD po szko do wa nych w wy ni ku po wo dzi. W obec nej
chwi li nie ma rów nież szan sy na wnie sie nie ja kich kol wiek
za pi sów do pro jek tu usta wy. Bo wiem w dniu 18.08.2011 r.
tj. w dniu otrzy ma nia przez KR PZD pi sma Se kre ta rza
Sta nu w MSWiA od by ło się trze cie czy ta nie pro jek tu usta -
wy w Sej mie RP i zo stał on przy ję ty więk szo ścią gło sów. 

Co się ty czy usta wy o fi nan sach pu blicz nych, to zgod -
nie z art. 151 usta wy z dnia 27.08.2009 r. o fi nan sach pu -
blicz nych, dys po nent czę ści bu dże to wej mo że zle cić
or ga ni za cji po za rzą do wej re ali za cję swo ich za dań na pod -
sta wie za war tej z tą or ga ni za cją umo wy, przy zna jąc jed no -
cze śnie do ta cję ce lo wą na re ali za cję tych za dań. Przed-
mio to wa umo wa po win na okre ślać szcze gó ło wy opis za -
da nia, w tym cel, na ja ki do ta cja zo sta ła przy zna na, ter -
min je go wy ko na nia; wy so kość udzie lo nej do ta cji i tryb
płat no ści; ter min wy ko rzy sta nia do ta cji (nie dłuż szy niż
do dnia 31 grud nia da ne go ro ku bu dże to we go), tryb kon -
tro li wy ko ny wa nia za da nia, ter min i spo sób roz li cze nia
udzie lo nej do ta cji oraz ter min zwro tu nie wy ko rzy sta nej
czę ści do ta cji (nie dłuż szy niż 15 dni od okre ślo ne go w
umo wie dnia wy ko na nia za da nia, a w przy pad ku za da nia
re ali zo wa ne go za gra ni cą – 30 dni od okre ślo ne go w umo -
wie dnia je go wy ko na nia). Nie są zna ne jed nak wy tycz ne
w za kre sie szcze gó ło wych za sad i try bu uru cha mia nia
środ ków bu dże to wych na prze ciw dzia ła nie i usu wa nie
skut ków klęsk ży wio ło wych – dla or ga ni za cji po za rzą do -
wych.

Środ ki fi nan so we z re zer wy ce lo wej bu dże tu pań stwa
na prze ciw dzia ła nie i usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło -
wych uru cha mia Mi ni ster Spraw We wnętrz nych i Ad mi -
ni stra cji. Jak in for mu je MSWiA, w 2010 r., na prze ciw-
dzia ła nie i usu wa nie skut ków zwią za nych z po wo dzią i
osu wi ska mi prze zna czo no 2250 mln zło tych. Otrzy ma ły
ją m.in. jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. 

Za sa dy i tryb uru cha mia nia środ ków bu dże tu pań stwa
dla jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go na za da nia zwią -
za ne z prze ciw dzia ła niem i usu wa niem skut ków zda rzeń
no szą cych zna mio na klęsk ży wio ło wych, re gu lu ją wy -
tycz ne, opu bli ko wa ne na stro nie in ter ne to wej
www.mswia.gov.pl.

Okre śla ją one za sa dy i tryb udzie la nia jed nost kom sa -
mo rzą du te ry to rial ne go do ta cji z re zerw ce lo wych bu dże -
tu pań stwa na prze ciw dzia ła nie i usu wa nie skut ków klęsk
ży wio ło wych. W szcze gól no ści, z prze zna cze niem na do -
fi nan so wa nie za dań wła snych zwią za nych z re mon tem i
od bu do wą obiek tów bu dow la nych znisz czo nych lub
uszko dzo nych w wy ni ku zda rzeń no szą cych zna mio na
klę ski ży wio ło wej, w tym prze ciw dzia ła nie skut kom ta -
kich zda rzeń w przy szło ści. 

Jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go mo że otrzy mać do -
ta cję na do fi nan so wa nie za dań wła snych, je że li stra ty wy -
wo ła ne klę ską ży wio ło wą są nie mniej sze niż 5%
pla no wa nych do cho dów na rok bez po śred nio po prze dza -

ją cy rok wy stą pie nia klę ski ży wio ło wej. Wy so kość do ta -
cji nie mo że prze kro czyć 80 % kosz tów re ali za cji za da -
nia. Mo że być ona rów nież udzie lo na je że li war tość
za da nia, po udzie le niu za mó wie nia pu blicz ne go, jest nie
mniej sza niż 40 tyś. zło tych. Tym sa mym, war tość do ta cji
nie mo że być niż sza niż 32 tyś. zł. 

Do ta cja mo że być prze zna czo na na po kry cie kosz tów
ma te ria łów i urzą dzeń oraz kosz tów ro bót bu dow la no -
mon ta żo wo - in sta la cyj nych ( z wy łą cze niem wy dat ków
po no szo nych na wy ko na nie do ku men ta cji pro jek to wo -
kosz to ry so wej, wy na gro dze nia dla osób spra wu ją cych
nad zór in we stor ski lub au tor ski i kie row ni ków ro bót oraz
in nych wy dat ków, nie ma ją cych bez po śred nie go związ ku
z usu wa niem skut ków klęsk ży wio ło wych w ra mach za -
da nia bę dą ce go przed mio tem do fi nan so wa nia). 

Wa run kiem uzy ska nia do ta cji jest zgło sze nie po trzeb do
wo je wo dy. Po trze by usta la ko mi sja do spraw sza co wa nia
strat, po wo ła na przez da ną jed nost kę sa mo rzą du te ry to -
rial ne go. Wo je wo da nie zwłocz nie prze sy ła Mi ni stro wi
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, zbior cze ze sta wie -
nie po trzeb z da ne go wo je wódz twa z pro po zy cja mi do fi -
nan so wa nia, okre ślo ny mi na pod sta wie usta leń wo je -
wódz kiej ko mi sji do spraw we ry fi ka cji strat. 

Mi ni ster, na pod sta wie zbior cze go ze sta wie nia wy da je
pro me sy do fi nan so wa nia za dań. Pro me sy prze ka zy wa ne
są do jed no stek, któ rym przy zna no do fi nan so wa nie oraz
do wia do mo ści wła ści wych wo je wo dów. Przed wy da niem
pro me sy, pra cow ni cy Biu ra do Spraw Usu wa nia Skut ków
Klęsk Ży wio ło wych Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i
Ad mi ni stra cji mo gą prze pro wa dzić wi zy ta cję te re no wą
za da nia w ce lu usta le nia, czy zgło szo ne po trze by są uza -
sad nio ne i zgod ne ze sta nem fak tycz nym. Pro me sa sta no -
wi zo bo wią za nie do prze ka za nia do ta cji na re ali za cję
za da nia zwią za ne go z usu wa niem skut ków klęsk ży wio ło -
wych. Pro me sa in for mu je o wy so ko ści do fi nan so wa nia
okre śla prze zna cze nie środ ków i mak sy mal ny pro cen to -
wy ich udział w war to ści za da nia, a tak że  okre śla  do ku -
men ty nie zbęd ne do za war cia umo wy o do ta cję oraz
miej sce i ter min ich zło że nia. 

