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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ob ra -
du ją ca w War sza wie na nad zwy czaj nym XXII po sie dze niu
w dniu 14 lip ca 2011 r. do ko na ła oce ny sy tu acji dział kow -
ców, ogro dów, Związ ku i usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych bio rąc pod uwa gę przede wszyst kim:

• za skar że nie usta wy o ROD przez I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,

• sta no wi sko Mar szał ka Sej mu w spra wie za skar żo nej
usta wy o ROD prze ka za ne do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,

• sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go w spra wie za -
skar żo nej usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,

• re pre zen ta cję Sej mu przed Try bu na łem w spra wie
usta wy o ROD,

• za koń cze nie pro ce su przy go to waw cze go do roz po zna -
nia przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny spra wy usta wy o ROD,

• ter min wy bo rów par la men tar nych,
• dzia ła nia wo kół ogro dów i Związ ku – wy stą pie nie

Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, kon tro lę NIK, dzia łania
nad zo ru bu dow la ne go, wy stą pie nie Mi ni stra In fra struk tu ry.

Kra jo wa Ra da uzna ła za ko niecz ne, aby w tych spra -
wach wy po wie dzia ła się jak naj szer sza re pre zen ta cja pol -
skich dział kow ców i głos dział kow ców do tarł do lu dzi,
któ rzy te raz i w przy szło ści bę dą de cy do wać o lo sach mi -
lio na pol skich ro dzin.

Ewen tu al ny nie ko rzyst ny wy rok Try bu na łu mo że wy -
wo łać ini cja ty wę uchwa le nia no wej usta wy o ogro dach
dział ko wych, choć z sa me go wy ro ku ta ka po trze ba mo że
nie wy ni kać. O ta kim sce na riu szu mo gą świad czyć koń co -
we wnio ski ze sta no wisk Mar szał ka Sej mu i Pro ku ra to ra
Ge ne ral ne go. W prak ty ce ozna cza to, że ta kie pra ce mo -
że pod jąć par la ment wy bra ny w paź dzier ni ko wych wy bo -
rach. Kra jo wa Ra da PZD uzna ła, że sze ro ka re pre zen ta cja
dział kow ców win na się wy po wie dzieć w swo ich naj istot -
niej szych spra wach przed wy bo ra mi par la men tar ny mi,
aby za pre zen to wać swe po glą dy na usta wę o ROD kan -
dy du ją cym do par la men tu i par tiom po li tycz nym. Dział -
kow cy win ni tak że mieć moż li wość bez po śred nie go
za po zna nia się z po glą da mi róż nych opcji po li tycz nych na
te mat przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go i usły -
szeć jed no znacz ne de kla ra cje w tej spra wie.

Dział kow cy już wie lo krot nie w róż nej for mie wy po wia -
da li się, że usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
spraw dza się w prak ty ce i do brze słu ży mi lio nom pol skich
ro dzin. W obro nie usta wy o ROD na li stach związ ko wych
swój pod pis zło ży ło 620 ty się cy dział kow ców. Obec nie,
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w wy ni ku za skar że nia usta wy przez I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go głos w obro nie usta wy za bra ło znów kil ka set
ty się cy dział kow ców w po sta ci ty się cy sta no wisk, ape li,
li stów, zbio ro wych wy stą pień, wy stą pień or ga nów Związ -
ku wszyst kich szcze bli, a tak że wie lu dział kow ców w li -
stach in dy wi du al nych. Szcze gól nie na le ży pod kre ślić
zna cze nie sta no wisk i ape li znacz nej licz by wal nych ze -
brań, gdyż wal ne ze bra nie jest naj wyż szym or ga nem
Związ ku w ogro dzie, a pra wo uczest nic twa w nim ma ją
wszy scy dział kow cy. Ten po gląd po dzie la rów nież wie lu
sa mo rzą dow ców na co dzień współ pra cu ją cych z ogro da -
mi dział ko wy mi. Dla te go obro na usta wy o ROD, bę dą cej
fun da men tem pol skie go ogrod nic twa dział ko we go, jest
naj waż niej szym za da niem dla dział kow ców i struk tur
Związ ku.

W 2009 ro ku Sejm roz pa try wał pro jekt PiS o ogro dach
dział ko wych, któ ry w kon se kwen cji mógł do pro wa dzić
do za gła dy ru chu ogrod nic twa działko we go w na szym Kra -
ju. Ob ra du ją cy 14 lip ca  2009 r. w War sza wie I Kon gres
PZD, gło sem 2600 uczest ni czą cych w nim dział kow ców,
ale tak że wie lu po li ty ków, sa mo rzą dow ców i po słów wy -
po wie dział się zde cy do wa nie prze ciw te mu pro jek to wi i
wy stą pił do po słów o od rzu ce nie nie ko rzyst ne go dla dział -
kow ców pro jek tu usta wy. Dwa dni po I Kon gre sie w pierw -
szym czy ta niu Sejm od rzu cił pro jekt usta wy PiS.

Obec ne dzia ła nia wy ni ka ją z wnio sku I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, któ ry uzna je nie kon sty tu cyj ność ca łej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, po zba wia jąc w ten
spo sób dział kow ców wszyst kich praw i upraw nień gwa ran -
to wa nych usta wą o ROD, a naj waż niej sze z nich to:

• bez płat ne prze ka zy wa nie pod ogro dy i bez płat ne użyt -
ko wa nie przez ROD grun tów Skar bu Pań stwa i sa mo rzą -
du te ry to rial ne go,

• zwol nie nie dział kow ców z wszel kich po dat ków i opłat
ad mi ni stra cyj nych z ty tu łu użyt ko wa nia dział ki,

• uzna nie ROD za urzą dze nie uży tecz no ści pu blicz nej,
• wy ra ża nie zgo dy przez PZD na li kwi da cję ROD na ce -

le ko mer cyj ne,
• pra wo wła sno ści dla dział kow ca do urzą dzeń i na sa -

dzeń na dział ce, gdyż jest to wy ją tek w pol skim pra wie
gwa ran tu ją cy tę wła sność,

• od szko do wa nie dla dział kow ca za utra co ną wła sność
w wy ni ku li kwi da cji ROD,

II Kon gres PZD



W dniu 14 lip ca 2011 r. w War sza wie od by ło się nad -
zwy czaj ne XXII po sie dze nie Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, któ re mu prze wod ni czył Eu ge -
niusz Kon drac ki – Pre zes Związ ku. W po sie dze niu, obok
człon ków Kra jo wej Ra dy, uczest ni czy li Prze wod ni czą ca
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Ma ria Fojt oraz pre ze si
okrę go wych za rzą dów nie bę dą cy człon ka mi Kra jo wej
Ra dy.

Po rzą dek ob rad:
1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Za twier dze nie po rząd ku ob rad.
3. Spra wy or ga ni za cyj ne.
4. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
5. Wy stą pie nie Pre ze sa Związ ku Eugeniusza Kon drac -

kie go na te mat:

• Sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go RP w spra wie
wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie przez
Try bu nał Kon sty tu cyj ny zgod no ści usta wy o ROD z Kon -
sty tu cją RP.

• Wy bo ry par la men tar ne.
• Kra jo we Dni Dział kow ca.
• Ju bi le usz 30-le cia Związ ku.
• Dzia ła nia Związ ku w ak tu al nej sy tu acji. Wnio ski, de -

cy zje.
6. Dys ku sja.
7. In for ma cja z okrę go wych zjaz dów de le ga tów.
8. Przy go to wa nia do IX Zjaz du De le ga tów PZD.
9. Spra wy róż ne.
10. Pod ję cie uchwał i sta no wisk.
11. Za koń cze nie ob rad.

2

• prze ka za nie grun tu za mien ne go na od two rze nie zli -
kwi do wa ne go ogro du,

• fi zycz ne od two rze nie zli kwi do wa ne go ogro du, al bo
prze ka za nie Związ ko wi środ ków na je go od bu do wę,

• obo wią zek gmi ny (Skar bu Pań stwa) wy pła ce nia od -
szko do wa nia lub prze ka za nie nie ru cho mo ści za mien nej 
w przy pad ku pra wo moc nej de cy zji o zwro cie grun tu ROD
by łym wła ści cie lom lub ich spad ko bier com,

• zor ga ni zo wa nie dział kow ców w sa mo dziel nej, nie za -
leż nej, sa mo rząd nej, de mo kra tycz nej or ga ni za cji ja ką jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, co ozna cza pra wo dział kow -
ców do mó wie nia wła snym gło sem o swo ich spra wach.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Kra jo wa Ra da PZD uzna -
ła, że obec na sy tu acja dział kow ców, ogro dów, Związ ku 
i usta wy o ROD wy ma ga dzia łań prze wi dzia nych w sy tu -
acjach kry tycz nych dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go,
gdyż za gro że nie jest bar dzo re al ne i na le ży do naj po waż -
niej szych, z ja ki mi mie li śmy do czy nie nia. Sta tut PZD 
w § 145 sta no wi, że dla oce ny sy tu acji i wy ra że nia sta no -
wi ska PZD w spra wach szcze gól nie istot nych dla ru chu
ogrod nic twa dział ko we go Kra jo wa Ra da mo że zwo łać
Kon gres PZD. Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD na nad -
zwy czaj nym XXII po sie dze niu w dniu 14 lip ca 2011 r.
pod ję ła de cy zję o zwo ła niu we wrze śniu 2011 r. w War -
sza wie II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Kra jo wa Ra da uzna ła rów nież, że przy pa da ją ce w tym
ro ku 30-le cie PZD win no mieć od po wied nią opra wę ze
wzglę du na ran gę tej rocz ni cy i pod ję ła de cy zję o po łą -
cze niu ju bi le uszu z II Kon gre sem PZD. Tak że Kra jo we
Dni Dział kow ca tra dy cyj nie ob cho dzo ne co rocz nie we
wrze śniu, łą czy my z II Kon gre sem PZD, gdyż peł na re -
pre zen ta cja pol skich dział kow ców, któ ra weź mie udział
w Kon gre sie nada tym ob cho dom od po wied nią ran gę.