Wo je wo da, na pod sta wie pro mes, usta leń ko mi sji wo je -
wódz kiej oraz od po wied nich do ku men tów za wie ra z jed -
nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go umo wy o do ta cje.
A na stęp nie, wy stę pu je do Mi ni stra Fi nan sów z wnio skiem
o uru cho mie nie środ ków z re zer wy ce lo wej bu dże tu pań -
stwa na prze ciw dzia ła nie i usu wa nie skut ków klęsk ży wio -
ło wych.  Przed mio to wy wnio sek wo je wo da prze sy ła za
po śred nic twem Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni -
stra cji. Mi ni ster ten opi niu je wnio sek i nie zwłocz nie prze -
ka zu je go do Mi ni stra Fi nan sów. Na stęp nie, wo je wo da
do ko nu je po dzia łu uru cho mio nej kwo ty po mię dzy jed nost -
ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. Przy zna ne do ta cje z re zer wy
ce lo wej bu dże tu pań stwa na prze ciw dzia ła nie i usu wa nie
skut ków klęsk ży wio ło wych pod le ga ją roz li cze niu. 

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, na le ży do mnie my wać,
że Pol ski Zwią zek Dział kow ców mo że ubie gać się o
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środ ki fi nan so we z re zer wy ce lo wej bu dże tu pań stwa
na prze ciw dzia ła nie i usu wa nie skut ków klęsk ży wio -
ło wych na dwa spo so by. 

O po moc fi nan so wą dla ROD po szko do wa nych w wy -
ni ku po wo dzi PZD mo że wy stą pić:

1. bez po śred nio do Mi ni stra Spraw We wnętrz nych 
i Ad mi ni stra cji, bę dą ce go dys po nen tem tej czę ści bu dże -
to wej - zgod nie z art. 151 usta wy o fi nan sach pu blicz nych.
Nie są zna ne jed nak wy tycz ne w za kre sie szcze gó ło wych
za sad i try bu uru cha mia nia środ ków bu dże to wych na
prze ciw dzia ła nie i usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych
- dla or ga ni za cji po za rzą do wych.

2. do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, z wnio -
skiem o włą cze nie za da nia, po le ga ją ce go na od bu do wie
znisz czo nej in fra struk tu ry w ROD do za dań wła snych
gmin, po wia tów lub wo je wództw (zwią za nych z re mon -
tem i od bu do wą obiek tów bu dow la nych znisz czo nych lub
uszko dzo nych w wy ni ku po wo dzi). W szcze gól no ści, że
zgod nie z art. 4 usta wy o ROD, ro dzin ne ogro dy dział ko -
we sta no wią urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej. Po stę -
po wa nie w za kre sie przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej dla
ROD naj praw do po dob niej bę dzie prze bie ga ło zgod nie z
wy żej opi sa ny mi za sa da mi. 

przy go to wa ła
Mo ni ka Kil jań czyk

St. In spek tor ds. praw nych
Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi KR PZD

War sza wa, dnia 5.09.2011 r.

4. Glo bal ny Ra port Ogrod ni czy Hu sqvar ny

W dniu 4 sierp nia 2011 r. fir my Hu sqvar na i Gar de na
za pre zen to wa ły wy ni ki prze pro wa dzo ne go przez sie bie
Glo bal ne go Ra por tu Ogrod ni cze go. Ra port opra co wa ny
zo stał na pod sta wie an kie ty, w któ rej wzię ło udział kil ka
ty się cy wła ści cie li ogro dów z dzie wię ciu kra jów na czte -
rech kon ty nen tach: Au stra lii, Fran cji, Nie miec, Ja po nii,
Pol ski, Ro sji, Szwe cji, Wiel kiej Bry ta nii i Sta nów Zjed -
no czo nych.

Ra port ba dał mię dzy in ny mi moż li wo ści wzro stu war -
to ści nie ru cho mo ści w przy pad ku do brze urzą dzo ne go i
utrzy ma ne go ogro du. Z uzy ska nych glo bal nych da nych
wy ni ka, że efek tow ny ogród mo że pod nieść war tość nie -
ru cho mo ści o 16%, a w Pol sce na wet o 18%. W ra por cie
opra co wa ny też zo stał tzw. współ czyn nik opła cal no ści
ogro do wych in we sty cji któ ry okre śla ilo krot nie na kład za -
in we sto wa ny w utrzy ma nie ogro du zwró ci się w przy pad -
ku je go sprze da ży. Śred ni świa to wy współ czyn nik wy no si
3,1, dla Pol ski jest to 2,2, czy li każ da zło tów ka za in we -
sto wa na w utrzy ma nie ogro du zwró ci się u nas po nad
dwu krot nie.

Z ra por tu pły ną rów nież in ne, bar dzo in te re su ją ce wnio -
ski.

Ja ko pięć naj bar dziej po pu lar nych spo so bów wy ko rzy -
sty wa nia ogro du, pol scy re spon den ci wy mie ni li:

1. Re laks i od po czy nek;
2. Prze by wa nie bli sko na tu ry;
3. Wzrost po zy cji spo łecz nej; 
4. Spo tka nia to wa rzy skie;
5. Miej sce za baw dla dzie ci.
Naj bar dziej po żą da ne na rzę dzia i sprzęt ogro do wy w

Pol sce to z ko lei:
1. Au to ma tycz ne sys te my na wad nia ją ce;

2. Trak to ry ogro do we;
3. Au to ma tycz ne ko siar ki;
4. Zra sza cze ogro do we;
5. No wo cze sne pi lar ki.
Ja ko pięć czyn ni ków naj bar dziej zwięk sza ją cych atrak -

cyj ność (a więc i war tość) nie ru cho mo ści w Pol sce zo sta -
ły po da ne:

1. Du ża prze strzeń po zwa la ją ca na or ga ni zo wa nie spo -
tkań to wa rzy skich; 

2. Ka mien ne ścież ki;
3. Drze wa ozdob ne;
4. Krze wy ozdob ne;
5. Do brze utrzy ma ny traw nik.
Po nad 30% an kie to wa nych Po la ków przy zna ło też, że

jest na bie żą co z naj now szy mi tren da mi w ogrod nic twie.
Po la cy zna leź li upodo ba nie w swo ich  ogro dach i in we stu -
ją w nie co raz wię cej cza su i in nych środ ków. Jed no cze -
śnie da je się za uwa żyć du ży sa mo kry ty cyzm i dą że nie do
per fek cji – 89% Po la ków uwa ża, że są sie dzi po sia da ją
bar dziej atrak cyj ny ogród. Nie dzi wi w tej sy tu acji fakt,
że wie lu pol skich ogrod ni ków sta ra się prze ści gnąć są sia -
dów w aran ża cji oczek wod nych, skal nia ków, pięk nych
ra bat itp. Po nad to ba da nia wska zu ją, że ogrod nic two sta -
je się co raz bar dziej po pu lar ne wśród mło de go po ko le nia.
Na ko siar ki, ro śli ny ozdob ne, al ta ny wy da je my co raz wię -
cej pie nię dzy. Jak wy ni ka z ra por tu, bli ski kon takt z na tu -
rą jest dru gim (za raz po re lak sie i od po czyn ku) spo so bem
wy ko rzy sty wa nia ogro dów. Świad czy to o sil nych, na tu -
ral nych tren dach w pol skim ogrod nic twie, dla któ re go
przy ro da jest tra dy cyj nie nie zwy kle istot na.

W wy ni kach i wnio skach z opi sy wa ne go ra por tu zna -
leźć moż na wie le ana lo gii do ogrod nic twa dział ko we go.



199

Nic dziw ne go – ogro dy dział ko we są już od daw na bar dzo
istot nym i nie od łącz nym ele men tem pol skie go ogrod nic -
twa. Te zy za war te w ra por cie tyl ko po twier dza ją wy zna -
wa ne od lat przez po nad mi lion pol skich ro dzin
dział kow ców tra dy cyj ne war to ści: sza cu nek dla przy ro dy,
mi łość do swo ich 300-500 me tro wych dzia łek i ogrom ne

za an ga żo wa nie w ich za go spo da ro wa nie i upięk sza nie, tak
by sta wa ły się co raz lep sze i pięk niej sze. Zna cze nia dzia -
łek ja ko miej sca do re lak su i wy po czyn ku czy też oka zji
do prze by wa nia bli sko na tu ry, nie spo sób prze ce nić,
szcze gól nie w okre sie, kie dy za in te re so wa nie ogrod nic -
twem w spo łe czeń stwie – jak wska zu je ra port – ro śnie. 

Sła wo mir Mi lew ski

80 lat te mu w Gru dzią dzu ob ra do wa li dział kow cy z ca -
łe go kra ju i po świę co no ogród ki w Kun tersz ty nie.

Nie wszy scy wie dzą za pew ne, że ogro dy dział ko we, to
nie po mysł z cza sów PRL. Ma ją one o wie le star sze ko rze -
nie.

Pierw szy ogród dział ko wy na zie miach pol skich no sił
na zwę „Ką pie le Sło necz ne” i zo stał za ło żo ny w ro ku 1897
w Gru dzią dzu przez dra Ja na Jal kow skie go. Tak się też
zło ży ło, że wła śnie w Gru dzią dzu, ale 80 lat te mu, od był
się dwu dnio wy Kon gres Związ ku Ogród ków Dział ko -
wych Rze czy po spo li tej Pol ski. Był on po łą czo ny z po -
świę ce niem ogród ków dział ko wych im. T. Ko ściusz ki 
w Kun tersz ty nie.

Aby mógł po wstać ta ki ogród, mu sia ło wcze śniej za -
wią zać się To wa rzy stwo Ogród ków Dział ko wych, któ re -
mu na stęp nie gmi na miej ska od da wa ła bez płat nie lub 
w skrom ną dzier ża wę te ren na da ją cy się do urzą dze nia ko -
lo nii ogród ko wej. Ogro dy ad mi ni stro wa ne by ły przez to -
wa rzy stwa, a te zno wu na le ża ły do Związ ku To wa rzystw
Ogród ków Dział ko wych Rze czy po spo li tej Pol ski z sie -
dzi bą w Po zna niu. W Gru dzią dzu po wo ła no ta kie To wa -
rzy stwo Ogród ków Dział ko wych im. Ta de usza Ko ś-
ciusz ki w Kun tersz ty nie w ro ku 1930 i urzą dzo no je na
ob sza rze 25 mórg w cią gu jed ne go ro ku. 

Od te atru do ko ścio ła
Zwo ła ny do Gru dzią dza dru gi kon gres Związ ku (pierw -

szy od był się w Po zna niu w 1928 r.), miał na ce lu za in te -
re so wać wszyst kich dzia ła czy spo łecz nych, a przede
wszyst kim człon ków ma gi stra tu miast ogród ka mi dział -
ko wy mi. 

W so bo tę, 15 sierp nia, pierw szy dzień zjaz du de le ga ci i
de le gat ki wy zna czy li so bie na miej sce zbiór ki te ren przy

Te atrze Miej skim, skąd wy ru szył ma low ni czy po chód na
cze le z or kie strą To wa rzy stwa Mło dzie ży Ka to lic kiej do
ko ścio ła na uro czy stą mszę św. Po chód po pro wa dził se -
nior ogrod nic twa dział ko we go rek tor Egon Tka czyk oraz
in spek tor ogro dów miej skich Ste fan Wo dwud. 

Ko ściół na ten dzień przy bra ny zo stał w krze wy oraz
gir lan dy przez in spek to ra Wo dwu da. Po na bo żeń stwie
ufor mo wał się wspa nia ły po chód, któ ry ru szył do Kun -
tersz ty na na te ren ogród ków dział ko wych im. Ta de usza
Ko ściusz ki i – co cie ka we - po chód ten był fil mo wa ny! 
W po cho dzie udział bra ło oko ło 300 osób, w tym de le ga -
ci z pra wie wszyst kich ogród ków dział ko wych z ca łej Pol -
ski. Po przy by ciu na te ren ogród ków ks. pro boszcz
Bo le sław Par ty ka z pa ra fii far nej do ko nał je go po świę ce -
nia. Po tem chór mę ski „Echo” pod dy rek cją Szy mań skie -
go od śpie wał „Gau de Ma ter Po lo nia” i hymn Po mo rza. 