W II Kon gre sie we zmą udział człon ko wie or ga nów kra -
jo wych i okrę go wych Związ ku oraz usta lo na przez okrę -
go we za rzą dy re pre zen ta cja spo śród de le ga tów na okrę -
go we zjaz dy, pre ze sów za rzą dów ROD, prze wod ni czą -
cych ko mi sji re wi zyj nych i roz jem czych ROD, in struk to -
rów SSI, wy róż nia ją cych się w dzia łal no ści spo łecz nej
dział kow ców oraz dział kow ców i dzia ła czy, któ rzy roz -
po czy na li 30-le cie Związ ku w 1981 r. w ogro dach, okrę -
gach i na szcze blu kra jo wym. Za kła da się, że w II Kon-
gre sie weź mie udział 4000 dział kow ców.

Kra jo wa Ra da za pro si na II Kon gres przed sta wi cie li naj -
wyż szych władz pań stwo wych, po słów, se na to rów i sa -
mo rzą dow ców aby wy słu cha li sta no wi ska dział kow ców
w naj istot niej szych dla nich spra wach, a tak że aby jed no -
znacz nie okre śli li swą po sta wę wo bec ru chu ogrod nic twa
dział ko we go.

KRAJOWA RADA PZD

War sza wa, dnia 15 lip ca 2011 r.

I. NADZWYCZAJNE XXII POSIEDZENIE KR PZD

1. Informacja
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2. Wpro wa dze nie do dys ku sji – Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes PZD

1. Mi chał Kraw czyk – Prze wod ni czą cy     Ślą ski
2. Iza be la Oże gal ska Łódz ki
3. Agniesz ka Sycz Pod kar pac ki
4. Syl we ster Chę ciń ski Po znań
5. Ta de usz Ja rzę bak Szcze cin
6. Zbi gniew Ko ło dziej czak War miń sko -Ma zur ski

7. Win cen ty Ku lik Su dec ki
8. Ja nusz Mosz kow ski Wro cław
9. Grze gorz Oracz Ma zo wiec ki
10. Ma rian Pa siń ski Zie lo na Gó ra
11. Cze sław Smo czyń ski Gdańsk

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

Je śli cho dzi o sy tu ację, to jest ona po wszech nie oce nia -
na, ja ko kry tycz na. Za koń czo ny zo stał pro ces przy go to -
waw czy do od by cia po sie dze nia Try bu na łu Kon sty tu-
cyj ne go w spra wie na szej usta wy. Sta no wi sko Pro ku ra to -
ra Ge ne ral ne go jest ostat nim ele men tem te go pro ce su.
Pro ku ra tor Ge ne ral ny wy po wie dział się po dob nie jak
Mar sza łek Sej mu i pod dał te sa me 4 ar ty ku ły usta wy 
o ROD. Na le ży też stwier dzić, że w ca ło ści jest to naj bar -
dziej ko rzyst ne wy stą pie nie, ale jak zwy kle je go za koń -
cze nie prze kre śla ca łe do bre wra że nie. Też uznał, że choć
uchy le nie tych 4 ar ty ku łów nie wy ma ga żad nych zmian
usta wy o ROD, ani do pi sy wa nia do niej in nych prze pi -
sów, to na le ży ge ne ral nie ure gu lo wać w jed nej usta wie
funk cjo no wa nie wszyst kich ogro dów dział ko wych, nie
tyl ko ro dzin nych. Jest to więc ko lej na wska zów ka dla
przy szłe go par la men tu, że trze ba zmie nić usta wę o ROD. 

Zjaz dy okrę go we, któ re się od by wa ją, po ka zu ją i po -
twier dza ją, że zbli ża ją ce się wy bo ry par la men tar ne nie są
obo jęt ne dla dział kow ców i Związ ku. Dys ku to wa li śmy na
ostat nim po sie dze niu Kra jo wej Ra dy nad prze ło że niem
Zjaz du i zwo ła niem go w po ło wie paź dzier ni ka. Uzna li -
śmy, że jest to wręcz ko niecz ne, ze wzglę du na to, że by
od być Zjazd przed wy bo ra mi par la men tar ny mi i za ma ni -
fe sto wać po sta wę Związ ku w spra wie wnio sku I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go. Cho dzi ło nam o obro nę usta wy oraz
obro nę ogro dów i Związ ku. Sy tu acja się zmie ni ła dia me -
tral nie po ogło sze niu przez Pre zy den ta RP ter mi nu wy bo -
rów par la men tar nych na dzień 9 paź dzier ni ka 2011r. Nie
moż li wym jest, aby tak przy spie szyć Kra jo wy Zjazd, któ -
ry miał by się od być w War sza wie dwa ty go dnie przed wy -
bo ra mi par la men tar ny mi. We wrze śniu od bę dzie się wie le
zjaz dów okrę go wych: Słupsk, Byd goszcz, Le gni ca, Po -
znań, Ma zo wiec ki, El bląg, Pod la ski, Go rzów Wiel ko pol -
ski, Czę sto cho wa, Ko sza lin, Ma ło pol ski, Gdańsk i ja ko
ostat ni, 29 wrze śnia – Ślą ski. W su mie jest to 14 zjaz dów
we wrze śniu. Gdy by śmy chcie li od być Zjazd na dwa ty go -
dnie przed wy bo ra mi par la men tar ny mi, to trze ba by by ło
go zor ga ni zo wać 20 wrze śnia. Uzna li śmy wiec, że to jest
nie moż li we, bo trze ba by by ło przy spie szyć wszyst kie okrę -
go we zjaz dy. Wo bec te go za czą łem wa żyć po wa gę sy tu acji,
w któ rej się znaj du je my. Ta po wa ga sy tu acji da znać o so -
bie po wy bo rach par la men tar nych, a szcze gól nie po orze -

cze niu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Z dru giej stro ny ist nie -
je po trze ba za ma ni fe sto wa nia po sta wy Związ ku przed wy -
bo ra mi par la men tar ny mi. Bo tyl ko wte dy ten głos bę dzie
wy słu cha ny, a na sza spra wa bę dzie zro zu mia na. 

I dla te go też się gną łem do sta tu tu, któ ry prze wi du je
moż li wość, a wła ści wie w sy tu acji w ja kiej je ste śmy, ko -
niecz ność zwo ła nia kon gre su. Uzna łem, że trze ba za trzy -
mać wszel kie im pre zy, któ re się po win ny od by wać, a mia -
no wi cie 30-le cie Związ ku i Kra jo we Dni Dział kow ca 
i prze nieść na ewen tu al ny Kon gres, po łą czyć i zwo łać go
we wrze śniu do War sza wy.

Są dwa naj waż niej sze te ma ty, któ re by ły by wio dą ce na
Kon gre sie, a w spra wie któ rych Zwią zek po wi nien się ab -
so lut nie wy po wie dzieć. Pierw sza spra wa to obro na usta -
wy o ROD. Dru ga, to wy bo ry par la men tar ne – ja kie ma ją
zna cze nie dla nas w przy szło ści i jak po win ni śmy je trak -
to wać. 

To są dwa te ma ty dla któ rych ten Kon gres trze ba zwo łać.
Że by mó wić gło sem na szych człon ków i dzia ła czy trze -

ba, że by ten Kon gres był licz ny. Pro po nu je my, że by
uczest ni czy ło w nim 4000 dział kow ców. Przy po mnę, że 
I Kon gres zgro ma dził po nad 2600 dział kow ców, w Czę -
sto cho wie w Kra jo wych Dniach Dział kow ca uczest ni czy -
ło ok. 5000 dział kow ców, w Je le niej Gó rze by ło 2500, 
w Beł cha to wie po nad 3000. Wszyst kie na sze Kra jo we Dni
Dział kow ca, któ re od by wa li śmy, by ły bar dzo licz ne i z ro -
ku na rok się roz ra sta ły. Ma my więc do świad cze nie w or -
ga ni za cji du żych im prez.