Po wy ko na niu wspól nej fo to gra fii To wa rzy stwo Ogród -
ków Dział ko wych im. T. Ko ściusz ki za pro si ło go ści na
skrom ne śnia da nie. Wśród go ści obec ny był pre zy dent
Gru dzią dza Jó zef Wło dek oraz de le ga cja z Cze cho sło wa -
cji ze Sta ni sła wem Mi ko we cem z Pra gi. Po śnia da niu
zwie dzo no wspól nie wy róż nio ne dział ki, a o godz. 16 w
wiel kiej sa li ho te lu „Pod Zło tym Lwem” roz po czę ły się
ob ra dy II Kon gre su Związ ku To wa rzystw Ogród ków
Dział ko wych Rze czy po spo li tej Pol ski. 

Na za koń cze nie pierw sze go dnia ob rad Jó zef Wło dek
wrę czył trzy dy plo my ufun do wa ne przez mia sto, a otrzy -
ma li je: Fran ci szek Drąż kow ski, czło nek Tow. Ogród ków
im. T. Ko ściusz ki, inż. Par ty ka – pre zes Ogród ków Dział -
ko wych „Unia” i Piotr Szym czak – czło nek Tow. Ogród -
ków „Ką pie li Sło necz nych” za ło żo ne go w 1897 r. Na gro-
dy i dy plo my wrę czo ne jesz cze kil ku in nym wy róż nia ją -
cym się gru dziądz kim dział kow com.

XIV. Z KART HISTORII

1. Dzien nik To ruń ski „No wo ści” z dnia 16 sierp nia 2011 r.

„Sło necz ne Ką pie le w zie le ni”
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Po za koń cze niu pierw sze go dnia ob rad To wa rzy stwo
Ogród ków Dział ko wych urzą dzi ło na swym te re nie w
Kun tersz ty nie kon cert i za ba wę lu do wą. Po za tym od był
się tak że kon cert w ogro dzie ho te lu „Pod Zło tym Lwem”,
a wie czo rem w sa li wiel ki bal.

Wo je wo da w tram wa ju
W nie dzie lę, 16 sierp nia, w dru gi dzień zjaz du, od ra na

roz po czę ły pra ce ko mi sje, a wol ni de le ga ci i go ście zwie -
dza li wy sta wę ogrod ni czą za kła dów ogrod ni czych 
F. Fren cha. Po obej rze niu wy sta wy uda no się do ki na

„Gryf”, gdzie wy świe tla no film „Kra ina słoń ca” ob ra zu -
ją cy ra cjo nal ne upra wia nie ogród ków w Pol sce i za gra ni -
cą. O godz. 12 roz po czę ło się dru gie ple nar ne ze bra nie. 

Po za koń cze niu kon gre su i wy bo rze no we go za rzą du
To wa rzy stwa od był się wspól ny obiad w ho te lu „Pod Zło -
tym Lwem”. Po po łu dniu wo je wo da po mor ski Wik tor La -
mot w to wa rzy stwie sta ro sty grodz kie go Mon ti wi ła 
i pre zy den ta Jó ze fa Włod ka oraz de le ga ci kon gre su uda li
się tram wa ja mi, by zwie dzić park miej ski oraz ogro dy
dział ko we „Unii” i „Ką pie li Sło necz nych” przy par ku. 

MP

2. Ju bi le usz 30-le cia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Dia na” w So kol ni kach Le sie

W tym ro ku nasz Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Dia na”
ob cho dzi okrą gły ju bi le usz 30-le cia ist nie nia. Zo stał po -
wo ła ny do ży cia w ro ku 1981 pod na zwą Pra cow ni czy
Ogród Dział ko wy „Dia na”. Głów nym za kła dem pa tro nac -
kim by ły ZWO „Ve ra”, ale część dzia łek przy dzie lo no
rów nież pra cow ni kom kil ku na stu in nych firm, do któ rych
na le ża ły: PBK Wschód, PBK Za chód, Me ri nex, COBRO,
In ży nie ria, ZPW Te xtil pol, In sty tut Włó kien nic twa, ZPO
Próch nik, Pol le na – Ewa, Fa med -1, Woj. Sta cja Sa ni tar no -
– Epi de mio lo gicz na, Pro tech, ZP Tech ma -Zu gil, ZPW
Pół noc. 

Za raz też zo stał po wo ła ny pierw szy, tym cza so wy Za -
rząd. Nie był on jed nak z po wszech ne go wy bo ru, lecz
skła dał się z przed sta wi cie li wszyst kich za kła dów pra cy.
Pierw szym pre ze sem na szych dzia łek zo stał wy bra ny kol.
Wa cław Szi ska. 

Ogród nasz zo stał zlo ka li zo wa ny na obrze żach jed nej z
naj po pu lar niej szych let ni sko wych miej sco wo ści oko lic
Ło dzi – w So kol ni kach Le sie przy ul. Gra nicz nej. ROD
„Dia na” jest po ło żo ny ok. 20 km od Ło dzi nie da le ko
Ozor ko wa, zaj mu je po wierzch nię ok. 30 ha po dzie lo nych
na 418 dzia łek po ok. 450 –500 m2 każ da. Te ren Ogro du
jest ogro dzo ny, do dzia łek do pro wa dzo na jest ener gia
elek trycz na i sieć wo do cią go wa. In fra struk tu rę ROD
„Dia na” uzu peł nia ją: Dom Dział kow ca, bu dy nek hy dro -
for ni, plac za baw dla ma łych dzie ci /wy po sa żo ny w huś -
taw ki, ka ru ze lę, zjeż dżal nię, dra bin kę oraz ław ki na
któ rych do ro śli mo gą od po cząć/, oraz spo ry te ren wy dzie -
lo ny pod cześć spor to wą, na któ rym to znaj du ją się bo iska
do pił ki noż nej, ko szy ków ki czy siat ków ki. W Do mu
Dział kow ca od by wa ją się co rocz ne wal ne ze bra nia człon -
ków ROD „Dia na”, ze bra nia Za rzą du czy też Ko mi sji Re -
wi zyj nej. Słu ży nam on tak że do spo tkań dział kow ców 
z człon ka mi Za rzą du pod czas peł nio nych przez ca ły se -
zon dy żu rów. Na dy żu rach tych na si dział kow cy na bie żą -
co zgła sza ją swo je pro ble my i su ge stie. 

Wra ca jąc do hi sto rii… Na sa mym po cząt ku by ło szcze -

re po le. Dość szyb ko jed nak wspól nym wy sił kiem dział -
kow ców te ren ule gał ra dy kal nym zmia nom. Wie le prac
wy ko na li sa mi dział kow cy w czy nie spo łecz nym, spo ro
po mo gły też fir my pa tro nac kie, czy to w po sta ci fi nan so -
wej, czy też ma te ria ło wo -sprzę to wej. 