Je śli łą czy my 30-le cie, Kra jo we Dni Dział kow ca i sta -
wia my tak waż ne te ma ty, to te 4 000 osób, a na wet jak zaj -
dzie po trze ba to wię cej, nie po win no nas prze ra żać. Im
wię cej tym le piej. Bądź my wi docz ni. Waż ne jest to, jak
ten Kon gres przy go tu je my, za rów no w Kra jo wej Ra dzie
jak i w okrę go wych za rzą dach.

Trze ba po sta wić so bie py ta nie, czy rze czy wi ście w tej
sy tu acji, w któ rej je ste śmy po win ni śmy zwo łać Kon gres.
To jest za sad ne py ta nie, dla te go że sam Kon gres moż na
by ło by zwo łać przed po sie dze niem TK. Oka zję,  ja ką  ma -
my w tej chwi li – wy bo ry par la men tar ne, trze ba wy ko rzy -
stać, bo po wy bo rach nasz głos już nie bę dzie sły sza ny.
Mu si my wo łać w na szych spra wach, być wy słu cha ny mi,
mu si my stać się si łą po li tycz ną po przez nasz elek to rat, 
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o któ rą bę dą sta rać się par tie po li tycz ne i po szcze gól ni
kan dy da ci.

22 wrze śnia to jest czwar tek, zwy kły dzień ty go dnia, na
ten dzień pla no wa li by śmy zwo ła nie Kon gre su. Chcie li -
śmy tra fić z obec no ścią po słów w War sza wie, bo ła twiej
jest im się wów czas po ja wić na Kon gre sie, a dla nas jest

waż ne prze cież, że by za de mon stro wać si łę Związ ku. 
W tej spra wie na dzi siej szym po sie dze niu KR win ni się
wy po wie dzieć przed sta wi cie le wszyst kich okrę gów, aby
Kra jo wa Ra da mo gła pod jąć de cy zję w peł ni ak cep to wa -
ną i ro zu mia ną.

3. Omó wie nie dys ku sji

Mi chał Kraw czyk – Ślą ski
Po in for mo wał, że na te re nie Okrę gu Ślą skie go od by ło

się już 7 re jo no wych kon fe ren cji przed zjaz do wych, na
któ rych de le ga ci pre zen tu ją peł ne zro zu mie nie śro do wi -
ska dział kow ców dla sy tu acji, w ja kiej zna la zło się PZD.
Wszę dzie po dej mo wa ne są sta no wi ska i ape le w obro nie
usta wy o ROD, a tak że de kla ro wa ne jest peł ne po par cie
dla Kra jo wej Ra dy i Pre ze sa Związ ku. Stwier dził, że Kon -
gres to jest naj wła ściw sze roz wią za nie i Okręg Ślą ski opo -
wia da się za Kon gre sem. Pod czas Kon gre su po win ni śmy
wy po wie dzieć się wy ra zi ście, bez za sło ny, bo na si prze -
ciw ni cy nie kry ją swych po my słów na uni ce stwie nie
Związ ku i ogro dów. Pla no wa ny ter min Kon gre su jest jak
naj bar dziej wła ści wy, bo przed wy bo ra mi par la men tar ny -
mi. W sa mych wy bo rach po win ni śmy po przeć tych, co
by li przez ca ły czas z na mi, co nas przez ca ły czas bro ni -
li, je że li ta kich kan dy da tów po prze my w wy bo rach, to zy -
ska my w Sej mie wię cej przy ja ciół.

Atak na usta wę o ROD to głęb szy atak – prze cież ta
usta wa chro ni 1 mi lion naj mniej za moż nych ro dzin w Pol -
sce, wśród nich i bez ro bot ni czę sto nie ze swo jej wi ny.
Dla te go usta wy na le ży bro nić do kąd tyl ko jest to moż li we.

Hen ryk Zio mek – Su dec ki
Stwier dził, że sto imy przed bar dzo waż nym mo men tem,

moż na po wie dzieć, że sie dzi my na wul ka nie, któ re go
erup cja na stą pi la da chwi la. Nie za le ży to od nas więc mu -
si my po dej mo wać dzia ła nia za bez pie cza ją ce. Na Zjeź dzie
Okrę gu Su dec kie go obro na usta wy i Związ ku by ła bar dzo
moc no ak cen to wa na, ale w obec nej sy tu acji mu si być zde -
cy do wa nie więk sza ak tyw ność wszyst kich struk tur Związ -
ku i dział kow ców.

Pro po zy cja za ma ni fe sto wa nia na szej si ły na Kon gre sie
w tak waż nym mo men cie dzie jo wym dla ogro dów w Pol -
sce jest ab so lut nie wła ści wa. Obec na sy tu acja upo waż nia
nas wła śnie do ta kich dzia łań. Wy stą pił tak że z oświad -
cze niem w imie niu du żej czę ści dział kow ców z Okrę gu
Su dec kie go, z któ ry mi te spra wy dys ku to wa li, że zwo ła -
nie II Kon gre su PZD jest jak naj bar dziej ce lo we.

Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin
Pod czas po sie dze nia Okrę go we go Za rzą du w Szcze ci -

nie, gdzie jesz cze nic nie mó wi ło się w kra ju o kon gre sie,

wy stą pił pro blem, że po win ni śmy wy stą pić tak moc no,
że by to od bi ło się gło śnym echem w ca łym kra ju. Sy tu acja
doj rza ła już do te go, że nie ma my żad nych złu dzeń, że
wszyst kie dzia ła nia zmie rza ją do zmia ny usta wy o ROD.
Dzi siaj mo że my li czyć na tych, któ rzy są spraw dze ni.
Cze ka jąc nic nie osią gnie my, mu si my dzia łać i iść na ca -
łość, by po tem nie mieć po czu cia zlek ce wa że nia sy tu acji,
a dział kow cy nas roz li czą. Sy tu acja jest bar dzo groź na i je -
dy na for ma wal ki jest po przez par la ment, a więc kam pa -
nię wy bor czą i wy bra nie lu dzi, któ rzy po tem za de cy du ją
o na szych lo sach. 

Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, sta no wi sko Mar -
szał ka Sej mu i te raz sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go,
choć mo że naj ła god niej sze, zmie rza ją do zmia ny usta wy.
Na wet gdy w sta no wi skach mó wi się, że prze pis jest zgod -
ny z Kon sty tu cją, to i tak usta wę trze ba zmie nić, bo trze -
ba nią ob jąć wszyst kie moż li we ogro dy i or ga ni za cje. 
A więc głów ny cel to roz bi cie Związ ku, zmia na usta wy 
i do bra nie się do ogro dów. Dla te go nie ma my in ne go wyj -
ścia jak Kon gres i to przed wy bo ra mi, bo po wy bo rach to
musz tar da po ob je dzie – nikt już nas nie bę dzie słu chał.
Mu si my pod jąć tę wal kę, bo cho dzi tu o mi lion pol skich
ro dzin.

An drzej Wo sik – Czę sto cho wa
Kon gres to je dy na dro ga, aby pod jąć wal kę o ogro dy.

W spra wie wy bo rów po win ni śmy mó wić otwar tym tek -
stem, ko go po przeć, a ko go nie. Prze cież przez ostat nie
la ta ja sno wi dać, kto chce nam znisz czyć ogro dy. Na tych
w ża den spo sób nie po win ni śmy gło so wać i to trze ba lu -
dziom po wie dzieć. My wie my na ko go u nas w Czę sto -
cho wie gło so wać, wie my kto nam po ma ga, kto jest 
z na mi. Wie rzę w Kon gres, mo że stać się tak jak dwa dni
po I Kon gre sie w 2009 roku.

Eu ge niusz Kon drac ki – Pre zes PZD
To co się wo kół nas dzie je to jest zwy kła po li ty ka i nie

da ra dy żyć obok, bo ni cze go nie za ła twi my i mu si my 
w na szym in te re sie wy po wia dać się ja sno z kim i prze -
ciw ko ko mu, mu si my otwar cie mó wić ko go na le ży po pie -
rać, a ko go nie. My chce my upra wiać dział ki, ale nam się
te go pra wa od ma wia i chce nam się to za brać, mu si my od -
po wie dzieć tym, czym nas się ata ku je.
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Syl we ster Chę ciń ski – Po znań
Przy po mniał I Kon gres w 2009 r. i je go efekt w po sta ci

od rzu ce nia przez Sejm w pierw szym czy ta niu pro jek tu
PiS. Wów czas je den pro blem spo wo do wał to, że zo stał
zwo ła ny Kon gres – mie li śmy prze ciw ni ka, mie li śmy ma -
te riał przed so bą i wie dzie li śmy co zro bić. To asumpt do
te go, aby śmy spró bo wa li po now nie, ale jak że in na jest
dzi siaj sy tu acja: ma my wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, sta no wi sko Mar -
szał ka Sej mu, sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go. Czy li
przed na mi zwar ty atak z are opa gu po li tycz ne go na sze go
kra ju. Dla te go słusz nie, że szu ka my ta kich lu dzi, któ rzy
spró bu ją nam po móc i po dej mą wal kę w przy szłym par -
la men cie o za cho wa nie usta wy o ROD. Dzi siaj mu si my
szu kać ta kich lu dzi, któ rzy ju tro bę dą z na mi.

W peł ni po parł zwo ła nie II Kon gre su i za pew nił, że 
z te re nu dzia ła nia okrę gu na kon gres przy je dzie wie lu sa -
mo rzą dow ców po pie ra ją cych dział kow ców i Zwią zek.

Ry szard Cho dy nic ki (To ruń sko -Wło cław ski)
Stwier dził, że na II Kon gres wszyst kie de le ga cje z okrę -

gów win ny przy je chać z od po wied ni mi ha sła mi, te ha sła
po win ny prze ma wiać do go ści Kon gre su, ale też do brze
by by ło aby je po ka za ły środ ki ma so we go prze ka zu. Ma -
te riał z Kon gre su opar ty o me ry to rycz ne wy stą pie nia po -
wi nien być na stęp nie przed mio tem dys ku sji w okrę gach,
a po tem w ogro dach. Okręg To ruń sko -Wło cław ski ma do -
brą współ pra cę z wie lo ma sa mo rzą da mi więc bę dzie od -
po wied nia re pre zen ta cja na Kon gre sie. Na le ży też po s-
ta rać się, aby na Kon gres przy by ła re gio nal na pra sa, dzien -
ni ka rze na co dzień współ pra cu ją cy z ogro da mi, wte dy le -
piej od da dzą to, co się dzia ło na kon gre sie.

Je rzy Adam ski – Łódz ki
Mó wi my w dys ku sji o tym, czym ma się zaj mo wać

Kon gres, a więc ju bi le usz, Kra jo we Dni Dział kow ca 
i obro na usta wy. Czy tam pro gra my par tii po li tycz nych.
Na dzi siaj tyl ko w pro gra mie SLD są spra wy ogro dów
dział ko wych. Nie ma w PSL, nie ma w PO.  Niech PO
wpi sze spra wy ogro dów w swój pro gram. Na le ży pa mię -
tać, że my z po sła mi mo że my roz ma wiać, oni bę dą de kla -
ro wać po par cie dla nas, ale w sy tu acji, gdy bę dzie za pa-
da ła dla nas waż na de cy zja i bę dzie dys cy pli na klu bo wa w
gło so wa niu, to sym pa tie po słów nie wie le się li czą. Ta ka
spra wa mu si być wpi sa na w pro gram wy bor czy par tii. Je -
śli cho dzi o środ ki ma so we go prze ka zu, to je śli nie ku pi -
my so bie pa ru ar ty ku łów, to nie ma my na co li czyć. Środ ki
ma so we go prze ka zu po lu ją na sen sa cję. 

Za pro po no wał, aby uczest ni cy II Kon gre su prze ma sze -
ro wa li pod Sejm i wrę czy li Mar szał ko wi Sej mu ma te ria -
ły pod ję te na Kon gre sie i wte dy do pie ro roz wią zać Kon-
gres. Mo że wte dy me dia za uwa żą te ty sią ce lu dzi?

Sta ni sław Cho dak Lu blin
Stwier dził, że jest peł na apro ba ta co do zwo ła nia II Kon -

gre su PZD. Po po wro cie do okrę gów na le ży na tych miast
przy stą pić do przy go to wań, bo czas jest nie zwy kle krót ki.
Wie le za le ży od przy go to wa nia w okrę gach, ale ma my juz
do świad cze nie z I Kon gre su.

Głów nym pro ble mem Kon gre su bę dzie obro na usta wy
o ROD, ale też spra wa wy bo rów par la men tar nych, ju bi le -
uszu 30-le cia Związ ku. 

Je śli cho dzi o sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go
stwier dził, że sta no wi sko to nie by ło by złe, bo jest tam za -
pi sa ne, że ewen tu al ne usu nię cie z usta wy o ROD czte rech
za pi sów pod da nych przez Sejm i Pro ku ra to ra, nie po wo du -
je po trze by ani uzu peł nie nia, ani zmia ny usta wy. Ale oczy -
wi ście jest do da ne, tak jak u Mar szal ka Sej mu, że trze ba
ure gu lo wać spra wy ca łe go ogrod nic twa dział ko we go.

Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
Zwo ła nie Kon gre su w obec nej sy tu acji jest ko niecz ne.

Zwią zek jest chy ba w naj trud niej szej sy tu acji w tym 
30-le ciu. Ca ła ak cja zo sta ła ukar to wa na prze ciw ko usta -
wie, ogro dom dział ko wym i Związ ko wi. Za sta na wia li się
w okrę gu, dla cze go to wła śnie I Pre zes Są du Naj wyż sze -
go wy stą pił w tej spra wie? Zwy kle w ta kich spra wach
wy stę pu ją po sło wie, ale do tych czas się to nie uda wa ło,
więc par tia rzą dzą ca nie chce wy stą pić prze ciw ogro dom
otwar cie, bo to stra ta wie lu gło sów w wy bo rach i sa mo -
rzą do wych i par la men tar nych. Dla te go po szli in ną dro gą
– trze cia wła dza – są dow ni cza Ja sne to bę dzie, gdy przy -
po mni my so bie ob ra dy sej mo wej Ko mi sji usta wo daw -
czej, na któ rej pod da no te czte ry ar ty ku ły na szej usta wy
– na ko mi sji wy po wia da li się tyl ko po sło wie PiS, ich
wnio ski prze szły. Po sło wie PO w ogó le się nie an ga żo wa -
li w tę spra wę. To chy ba wy raź ny sy gnał, je śli cho dzi 
o sta no wi sko PO. Mar sza łek Sej mu i Pro ku ra tor Ge ne -
ral ny te sa me 4 ar ty ku ły uzna li za nie kon sty tu cyj ne i nie
ma złu dzeń, że tak się sta nie w Try bu na le Kon sty tu cyj -
nym. Waż ne jest co bę dzie po wy ro ku TK i po wy bo rach,
czy usta wa o ROD bez tych 4 ar ty ku łów bę dzie funk cjo -
no wać, czy bę dą sta ra nia, by ją zmie nić. I dla te go Kon -
gres po wi nien się wy po wie dzieć tak, by je go głos był
sły sza ny w ca łej Pol sce i ten marsz pod Sejm jest bar dzo
waż ny. Za bra nie związ ko wi pra wa wy ra ża nia zgo dy na
li kwi da cję ROD na ce le ko mer cyj ne to naj waż niej sza
spra wa i to jest tak, jak na na szym pla ka cie „grunt to in -
te res” i to w ten spo sób usi łu je się zro bić. Dla te go tak
waż ny jest Kon gres, aby śmy za pre zen to wa li się, ja ko jed -
no li ta si ła i tak nas wi dzie li, że wszy scy wal czy my o pra -
wa dział kow ców.

Zbi gniew Ko ło dziej czak – War miń sko-Ma zur ski
Kon gres w tym miej scu i w tym ter mi nie to naj wła ściw -

sze co mo że my zro bić. ter min jest też waż ny z in ne go po -
wo du – we wrze śniu od by wa ją się dni dział kow ca w ogro-
dach. To do bra oka zja o Kon gre sie po in for mo wać jak naj -
szer sze gre mium dział kow ców i jak naj le piej przy go to -
wać się do kon gre su.
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Bar ba ra Ko kot – Byd goszcz
Ak tu al na sy tu acja jest na ty le groź na, że Zwią zek mu si

się wy po wie dzieć zde cy do wa nie w obro nie usta wy o ROD
i dział kow ców. Dla te go Kon gres to naj lep sze miej sce na
za ję cie sta no wi ska przez Zwią zek. W Byd gosz czy bę dą 
w naj bliż szym cza sie dwie im pre zy związ ko we i już trze -
ba roz po znać kan dy da tów na po słów, aby zjed nać so bie
lu dzi, któ rzy po tem bę dą nas bro nić. Bie rze my te raz na
sie bie przy go to wa nie się do Kon gre su, aby po ka zać peł ną
in te gra cję ca łe go Związ ku.

Piotr Wilms – Go rzów Wlkp.
Uznał, że trze ba na Kon gres za pro sić oso by, któ re wnio -

sły wkład w po wsta nie i uchwa le nie usta wy o ROD. Kon -
gres jest nie zbęd ny, aby śmy mo gli wie rzyć w zwy cię stwo.

Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
Stwier dził, że Gdańsk do brze się przy go tu je do Kon gre -

su. Przy go to wa nia do Kon gre su zbie gną się z przy go to -
wa nia mi do okrę go we go zjaz du i bę dzie oka zja do roz-
pro pa go wa nie Kon gre su i je go za dań.