Spraw nie zo sta ły wy dzie lo ne dział ki i alej ki na te re nie
Ogro du. Po sta wio no wo kół ogro dze nie i bra my wjaz do -
we, cho ciaż ja ko cie ka wost kę na le ży po dać iż przez kil ka
lat te ren dzia łek nie mógł zo stać za mknię ty cał ko wi cie
ogro dze niem, gdyż przez sam śro dek na szych ogród ków
bie gło po le jed ne go z miej sco wych rol ni ków. Do pie ro po
zda niu w/w ka wał ka zie mi do gmi ny i prze ka za niu go do
PZD, a na stęp nie nam ja ko Ogro do wi mo gli śmy go po -
dzie lić na ko lej ne dział ki, a jed no cze śnie do koń czyć dzie -
ła gro dze nia te re nu. We wrze śniu 1981 ro ku Za rząd Ogro-
du pod jął uchwa łę ko pa nia stud ni czer pa nych. W per spek -
ty wie ko lej nych lat z wy wier co no stud nię głę bi no wą, zbu -
do wa no bu dy nek hy dro for ni oraz siec wo do cią go wą.
Je sie nią 1987 ro ku roz po czę to elek try fi ka cję Ogro du. 

Te ren na szych dzia łek szyb ko się za zie le nił. Dział kow -
cy ma so wo za czę li sta wiać na swo ich dział kach al tan ki.
Jak się gam pa mię cią w la tach 80-ych gro dzia łek mia ło
cha rak ter ogrod ni czo -sa dow ni czy. Prak tycz nie wszy scy
upra wia li ogród ki wa rzyw ne, sa dzi li róż ne drzew ka owo -
co we, na wie lu dział kach moż na by ło spo tkać nie wiel kie
szklar nie czy upra wy pod fo lią. 

Z bie giem lat zmie niał się jed nak cha rak ter na szych
ogród ków. Znik nę ła na zwa „Pra cow ni cze Ogro dy” na
rzecz „Ro dzin nych Ogro dów”. Zmia ny na stą pi ły w ca łym
kra ju. Na po cząt ku wie lu dział kow ców / a prak tycz nie ok.
95% z nas to ło dzia nie/ do jeż dża ło na dział ki słyn ną li nią
tram wa jo wą 46, nie by ło w oko li cy skle pów, do te go jak
się chcia ło mieć świe że wa rzy wa i owo ce to naj ła twiej by -
ło je wy ho do wać wła śnie na swo jej dział ce. Dziś bez pro -
ble mu wszyst ko moż na na być w oko li cy, czy to na
ryn kach, czy w skle pach.  

Po 30-stu la tach po wo li na stę pu je rów nież zmia na po ko -
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le nio wa. Oso by ak tyw ne za wo do wo w okre sie po wsta wa -
nia na sze go Ogro du w 2011 ro ku są już czę sto eme ry ta mi.
Cześć dzia łek użyt ku je już na wet ko lej ne po ko le nie, 
a cześć zmie nia wła ści cie li. Ge ne ral nie dziś ocze ki wa nia
są in ne, dział ki na sze to przede wszyst kim miej sce gdzie
moż na w ci szy od po cząć.

Tak więc obec nie dział ki zmie nia ją sta tus na re kre acyj -
no -wy po czyn ko wy. Cho ciaż oczy wi ście nie bra ku je hob -
by stów, któ rzy po dzień dzi siej szy upra wia ją swo je
ka wał ki zie mi. Jed nak po więk szej czę ści do mi nu ją dziś
dział ki re kre acyj ne z ład ną za dba ną tra wą, mnó stwem
igla ków i in ny mi atrak cja mi w po sta ci oczek wod nych,
skal ni ków czy ba se nów.

30 lat do okres cza su, któ ry spo wo do wał, iż zu ży wa się
in fra struk tu ra ROD. Dla te go też w ostat nich la tach Za rzą -
dy przy stą pi ły do grun tow nej mo der ni za cji na sze go Ogro -
du. Po głę bio na zo sta ła i oczysz czo na stud nia głę bi no wa,
za ku pio no no wą pom pę, wy re mon to wa no grun tow nie bu -
dy nek hy dro for ni, wy mie nio no znacz ną część ogro dze nia
ze wnętrz ne go, od ma lo wa no Dom Dział kow ca. W ro ku
2010 zo sta ły za ku pio ne no we urzą dze nia na plac za baw
dla dzie ci i na bo iska spor to we. Hi tem dla dzie ci i dla mło -
dzie ży oka za ły się dwie za mon to wa ne opo ny na li nach do
huś ta nia się. Obec nie trwa ją ko lej ne pra ce mo der ni za cyj -
ne, któ re po zwo lą na to, aby Ogród „Dia na” funk cjo no -
wał bez za kłó ceń i w przy szło ści. 

Te wszyst kie dzia ła nia za rów no na szych dział kow ców
jak i po szcze gól nych Za rzą dów po wo du ją iż Ogród nasz

z ro ku na rok sta je się co raz pięk niej szy i co raz bar dziej
po pu lar ny wśród ło dzian, któ rych wie lu co ro ku po szu ku -
je so bie dzia łek na te re nie ROD „Dia na”. Sprzy ja te mu
rów nież lo ka li za cja Ogro du, po za mia stem, z da le ka od
ru chli wej tra sy Łódź – Gdańsk, w bar dzo po pu lar nej dla
ło dzian miej sco wo ści let ni sko wej i uzdro wi sko wej /w So -
kol ni kach Le sie znaj du je się uzdro wi sko dla dzie ci/, wśród
pól i la sów. Oko li ca sły nie z czy ste go po wie trza i spe cy -
ficz ne go mi kro kli ma tu.

Nie któ rzy na si dział kow cy oprócz zaj mo wa nia się wła -
sną dział ką są tak że ak tyw ny mi dzia ła cza mi związ ko wy -
mi. W 2011 ro ku do Za rzą du Okrę go we go PZD w Ło dzi
zo stał wy bra ny nasz ko le ga Bro ni sław Kre dens. We wcze -
śniej szych okre sach we wła dzach okrę go wych dzia ła li:
ko le ga Kny chal ski i ko le ga Ka siń ski. 

Do tych cza so wy mi pre ze sa mi Za rzą dów w ROD „Dia -
na” by li:

1. kol. Wa cław Szi ska /za rząd tym cza so wy/,
2. kol. Sła wo mir Za pęc ki,
3. kol. Je rzy Po ra da,
4. kol. Je rzy Paw lak,
5. kol. Je rzy Szew czyk,
6. kol. Ja nusz Kny chal ski,
7. kol. Jó zef Zmy słow ski,
8. kol. Edward Ka siń ski,
9. kol. Wła dy sław Świrk,  
10. kol. Ilo na Pał czyń ska /obec nie urzę du ją ca pre zes/. 