An to ni na Bo roń – Opol ski
Po łą cze nie Kon gre su z ju bi le uszem 30-le cia Związ ku 

i Kra jo wy mi Dnia mi Dział kow ca to bar dzo do bre po su -
nię cie. Za pro po no wa ła, aby po li ty cy, któ rzy skła da li de -
kla ra cje pod czas I Kon gre su przed sta wi li na II Kon gre sie,
jak zre ali zo wa li te de kla ra cje. Kon gres bę dzie przed wy -
bo ra mi i do brze jest usły szeć co po li ty cy zro bi li z te go, co
nam obie cy wa li. W ogro dach ma my co raz wię cej lu dzi
mło dych – nie mo że ich za brak nąć na Kon gre sie, to mu si
być wi docz ne, że ta mło dzież jest wśród nas. Na Kon gres
po win ni śmy też za pro sić rad nych – oni współ pra cu ją z na -
mi na co dzień. Trze ba się też za sta no wić, czy nie za pro -
sić przed sta wi cie li Mię dzy na ro do we go Biu ra, to wresz cie
na sza mię dzy na ro do wa or ga ni za cja dział kow ców.

Je rzy Wdow czyk – Ka lisz
Za pew nił, że dział kow cy z okrę gu bę dą w peł ni uczest -

ni czyć w Kon gre sie. Uznał, że Kon gres w obec nej sy tu acji
jest nie zbęd ny. Okręg jest przed zjaz dem, ale już spo dzie -
wa ją się licz nej obec no ści po słów i se na to rów – to już ka -
li ska tra dy cja. Za zna czył, że na co dzień, gdy roz ma wia
się z po sła mi róż nych opcji, to za cho wu ją się po praw nie
w sto sun ku do ogro dów i Związ ku. Jed nak nie któ rzy dzia -
ła ją z dru giej stro ny prze ciw ko ogro dom, a więc gra ją nie -
czy sto. To trze ba roz po znać i wy cią gnąć wnio ski. Po li ty cy
win ni się wy po wie dzieć jed no znacz nie, a nie tyl ko zwy -
kłe obie cy wa nie i za pew nia nie.

Ma ria Fojt – Pi ła
Oświad czy ła, że Okręg przy je dzie na Kon gres do brze

przy go to wa ny. W peł ni po pie ra ją zwo ła nie Kon gre su, bo
mu si my po wie dzieć par la men ta rzy stom co my śli my i cze -
go ocze ku je my. Na Kon gres trze ba za pro sić par la men ta -

rzy stów, któ rzy nas wspie ra li przez ca łą ka den cję, tak że
sa mo rzą dow ców, któ rzy są z na mi przez ca ły czas. Za pro -
po no wa ła, aby tak że za pro sić przed sta wi cie li Rzą du i Pre -
zy den ta RP. Nie bę dzie ła two z me dia mi cen tral ny mi, ale
na le ży za pro sić przed sta wi cie li me diów lo kal nych ze
wszyst kich okrę gów i to jest za da nie dla okrę gów. Prze -
marsz pod Sejm i wrę cze nie Mar szał ko wi pod ję tych przez
Kon gres sta no wisk to do bry po mysł, ta kie pro po zy cje pa -
da ją w ogro dach.

Mar tian Pa siń ski – Zie lo na Gó ra
Przed sta wił, jak nas ota cza ją od 2–3 lat – Rzecz nik Praw

Oby wa tel skich, I Pre zes Są du Naj wyż sze go, WSA w Bia -
łym sto ku, Naj wyż sza Izba Kon tro li, Mar sza łek Sej mu,
Pro ku ra tor Ge ne ral ny, Mi ni ster In fra struk tu ry. Wnio sek 
– jest na pi sa ny w bia łych rę ka wicz kach sce na riusz zmie -
rza ją cy do ode bra nia praw dział kow ców i li kwi da cji PZD
oraz ogro dów. Te fak ty prze ko nu ją, że nie zbęd ne jest zwo -
ła nie II Kon gre su. 

I Kon gres spo tkał się z bar dzo do brym przy ję ciem i od -
bił się du żym echem w ogro dach. Te raz Kon gres bę dzie
miał na czel ne za da nie – obro na usta wy o ROD, ale też
spra wę wy bo rów par la men tar nych, bo od ich wy ni ków
mo że za le żeć przy szłość ogro dów. Naj waż niej sze, aby na -
tych miast po Kon gre sie prze ka zać je go do ro bek do okrę -
gów i ogro dów. Jest po trze ba po ka za nia kon so li da cji, in -
te gra cji, po ka za nia, że je ste śmy wszy scy z na szym Związ -
kiem i je go kie row nic twem. Naj mniej sza ry sa źle bę dzie
słu ży ła Związ ko wi i ogro dom.

Zie lo no gór scy dział kow cy bę dą do brze przy go to wa ni
do Kon gre su.

Ha li na Kmie ciak – Ma ło pol ski
Wie le bar dzo cen nych pro po zy cji pa dło na re jo no wych

kon fe ren cjach przed zjaz do wych or ga ni zo wa nych w Okrę -
gu Ma ło pol skim. Chęć obro ny usta wy jest po wszech na 
– pod sta no wi ska mi pod pi sa li się wszy scy uczest ni cy kon -
fe ren cji. W obec nym cza sie bę dzie my uak tyw niać dział -
kow ców na te re nie ca łe go Okrę gu, bo wy ni ki wy bo rów
mo gą po tem de cy do wać o przy szło ści ogro dów. Trze ba za -
dbać, aby w Kon gre sie uczest ni czył jak naj szer szy ak tyw
dział ko wy. Kon gres bę dzie miał zna cze nie w ca łym kra ju 
i dla te go po wi nien się od być w for mie pro po no wa nej.

Gra ży na Fran ke – Ma zo wiec ki
De cy zja o zwo ła niu Kon gre su jest nie zbęd na. W Okrę -

gu Ma zo wiec kim już od czu wa my pró by ta kich dzia łań,
jak by nie by ło usta wy o ROD. Mo że na wła snej skó rze
prze ko nać się, co by by ło, gdy by za bra kło usta wy. Te raz
ona nas bro ni, gdy jej za brak nie to na stą pi ma so wa li kwi -
da cja ogro dów i to bez żad nych za sad i od szko do wań. Po -
win ni śmy też bar dzo bro nić art. 24, waż ne są wszyst kie
za pi sy usta wy, tak że art. 10 i 17. To są za sa dy wy pra co wa -
ne przez la ta i obec ne w pra wie od dzie się cio le ci. Brak
tych za pi sów spo wo du je od ra zu pro ble my w du żych mia -
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stach. Dla te go win ni śmy bro nić tych ar ty ku łów i ca łej
usta wy. Tak że na Ma zow szu ob ser wu ją, że co raz wię cej
lu dzi mło dych sta ra się o dział ki, a więc te dział ki i ogro -
dy są po trzeb ne, bo wcho dzi na nie ko lej ne po ko le nie na -
sze go spo łe czeń stwa.

Bog dan Dą brow ski – Gdańsk
Po słu żył się zna nym slo ga nem – zwo ła nie Kon gre su to

oczy wi sta oczy wi stość. Stwier dził, że obec nie na czel nym
za da niem ca łe go Związ ku jest obro na usta wy o ROD, ale
waż ne jest prze strze ga nie tej usta wy przez człon ków na -
sze go Związ ku. Nie tyl ko prze strze ga nie usta wy, też za pi -
sów sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD. Na dal zda rza ją się
lu dzie i to na funk cjach związ ko wych, któ rzy ma ją pro -
ble my nie tyl ko ze zro zu mie niem, ale i z prze czy ta niem
tych prze pi sów. Je śli cho dzi o wy bo ry par la men tar ne za -
pro po no wał, aby po ogło sze niu list wy bor czych zwró cić
się do tych co by li po sła mi, do tych któ rzy chcą być po sła -
mi, aby ja sno okre śli li swój sto su nek do ogro dów. Za pew -
nił, że do po słów z te re nu Okrę gu oso bi ście skie ru je ta ki
list. Uznał to za ko niecz ne, po nie waż, jak stwier dził: „Ja
tych lu dzi nie znam, bo to li der par tii usta la kto i gdzie
kan dy du je”. Są po sło wie któ rych zna my i wie my co dla
nas ro bią, ale więk szość jest ano ni mo wa.  Na za koń cze nie
stwier dził, że Kon gres mu si się od być, ale po za obro ną
na szej usta wy, trze ba pa mię tać o tym, aby ją prze strze gać
pó ki ist nie je.

Jó zef Ka sprzak – Po znań
Prze ka zał do świad cze nia z nie daw no od by tej in au gu ra -

cji wcza sów w ogro dzie, na któ rych by li po sło wie sta le
współ pra cu ją cy ze Związ kiem i de kla ro wa li, że bę dą bro -
nić usta wy. By li też przed sta wi cie le wszyst kich sa mo rzą -
dów z ca łe go po wia tu i też de kla ro wa li wspar cie dla ROD.
Za pro po no wał, aby na Kon gres za pro sić tak że Eu ro po -
słów.

Wie sław Bo ra tyń ski – Słupsk
Z ca łą od po wie dzial no ścią stwier dził, że zwo ła nie 

II Kon gre su to speł nie nie ocze ki wań dział kow ców Okrę -
gu w Słup sku. Po in for mo wał, że sta no wi ska w obro nie
usta wy o ROD, ta k jak w ubie głym ro ku, tak rów nież 
w bie żą cym pod ję ły wszyst kie wal ne ze bra nia w Okrę gu.
Pod czas wal nych ze brań wspo mi na no do ko na nia i zna -
cze nie I Kon gre su i su ge ro wa no, że nad szedł czas, aby 
w po dob ny spo sób dział kow cy z ca łe go kra ju wy po wie -
dzie li się w swo ich spra wach. Po dzie lił po gląd przed mów -
ców, że na Kon gres na le ży za pro sić przed sta wi cie li
sa mo rzą dów, ale tych co czyn nie wspie ra ją ogro dy, a nie
tyl ko de kla ru ją, że po mo gą.

Agniesz ka Sycz – Pod kar pac ki
To, że Kon gres jest po trzeb ny nie pod le ga żad nej dys ku -

sji. Z ko lei do ro bek Kon gre su mu si się moc no od bić 
w ogro dach. Na sze, czy li Okrę gu, ape le o udział dział -

kow ców w wy bo rach to jed no, ale o ile moc niej sze i bar -
dziej bra ne pod uwa gę bę dzie sta no wi sko w tej spra wie
Kon gre su. Pla nu je się udział 4000 dział kow ców w Kon -
gre sie, ale w obro nie usta wy pod pi sa ło się 620 ty się cy 
i to trze ba za ak cen to wać, to mu si być na Kon gre sie wi -
docz ne, ze to nie tyl ko te czte ry ty sią ce jest za obro ną usta -
wy. Ten Kon gres na bie ra też hi sto rycz ne go zna cze nia 
w związ ku z ju bi le uszem 30-le cia Związ ku.

An drzej Boj ko – Pod la ski
Zwo ła nie Kon gre su to je dy na słusz na de cy zja, ja ką mo -

że my w obec nej sy tu acji pod jąć. Mu si my się do te go Kon -
gre su do brze przy go to wać, aby nasz głos był w każ dej
spra wie wy raź ny. Przed Kon gre sem okrę gi win ny do stać
je go pro gram i za da nia, ja kie przed ni mi sto ją, aby do brze
się przy go to wać.

Iza be la Oże gal ska – Łódz ki
Po in for mo wa ła, że czy ta jąc sta no wi sko pro ku ra to ra Ge -

ne ral ne go od nio sła wra że nie, że du ży na cisk po ło żył nie
na wcze śniej tak mod ny mo no pol PZD, ale na je go uprzy -
wi le jo wa ną po zy cję. Moż na też wy snuć wnio sek, że już
gdzieś jest przy go to wa na no wa usta wa re gu lu ją ca funk -
cjo no wa nie wszyst kich ogro dów. Dla te go tak waż ny bę -
dzie Kon gres, aby wy po wie dzieć się na te mat ca łej usta -
wy, ale też szcze gól nie tych czte rech ar ty ku łów. Trze ba
się za sta no wić, jak zor ga ni zo wać Kon gres, aby nie ucie -
kły in ne waż ne wy da rze nia, jak 30-le cie PZD i Kra jo we
Dni Dział kow ca. Od kil ku mie się cy mó wi my o ju bi le uszu
i na da je my mu wy so ką ran gę, ta ran ga po win na być wi -
docz na na Kon gre sie. Mo że trze ba roz wa żyć ta ki sce na -
riusz, że Kon gres koń czy my mar szem pod Sejm i wrę-
cze niem sta no wisk, a na stęp nie wra ca my i da lej są ob cho -
dy ju bi le uszu i Kra jo we Dni Dział kow ca.

Do wiel kich za dań za li czy ła zgro ma dze nie od po wied -
nich me diów pod czas Kon gre su, za pro po no wa ła, aby na
okres przy go to wań do kon gre su i je go ob słu gi me dial nej
za trud nić pro fe sjo na li stę w tej dzie dzi nie, ma ją ce go od -
po wied nie kon tak ty z me dia mi. Je śli cho dzi o wy bo ry za -
pro po no wa ła, aby w te re nie do trzeć do li de rów par tii 
i niech się jed no znacz nie okre ślą, ja ki jest ich sto su nek do
ogro dów. Trze ba też za wal czyć, aby na Kon gre sie po ja -
wił się Ce za ry Gra bar czyk Mi ni ster In fra struk tu ry. Ty le
nam obie cy wa no, sze ro ką współ pra cę, a od by ły się dwa
spo tka nia i ci sza, nic z te go nie wy szło. Mo że na le ży po -
wró cić do tych spo tkań ro bo czych i wy brać się z de le ga -
cją do Mi ni stra w tej spra wie.

Zyg munt Wój cik – Świę to krzy ski
Zde cy do wa nie opo wie dział się za zwo ła niem II Kon -

gre su. Choć mi nę ły już dwa la ta, to I Kon gres ca ły czas
da je o so bie znać i ży je w świa do mo ści, szcze gól nie je go
uczest ni ków i wciąż mó wią o zwy cię skiej ba ta lii Związ -
ku, do któ rej wal nie przy czy nił się I Kon gres. Wra ził na -
dzie ję, że II Kon gres bę dzie jesz cze więk szą ma ni fe sta cją
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jed no ści i de ter mi na cji dział kow ców. Aby tak się sta ło
okrę gi mu szą włą czyć się czyn nie w przy go to wa nia do
kon gre su.

Sta ni sław Su szek – Ko sza lin
Okręg jest przed zjaz dem. Bę dą spo tka nia z de le ga ta mi

i na tych spo tka niach jed nym z waż niej szych te ma tów bę -
dzie obro na usta wy o ROD. Z do tych cza so wych par la -
men ta rzy stów, tyl ko je den dzia łał ak tyw nie w obro nie,
ma ją więc trud ne za da nie w tej spra wie. Stwier dził, że 
w obec nej sy tu acji zwo ła nie II Kon gre su jest nie tyl ko
słusz ne, ale też ko niecz ne.

Wła dy sław Kon dra to wicz – Le gni ca
Le gni ca tak że jest przed zjaz dem. Po dzie lił po gląd, że

trze ba za pro sić na Kon gres nie któ rych eu ro po słów, ale
tak że za pro po no wał, aby w na szej spra wie wy stą pić do
Par la men tu Eu ro pej skie go i przed sta wić, że dą ży się u nas
do li kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go i na sze go Związ -
ku. Na te re nie Okrę gu jest wie le sa mo rzą dów ści śle
współ pra cu ją cych z ogro da mi i Związ kiem i po sta ra ją się
o god ną ich re pre zen ta cję na Kon gre sie.

Bo le sław Mi ko łaj czyk – El bląg
Stwier dził, że Kon gres jest nie zbęd ny – in ne go wyj ścia

nie ma. W El blą gu ma ją do świad cze nia w wal ce o za pi sy

na szej usta wy z wła dzą mia sta, gdzie rzą dzi PO. Chcia no
usu nąć z pla nu za go spo da ro wa nia El blą ga 29 ogro dów,
któ rych grunt jest w wie czy stym użyt ko wa niu Związ ku.
Obro ni li te ogro dy. Uznał tak że, że na Kon gres trze ba
przy wieźć ta kich lu dzi, któ rzy bę dą wie dzie li po co się
tam zna leź li.

Podsumowanie
W dys ku sji za bra ło głos 30 osób, w tym przed sta wi cie -

le wszyst kich 26 okrę gów. Wy stę pu ją cy by li zgod ni, co
do ko niecz no ści zwo ła nia II Kon gre su PZD i za ma ni fe -
sto wa nia na nim zda nia ca łe go Związ ku na te mat usta wy,
de ter mi na cji wszyst kich dział kow ców w jej obro nie. 
II Kon gres wi nien też usto sun ko wać się do te go, jak ze
skła da nych na I Kon gre sie de kla ra cji wy wią za li się po li -
ty cy. Kon gres wi nien tak że jed no znacz nie wy po wie dzieć
się w spra wie udzia łu dział kow ców w wy bo rach par la -
men tar nych, ale przede wszyst kim jed no znacz nie okre ślić
na ko go gło so wać, a na ko go nie.

Dys ku tan ci by li zgod ni, że po łą cze nie z kon gre sem ob -
cho dów ju bi le uszu 30-le cia PZD i Kra jo wych Dni Dział -
kow ca pod nie sie ran gę tych uro czy sto ści. Przed sta wi cie le
okrę gów zło ży li wie le pro po zy cji do ty czą cych or ga ni za -
cji Kon gre su i je go prze bie gu, a tak że de kla ro wa li, że
okrę gi bę dą do brze przy go to wa ne do wy peł nie nia swej ro -
li pod czas Kon gre su.