In for ma cje ze brał i spi sał
Pa weł Sa dow ski

3. Krót ka hi sto ria Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ja no wo” w Ru mi

Hi sto ria na sze go ogro du roz po czy na się w 1985 ro ku.
Pew na gru pa za pa leń ców po sta no wi ła stwo rzyć miej sce
gdzie wspól nie z ro dzi na mi bę dzie moż na wy po cząć po
pra cy na ło nie na tu ry. Po pra co wać dla przy jem no ści na
świe żym po wie trzu, a przy oka zji mieć z te go ko rzyść w
po sta ci wła snych wa rzyw i owo ców, a dla ko biet kwia -
tów. Oso ba mi ty mi by li: Ma rian Bła że jak, Wie sław Brod -
nic ki, An drzej Pło char ski, Kry sty na Ty lor, Ewa Cho le wa,
Hen ryk Kru piń ski, Hen ryk Sta ren ga, Ber na det ta Ba nach,
któ rzy utwo rzy li Ko mi sję Or ga ni za cyj ną.

Dzię ki ich sta ra niom, przy wspar ciu urzę du mia sta i wo -
je wódz kie go za rzą du POD w Gdań sku po wstał pra cow -
ni czy ogród dział ko wy, któ ry w osta tecz no ści przy brał
na zwę „Ja no wo".

Plan re ali za cyj ny za go spo da ro wa nia te re nu ogro du
dział ko we go „Ja no wo” wy ko na ła 30.05.1986 ro ku Spół -
dziel nia Pra cy Usług Pro jek to wych „Pro rem” w Ru mi.
ROD „Ja no wo” zo stał za re je stro wa ny przez Kra jo wą Ra -

dę Pol skie go Związ ku Dział kow ców na ogól nej po -
wierzch ni 10,8 ha, w tym pod dział ki 8,38 ha to jest 266
dzia łek pod ad re sem POD Ru mia ul. Ka zi mier ska.

Ogród nasz po wstał na te re nie pod mo kłym, nie użyt kach
gę sto po ro śnię tych chasz cza mi, bez dróg do jaz do wych i
ener gii elek trycz nej. To jak te raz wy glą da za wdzię cza my
pra cy i za an ga żo wa niu wie lu osób: ko lej nych za rzą dów,
go spo da rzom ogro du oraz dział kow com pra cu ją cym na
rzecz ogro du.

Na pierw szym wal nym ze bra niu, któ re od by ło się
11.10.1986 ro ku wzię li udział za pro sze ni go ście: ów cze -
sny Na czel nik Mia sta Ru mia Sta ni sław Koń czyń ski oraz
Pre zes Wo je wódz kie go Za rzą du PZD w Gdań sku Sta ni -
sław Szcze pa nik. W skład za rzą du ogro du we szli człon ko -
wie Ko mi sji Or ga ni za cyj nej. Pierw szym Pre ze sem
Za rzą du zo stał Ma rian Bła że jak.

Pra ce na rzecz ogro du ru szy ły. W ko lej nych la tach roz -
wi ja ła się in fra struk tu ra ogro du: utwar dzo no dro gi do jaz -



202

do we, zro bio no ogro dze nie ze wnętrz ne, utwar dzo no miej -
sca po sto jo we dla sa mo cho dów, ad op to wa no al ta nę na do -
mek dział kow ca, dba no o me lio ra cję ogro du i wy ko na no
jed ną z naj waż niej szych in we sty cji -elek try fi ka cję ogro du.

W ro ku 1995 po praż pierw szy zor ga ni zo wa no wy sta wę
plo nów, co ro ku od by wa się prze gląd dzia łek, na któ rym
wy bie ra ne są naj ład niej sze al tan ki i dział ki, a ich dział -
kow cy są wy róż nia ni dy plo ma mi i na gro da mi rze czo wy -
mi. Ko lej ne la ta funk cjo no wa nia ogro du przy no szą no we
wy zwa nia a no we za rzą dy wy bie ra ne na wal nych ze bra -
niach do brze wy wią zu ją się ze swo ich obo wiąz ków.

Przez te wszyst kie la ta pra ce na rzecz ogro du po stę po -
wa ły. W jed nym ro ku bar dziej w in nych mniej. Wszyst ko
za le ży od moż li wo ści fi nan so wych i go dzin prze pra co wa -
nych spo łecz nie przez dział kow ców.

Obec nie pra ca ja ką wy ko nu je my to dal sza me lio ra cja
ogro du, od two rze nie daw nych ro wów me lio ra cyj nych 
i bu do wa prze pu stów, a tak że mo der ni za cja sie ci elek -
trycz nej ogro du.

Do cze ka li śmy się 25 -e cia na sze go ogro du. Cie sząc się
z te go co osią gnę li śmy pa mię taj my jed nak, że or ga na pań -
stwa ma ją w swo im za mia rze zmia nę usta wy o ROD.

Jest ona pod da wa na cią głym ata kom, a pro te sty skła da -
ne przez dział kow ców w jej obro nie są lek ce wa żo ne.

Zwra ca my się do władz sa mo rzą do wych, do par la men -
ta rzy stów o po par cie i po moc w kon ty nu owa niu roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go, o obro nie ogro dów dział ko -
wych i two rze nie wa run ków po li tycz nych i praw nych dla
ich za cho wa nia i roz wo ju.

Jak mó wił po eta: „Pa mię taj cie o ogro dach”.

Opra co wa nie
Da nu ta Ko ra lew ska Ire na Gą sior

4. Łódz ki ROD „Stor czyk” ma już 50 lat

Ogród dział ko wy „Stor czyk” po wstał w dniu 23 czerw -
ca 1961 ro ku z ini cja ty wy, jak wów czas wszyst kie POD,
związ ków za wo do wych. Głów nym je go or ga ni za to rem
był zna ny dzia łacz związ ko wy - Hen ryk Mac ke.

Sa li na ze bra nie or ga ni za cyj ne no we go ogro du uży czył
POD im. Rey mon ta. Ogród ten opie ko wał się „Stor czy -
kiem” przez wie le lat, uży cza jąc im swo jej świe tli cy, tak -
że sa dzon ki ro ślin ozdob nych i ce bul ki.

Hen ryk Mac ke po wie dział na ze bra niu or ga ni za cyj nym
no we go ogro du: „dział ki są świad cze niem pań stwa na
rzecz oby wa te li za in te re so wa nych ich upra wą i czyn nym
wy po czyn kiem na świe żym po wie trzu”. Po in for mo wał
rów nież, że nie dla wszyst kich dzia łek star czy ło w no wo -
zbu do wa nym ogro dzie. O ich przy dzia le de cy do wa ła po -
wo ła na ko mi sja. Kie ro wa ła się ona na stę pu ją cy mi za -
sa da mi: uciąż li wość pra cy za wo do wej, ilość dzie ci w ro -
dzi nie, wy so kość za rob ków, wa run ki miesz ka nio we i stan
zdro wia.