Op. M. Pyt ka

4. Uchwa ła w spra wie zwo ła nia II Kon gre su PZD

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

z dnia 14 lip ca 2011 r.
w spra wie zwo ła nia II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Z uwa gi na to, że usta wa o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych bę dą ca fun da men tem dzia łal no ści pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go, zo sta ła pod wa żo na przez I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go po przez jej skie ro wa nie do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go, a tak że ze wzglę du na zna cze nie
dla tej spra wy zbli ża ją cych się wy bo rów par la men tar nych,
nie zmier nie waż ne jest aby głos sa mych za in te re so wa nych
do tarł do lu dzi, któ rzy bę dą de cy do wać o lo sie mi lio na
pol skich ro dzin ko rzy sta ją cych z dzia łek w ROD. Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny nie wy dał jesz cze wy ro ku, jed nak ze
sta no wisk stron po stę po wa nia przed Try bu na łem wy ni ka,
że część za pi sów usta wy zo sta nie uchy lo na. Ist nie ją pod -
sta wy do przy pusz cze nia, że ta ki wy rok za ini cju je pra ce
le gi sla cyj ne nad głę bo ką zmia ną re gu la cji do ty czą cych
funk cjo no wa nia ROD. Ta ki roz wój wy pad ków mo że mieć
miej sce po wy bo rach do Sej mu i Se na tu RP. Dla te go też

Kra jo wa Ra da PZD uzna ła za ko niecz ne aby w tej spra wie
wy po wie dzia ło się jak naj szer sza sta tu to wa re pre zen ta cja
pol skich dział kow ców. Przy szłość ogro dów dział ko wych
mo że być w rę kach par la men ta rzy stów, któ rzy zo sta ną
wy bra ni w paź dzier ni ku br.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, Kra jo wa Ra da Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 145 
i § 146 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Zwo łać w dniu 22 wrze śnia 2011 r. II Kon gres Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców w ce lu 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 oraz wy po wie dze nia się
dział kow ców w naj istot niej szych spra wach dla przy szło -
ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go.
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§ 2
W Kon gre sie, zgod nie z § 146 ust. 1 sta tu tu PZD udział

we zmą:
1) Człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD,
2) Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD,
3) Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD,
4) Pre ze si okrę go wych za rzą dów PZD,
5) Prze wod ni czą cy okrę go wych ko mi sji re wi zyj nych

PZD,
6) Prze wod ni czą cy okrę go wych ko mi sji roz jem czych

PZD.

§ 3
1. Kra jo wa Ra da PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 146 ust.

2 sta tu tu PZD, po sta na wia, że w II Kon gre sie, po za wy mie -
nio ny mi w § 2, we zmą udział na stę pu ją cy człon ko wie PZD:

1) Człon ko wie okrę go wych za rzą dów,
2) Człon ko wie okrę go wych ko mi sji re wi zyj nych,
3) Człon ko wie okrę go wych ko mi sji roz jem czych,
2. Okrę go we za rzą dy wy ty pu ją na II Kon gres dział kow -

ców i dzia ła czy spo śród:
1) de le ga tów na okrę go we zjaz dy,
2) pre ze sów za rzą dów ROD,
3) prze wod ni czą cych ko mi sji re wi zyj nych ROD,
4) prze wod ni czą cych ko mi sji roz jem czych ROD,
5) in struk to rów SSI,
6) wy róż nia ją cych się w dzia łal no ści spo łecz nej dział -

kow ców.

7) dzia ła czy i dział kow ców, któ rzy roz po czy na li 30-le -
cie Związ ku w 1981 roku w ogro dach, okrę gach i na
szcze blu kra jo wym.

3. W II Kon gre sie mo gą brać udział oso by za pro szo ne,
nie bę dą ce człon ka mi PZD, np. par la men ta rzy ści, przed -
sta wi cie le par tii po li tycz nych, Rzą du, sa mo rzą du te ry to -
rial ne go, a tak że or ga ni za cji spo łecz nych i związ ków
za wo do wych.

§ 4
1. Kra jo wa Ra da usta la ilość uczest ni ków Kon gre su 

z po szcze gól nych okrę gów, okre ślo ną w za łącz ni ku do ni -
niej szej uchwa ły.

2. Ilość uczest ni ków okre ślo na dla da ne go okrę gu w za -
łącz ni ku, o któ rym mo wa w ust. 1, obej mu ją wszyst kich
upraw nio nych do udzia łu w II Kon gre sie PZD okre ślo -
nych  ni niej szą uchwa łą.

§ 5
1. Kra jo wa Ra da po wie rza or ga ni za cję II Kon gre su Pre -

zy dium KR PZD.
2. Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia Pre zy dium KR do

opra co wa nia pro gra mu II Kon gre su, pro jek tów do ku men -
tów oraz za pro sze nia od po wied nich go ści na Kon gres.

3. Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia Pre zy dium KR do po -
dej mo wa nia wszel kich nie zbęd nych uchwal i de cy zji po -
trzeb nych do zor ga ni zo wa nia II Kon gre su PZD.

War sza wa, dnia 14 lip ca 2011 r. 

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Sta ni sław CHODAK

WICEPREZES
/-/An to ni KOSTRZEWA

WICEPREZES
/-/Win cen ty KULIK

SKARBNIK
/-/Ma rian PASIŃSKI
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Za łącz nik do
Uchwa ły Nr 3/XXII/2011

KR PZD z dnia 14.07.2011 r.

1 2 3 4 5 6 7

1.  Byd goszcz 217 33335 120 3 44 76

2. Czę sto cho wa 61 8856 80 1 35 45

3. El bląg 81 10292 80 1 39 41

4. Gdańsk 257 51847 220 4 60 160

5. Go rzów Wlkp. 71 14893 80 1 39 41

6. Ka lisz 138 20738 100 3 47 53

7. Ko sza lin 91 21862 100 2 45 54

8. Le gni ca 168 36986 130 1 57 73

9. Lu blin 181 30379 120 2 47 73

10. Łódz ki 315 45709 190 3 49 141

11. Ma ło pol ski 272 31911 120 2 62 58

12. Ma zo wiec ki 504 85913 370 9 61 308

13. Opol ski 112 35768 140 3 39 101

14. Pi ła 84 13729 100 2 53 47

15. Pod kar pac ki 152 21156 100 1 44 56

16. Pod la ski 103 21492 100 2 53 46

17. Po znań 313 55558 230 5 61 168

18. Słupsk 25 11430 80 1 39 41

19. Su dec ki 150 49377 230 4 46 184

20. Szcze cin 174 49936 210 2 63 147

21. Ślą ski 626 98204 400 6 61 339

22. Świę to krzy ski 80 17154 100 1 42 58

23. To ruń sko -Wło cław ski 200 25269 110 2 48 62

24. War miń sko -Ma zur ski 176 38039 150 2 49 101

25. Wro cław 227 56477 230 5 57 173

26. Zie lo na Gó ra 123 25515 110 1 46 64

RAZEM 4901 911825 4000 69 1286 2710

UCZESTNICY KONGRESU PZD

Lp. OKRĘG Ilość ROD Ilość użyt- Ilość W tym Ilość
kowanych uczest. Czł. org Czł. org uczest.

działek łącznie krajowych okręg. wyłanianych
w okręgach
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1. Łącz na licz ba uczest ni ków II Kon gre su PZD z da ne -
go okrę gu okre ślo na jest w ko lum nie 4.

2. W ko lum nie 6 po da na jest licz ba człon ków or ga nów
okrę go wych. Te licz by nie uwzględ nia ją zmian co do ilo -
ści skła du or ga nów okrę go wych wpro wa dzo nych przez
okrę go we zjaz dy de le ga tów. Za sa dą jest, że zgod nie z § 3

ust. 1 Uchwa ły Nr 1/XXII/2011 w II Kon gre sie win ni
uczest ni czyć wszy scy człon ko wie okrę go wych za rzą dów
oraz ko mi sji re wi zyj nych i roz jem czych we dług ak tu al -
ne go sta nu na dzień od by cia II Kon gre su.

3. W ko lum nie 7 po da na jest licz ba uczest ni ków II Kon -
gre su wy ty po wa na przez okrę gi.

OBJAŚNIENIA

5. Do ku men ty przy ję te pod czas XXII po sie dze nia KR PZD

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 48 ust. 1 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Do ko op to wać do swo je go skła du Ha li nę Kmie ciak 

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

z dnia 14 lip ca 2011 r.
w spra wie do ko op to wa nia człon ka Kra jo wej Ra dy PZD

– człon ka zwy czaj ne go PZD, Wi ce pre ze sa OZ Ma ło pol -
skie go PZD.