Szczę śliw ców by ło 68, bo ty leż by ło dzia łek. Wy ty czy -
li je: Hen ryk Mac ke, Ro man Kra śnic ki, Wa cław Ja błoń ski
i mgr Wa cław Ja ro niew ski.

Obec ni na ze bra niu no wi dział kow cy wy bra li na zwę dla
swo je go ogro du. Naj wię cej gło sów pa dło na „Stor czyk”.

Na ze bra niu or ga ni za cyj nym wy bra no tak że pierw szy
Za rząd no we go ogro du. Prze wod ni czą cym zo stał mgr Wa -
cław Ja ro niew ski, se kre ta rzem wy bra no Zyg mun ta Mak -
sy miu ka, skarb ni kiem zo stał Zyg munt Do brzyń ski, 
a go spo da rzem Ro man Kra śnic ki. Wy bra no tak że ko mi sję
re wi zyj ną. Jej prze wod ni czą cym zo stał Mi chał Ja ku bow -
ski, a ko mi sji roz jem czej Ka zi mierz Przy był Stal ski.

Po za koń cze niu ze bra nia or ga ni za cyj ne go dział kow cy

uda li się do no we go ogro du, któ ry znaj do wał się przy 
ul. Spor nej – róg Stry kow skiej, a wraz z ni mi dzia ła cze
związ ko wi i przed sta wi cie le władz dziel ni cy Ba łu ty.

Ogród od da no:pod klucz”. Zna czy ło to wów czas tyl ko
ty le, że miał kom plet ne ogro dze nie z ocyn ko wa nej siat ki,
nie kom plet ną sieć wod ną (wo dę włą czo no do pie ro na je -
sie ni) i bu dy nek go spo dar czy, któ ry sta no wi ła pa ka me ra,
ja kich wte dy wie le moż na by ło spo tkać na bu do wach. Był
jesz cze WC (drew nia na bud ka a o dwóch „oczkach”).
Alej ki ziem ne by ły wy ty czo ne, ale kra węż ni ki wko pa no
do pie ro na je sie ni, przy wy dat nej po mo cy dział kow ców.

Po ło wa no we go ogro du sta no wi ła sta re wy sy pi sko: gru -
zu, że la stwa, ka mie ni, szla ki, od pa dów me dycz nych i in -
nych śmie ci - ze szkłem w ro li głów nej. Wszyst ko to by ło
z grub sza wy rów na ne, a ra czej spy cha czem wci śnię te 
w gle bę. Część ogro du od ul. Stry kow skiej prze ci nał wy -
schnię ty stru myk ście ko wy, wszę dzie ro sły wie lo let nie,
wy so kie chwast. Gle by nie da ło się ko pać ło pa tą. Kil ku
dział kow ców, zo ba czyw szy swo je dział ki, od ra zu z nich
zre zy gno wa ło. Nie czu li się na si łach by je za go spo da ro -
wać. In ni wy naj mo wa li za ów cze sne 300 zło tych oko licz -
nych rol ni ków, któ rzy płu ga mi kon ny mi do ko ny wa li
pierw szej or ki.

Gle bę w „Stor czy ku” uprzą ta no przez wie le lat. Jesz cze
w ubie głym ro ku je den z dział kow ców wy ko pał za rdze -
wia łe że laz ko „na du szę” z po cząt ków ubie głe go wie ku.

Pierw sze zbio ry je sie nią 1961 ro ku sta no wi ła rzod kiew -
ka, i to nie na wszyst kich dział kach. Na wszyst kich jed nak
zie le ni ły się mło de drzew ka i krze wy.

Pierw szą al tan kę wy bu do wał na swo jej dział ce go spo -
darz ogro du Ro man Kra śnic ki, i to wy bu do wał tak so lid -



203

nie, że słu ży do dziś ro dzi nie je go wnucz ki.
W ro ku 1963 by ło już na dział kach „Stor czy ka” 20 al -

ta nek. W la tach na stęp nych al tan ki już sta ły na wszyst kich
dział kach.

W po ło wie lat sześć dzie sią tych dział kow cy po ło ży li
płyt ki na środ ku ale jek. Uzy ska no je z od zy sku. Wy jed -
na ła je za nie wiel kie gro sze inż. Ali cja Młyń czyk z Łódz -
kie go Przed się bior stwa Ogrod ni cze go w Ło dzi. W ten sam
spo sób po wsta ły przy wjeź dzie do ogro du miej sca par kin -
go we, któ re słu żą do dziś. Pły ty z od zy sku zor ga ni zo wa -
ła znów P. Ala a pro jekt wy ko nał nie od płat nie inż. Jan
Ma stal ski.

W ro ku 1966 po wstał za czą tek pa siek na te re nie ogro -
dzo nym ży wo pło tem z li gu stru i ob sa dzo nym mo drze wia -
mi i aka cja mi, któ re do star czył J. Pi li chow ski. Pa sie ka
li czy dziś po nad 20 uli i jej pszczo ły przy czy ni ją się do
zwięk sza nia plo nów, nie tyl ko w „Stor czy ku”, ale w ca łej
oko li cy.

Ogrom nym przed się wzię ciem dla dział kow ców i kil ku
za rzą dów „Stor czy ka” by ła mo der ni za cja bu dyn ku go spo -
dar cze go by jed no cze śnie mógł słu żyć ja ko świe tli ca. Try -
lin kę wy mie nio na na so lid ny fun da ment, ścia ny ocie plo no
pu sta ka mi. Z ty łu - od stro ny pa sie ki – do bu do wa no spo -
ry ma ga zy nek z bla chy. Od cią żył on bu dy nek go spo dar czy
od dra bin, ta czek i in ne go sprzę tu. Wła ści wie mo der ni za -
cja te go bu dyn ku jesz cze się nie za koń czy ła. W tym ro ku,
z ini cja ty wy pre ze sa za rzą du Sła wo mi ra Szym kie wi cza,
po ło żo no no wy dach z płyt on du li no wych. Du ży udział w
mo der ni za cję bu dyn ku go spo dar cze go wło ży li przede
wszyst kim po przed ni pre ze si: Wa cław Ja ro niew ski, Jó zef
Ty bu row ski, Ro man Wo liń ski, Edward Mię goć i in ni. Gdy
cho dzi o dział kow ców to chy ba wszy scy pra co wa li przy
mo der ni za cji pa wi lo nu. Nie któ rzy na wet wie lo krot nie.
Wie lu z nich już od nas ode szło na za wsze. Jed nak ich
dzie ło, owoc cięż kiej pra cy, ży je i słu ży na stęp nym po ko -
le niom.

W ro ku 1971 „Stor czyk” po więk szył się o 10 no wych
dzia łek kosz tem nie wiel kie go nie użyt ku (2500 m2) od
stro ny ul. Stry kow skiej. By ło więc już 78 dzia łek. Jed ną z
nich prze zna czo no na plac za baw dla ma łych dzie ci.

Du żą nie wy go dą dla dział kow ców „Stor czy ka” był brak
ener gii elek trycz nej. Ka bel ener ge tycz ny o du żym prze -
kro ju był w tam tych la tach ści śle re gla men to wa ny. Dzię -
ki piel grzym ce Pa pie ża – Po la ka do swo jej Oj czy zny 
w ro ku 1987 i wiel kiej mszy od pra wio nej na Lu blin ku,

uda ło się dzia ła czom „Stor czy ka” za in sta lo wa ny tam ka -
bel za ku pić bez przy dzia łu po ce nie niż szej. Był prze cież
z od zy sku. Wa ru nek był jed nak je den: dział kow cy mu szą
go sa mi wy ko pać. Przed się bior stwo ener ge tycz ne zgo dzi -
ło się od płat nie zwi nąć i prze wieźć wła snym trans por tem
do ogro du „Stor czyk”. Nie zwłocz nie 10 dział kow ców,
dwo ma wła sny mi sa mo cho da mi oso bo wy mi, po je cha ło 
z ło pa ta mi na Lu bli nek i w cią gu jed ne go dnia wy ko pa ło
ka bel. Po tem przez wie le dni dział kow cy (w tym rów nież
ko bie ty) ko pa li głę bo ki rów we dług wy ty czo nej tra sy, t
j. od roz dziel ni w dzi siej szej Aka de mii Sztuk Pięk nych
przy ul. Stry kow skiej do gra ni cy „Stor czy ka”. Wy po ży -
cze nie du żej ko par ki, któ ra wy ko na ła by tę gi gan tycz ną
pra cę, by ło w tam tych la tach dla dział kow ców nie osią gal -
ne. Wszyst kie za ję te by ły na bu do wach osie dli miesz ka -
nio wych. Ka bel był tro chę po ha ra ta ny. Nie wia do mo, czy
w cza sie wko py wa nia go, czy wy ko py wa nia. Fa chow cy
orze kli, że trze ba ku pić w Pe wek sie (za de wi zy) an giel -
ską ta śmę izo la cyj ną i moż na go na pra wić. Roz pro wa dza -
nie ener gii elek trycz nej cień szy mi ka bla mi po ca łym
ogro dzie by ło o wie le ła twiej sze. Uda ło się wy po ży czyć
ma łą ko par kę, któ ra w alej kach ko pa ła wą skie doł ki. Prąd
od pu szek do licz ni ków na dział kach do pro wa dza li so bie
sa mi dział kow cy, za ku pu jąc do star czo ny przez za rząd
ogro du licz nik na wła sny koszt. I prąd po pły nął do al ta nek
i pa wi lo nu ogro do we go.

Na stęp nym waż nym wy da rze niem dla „Stor czy ka” 
w cią gu tych 50 lat, sta no wi ło przy ję cie pro po zy cji Okrę -
go we go Za rzą du Łódz kie go PZD przy łą cze nia do „Stor -
czy ka” mniej sze go ogro du „Ju trzen ka”, któ ry po wstał w
1960 ro ku i był zlo ka li zo wa ny przy ul. Stry kow skiej.
Przy by ło 39 dzia łek. „Stor czyk” li czy dziś 115 dzia łek,
ale in te gra cja nie prze bie ga ła ła two.

Ob ser wu jąc 50 lat roz wo ju in fra struk tu ry „Stor czy ka”,
trze ba za uwa żyć, że ostat nie 20 lat za gro żeń dla ist nie nia
ogrod nic twa dział ko we go, spo wol ni ło ten roz wój. Dział -
kow cy dziś znacz nie mniej in we stu ją w gle bę dzia łek 
i upra wę ro ślin użyt ko wych w ogó le. Nie któ rzy ogra ni -
cza ją się do tra wy.

To za gro że nie wciąż ist nie je. Dział kow cy, tak że 
w „Stor czy ku”, zda ją so bie spra wę, że gdy by nie PZD,
wspar ty bli sko mi lio nem pro test ów dział kow ców i kil ku
mi lio na mi ich ro dzin, daw no nie mie li by śmy uko cha nych
dzia łek, choć dla wie lu z nas sta no wią one spo sób na 
ży cie.

JP
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WODZU NASZ!

Wodzu bronisz działki jak Drzymała,
Za to Ci wielka, wspaniała chwała.
Chwała wielka i tak zostanie,
Kongres przepędził z działki dranie.

Kongres to strajk rozpaczy,
Żadnemu zaborcy nie wybaczy.
Na wstępie głośno wołamy,
Najmądrzejszego wodza my mamy.

My z motykami za Tobą stoimy,
Każdego kreta z działki wypędzimy.
Jak ta siła Ci nie pomorze,
To niech Pan Bóg w tym pomorze.

W obronie działek sił Ci nie brakuje,
Każdy z nas osobiście bardzo dziękuje.
Życzymy żyć w radości latek wiele,
Niech to będą same święta i niedziele

Zdzisław Herman

UPÓR DRZYMAŁY

Bronić będziemy działki małe, 
Jak wielki upór Drzymały. 
Tam Prusacy nas chamili, 
Tak Polskę tam niemczyli.

Teraz Polskę wolną mamy, 
To też działki nie oddamy. 
Jak ktoś wnioski takie składa, 
To mu Bismarck podpowiada.

Nasi mili i wspaniali sędziowie, 
Niech wam Bóg w myślach podpowie. 
Oddalcie wniosek-napaści szakali, 
Działki te ze śmietnisk wygrzebali.

Teraz pięknie się zielenią, 
Emerytom i biedakom świat odmienia. 
Odmienia wczasy w kurortach bogaczy. 
Na wczasy na działkach biednych i tułaczy.

Najmilsi i godni nasi posłowie, 
Nie dajcie się zwieść pięknej mowie. 
Zagłosujcie przeciw podłemu wnioskowi, 
Będziesz brat bratem swemu rodakowi.

Jak inaczej rękę uniesiesz, 
To więcej jej nie podniesiesz. 
Bo złamałeś upór Drzymały, 
A to nie przyniesie ci chwały.

Zdzisław Herman
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