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

War sza wa, dnia 14 lip ca 2011 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 14 lip ca 2011 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/An to ni KOSTRZEWA

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

z dnia 14 lip ca 2011 r.
w spra wie do ko op to wa nia człon ka Kra jo wej Ra dy PZD

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 48 ust. 1 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Do ko op to wać do swo je go skła du An drze ja Boj ko 

– człon ka zwy czaj ne go PZD, Pre ze sa OZ Pod la skie go
PZD.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
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W związ ku ze zbli ża ją cy mi się wy bo ra mi par la men tar -
ny mi oraz ich zna cze niem dla przy szło ści ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce, Kra jo wa Ra da PZD – bę -
dą ca re pre zen tan tem mi lio na pol skich dział kow ców 
– uzna je, że ca ły Zwią zek i wszy scy je go człon ko wie po -
win ni ak tyw nie uczest ni czyć w tym waż nym wy da rze niu.
Udział ten jest szcze gól nie ko niecz ny z uwa gi na nie zwy -
kle trud ną sy tu ację, w ja kiej zna la zło się śro do wi sko dział -
ko we po za skar że niu ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Ewen tu al -
ny nie ko rzyst ny wy rok Try bu na łu spo wo du je nie tyl ko
utra tę przez dział kow ców ich fun da men tal nych praw 
i pod wa ży obec ny sys tem funk cjo no wa nia ogrod nic twa
dział ko we go, ale rów nież zro dzi po trze bę uchwa le nia no -
wych prze pi sów w tym za kre sie. Ta kie przy pusz cze nie
znaj du je po twier dze nie cho ciaż by w sta no wi sku, ja kie
wy ra ził Mar sza łek Sej mu wo bec za skar że nia usta wy 
o ROD. Do strzegł bo wiem ko niecz ność głę bo kiej zmia ny
usta wy, na wet w ra zie uchy le nia czte rech prze pi sów, któ -
re uznał za nie kon sty tu cyj ne. Świad czy to więc o wy raź -
nej wo li do ko na nia po waż nej re wi zji usta wy, któ ra
sku tecz nie za bez pie cza pra wa bli sko mi lio na dział kow -
ców i chro ni ist nie nie nie mal pię ciu ty się cy ogro dów. 

W swo jej po nad 110-let niej hi sto rii pol ski ruch ogrod -
nic twa dział ko we go jesz cze nie był w tak trud nej sy tu acji.
Wa żą się bo wiem lo sy przy szło ści ogro dów i sa mo rzą du
dział kow ców. Ne ga tyw ny wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go – nie za leż nie od kon kret ne go roz strzy gnię cia – bę -
dzie naj praw do po dob niej sta no wił pod sta wę dla Sej mu do
roz po czę cia prac nad no wy mi re gu la cja mi do ty czą cy mi
sta tu su praw ne go ogro dów, dział kow ców i ich or ga ni za cji.
Ozna cza to, że na stęp ny skład par la men tu bę dzie miał de -
cy du ją ce zna cze nie dla ewen tu al nych przy szłych roz wią -
zań ustro ju ogrod nic twa dział ko we go. To przede wszys-
t kim od po słów na stęp nej ka den cji mo że za le żeć kształt 
i lo sy mi lio na pol skich ro dzin ko rzy sta ją cych z ogro dów
dział ko wych. 

Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD uzna je, że kwe stią za -
sad ni czą dla przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce jest na le ży ta re pre zen ta cja na sze go śro do wi ska w Sej-
mie i Se na cie. Staw ką jest dal sze ist nie nie i roz wój ogro -
dów i ru chu dział ko we go. Zbyt czę sto w ostat nich la tach
mi lio no wa rze sza pol skich dział kow ców by ła lek ce wa żo -
na i czę sto igno ro wa na przez gre mia par la men tar ne. W mi-
ja ją cej ka den cji zda rza ły się bo wiem sy tu acje nie ko rzys-
t ne go zmie nia nia pra wa bez żad nej kon sul ta cji z na szym
śro do wi skiem, a tak że nie sław ny już przy pa dek wy zna -
cze nia ja ko re pre zen tan ta Sej mu przed Try bu na łem Kon -
sty tu cyj nym naj bar dziej za go rza łe go prze ciw ni ka ROD 
i PZD w ce lu… obro ny usta wy o ROD. Nie spo sób trak -

to wać tych sy tu acji ja ko przy pad ko wych zda rzeń. Zwłasz -
cza że de cy zje w tych kwe stiach spo tka ły się ze zma so -
wa ny mi gło sa mi pro te stu ze stro ny śro do wi ska dział-
kow ców, któ re za zwy czaj by ły zby wa ne wy mow nym mil -
cze niem. Świad czy to tyl ko o sto sun ku, ja ki do mi nu je 
w krę gach par la men tar nych wo bec ogrom nej spo łecz no -
ści dział ko wej. Ta ki stan rze czy nie mo że być da lej to le -
ro wa ny, szcze gól nie w obec nej sy tu acji, kie dy o po nad
stu let nim do rob ku na sze go ru chu mo gą w nie da le kiej
przy szło ści roz strzy gać po sło wie i se na to ro wie, któ rych
bę dzie my wy bie rać pod czas je sien ne go gło so wa nia. 

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, któ ry bę dzie po ten cjal nie wa run ko wać, w ja kich
wa run kach przyj dzie funk cjo no wać ogro dom po ewen tu -
al nie nie ko rzyst nym wy ro ku Try bu na łu, co bez po śred nio
prze ło ży się na sy tu ację użyt kow ni ków dzia łek. Dla te go
tak istot ne jest, aby w Sej mie i Se na cie za sie dli lu dzie ro -
zu mie ją cy zna cze nie spo łecz ne ogro dów, a co za tym idzie
ak cep tu ją cy ich obec ność w pol skich gmi nach i mia stach. 

Kra jo wa Ra da PZD zwra ca się więc do wszyst kich
dział kow ców, ich ro dzin oraz sym pa ty ków na sze go ru chu
o udział w wy bo rach par la men tar nych oraz gło so wa nie na
kan dy da tów, któ rzy da ją gwa ran cję obro ny pod sta wo -
wych in te re sów dział kow ców i ich or ga ni za cji. Po pie raj -
my lu dzi i ugru po wa nia nie na pod sta wie ich obiet nic 
i de kla ra cji, ale we dług rze czy wi stych do ko nań na rzecz
spo łecz no ści dział ko wej. Wy bierz my lu dzi, któ rzy na
prze strze ni ostat nich lat sta wa li w obro nie ogro dów 
i dział kow ców w sy tu acjach licz nych za gro żeń dla ogrod -
nic twa dział ko we go, któ rzy swo im za an ga żo wa niem udo -
wod ni li, że bę dą rów nież w ko lej nej ka den cji wal czyć 
o słusz ne pra wa pol skich dział kow ców oraz nie za leż ność
i sa mo dziel ność Związ ku.  

Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da PZD nie wska zu je kon kret -
ne go ugru po wa nia po li tycz ne go, któ re mu udzie la bez -
względ nej re ko men da cji uzna jąc, że w mi nio nej ka den cji
licz na gru pa par la men ta rzy stów – z róż nych par tii – wy -
ka za ła swo ją po sta wą, że sza nu je i bro ni praw dział kow -
ców i moż na na nich li czyć. Nie spo sób jed nak nie
za uwa żyć, że więk szość z tych par la men ta rzy stów na le ża -
ła do klu bów SLD oraz PSL, a tak że ko ła SdPL. Na le ży
rów nież wspo mnieć o po szcze gól nych po słach z PO, któ -
rzy wspie ra li sta ra nia dział kow ców w obro nie swo ich
praw. Na to miast do świad cze nia, nie tyl ko ostat niej ka den -
cji, wy ka zu ją jed no znacz nie, że po sło wie z par tii PiS gre -
mial nie wy stę pu ją prze ciw dział kow com, ROD i Związ-
ko wi. Z przy kro ścią na le ży stwier dzić, że ugru po wa nie to
od lat pro wa dzi ide olo gicz ną wal kę z ogrod nic twem dział -
ko wym, trak tu jąc je ja ko re likt, któ ry na le ży uni ce stwić.

STANOWISKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 lip ca 2011 r.
w spra wie wy bo rów do Sej mu i Se na tu w 2011 ro ku
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Łu dze nie dział kow ców nie osią gal ną wła sno ścią oraz po -
stu lat li kwi da cji PZD i ROD oraz na cjo na li za cja ma jąt ku
sa mo rzą du dział ko we go, to pro gram PiS dla po nad 
110-let nie go ru chu pol skie go ogrod nic twa dział ko we go.
W tej sy tu acji Kra jo wa Ra da PZD mu si wy stą pić do swo -
ich człon ków z ape lem o od rzu ce nie i nie gło so wa nie na
kan dy da tów te go ugru po wa nia, któ re pro gra mo wo za kła -
da li kwi da cję obec ne go ustro ju funk cjo no wa nia ogro dów,
dzię ki któ re mu nie mal mi lion pol skich ro dzin mo że ko -
rzy stać ze swo ich dzia łek.

Ma jąc na uwa dze zbli ża ją ce się wy bo ry par la men tar ne
i ich zna cze nie dla przy szło ści na sze go ru chu, Kra jo wa
Ra da zwra ca się do wszyst kich struk tur Związ ku, 
a zwłasz cza do za rzą dów ROD i okrę go wych za rzą dów, 
o pod ję cie ak tyw nych dzia łań pod czas kam pa nii wy bor -
czej. Ko niecz na jest przede wszyst kim ak tyw ność in for -
ma cyj na na te mat po pie ra nych kan dy da tów. W szcze-
gól no ści do ty czyć to po win no śro do wi ska dział kow ców,
do któ rych po win na do trzeć in for ma cja o kan dy da tach

przy chyl nych ogro dom oraz li stach, z któ rych star tu ją.
Przed sta wiaj my kan dy da tów, któ rzy da ją gwa ran cję, że
bę dą god nie re pre zen to wać i bro nić in te re sów dział kow -
ców, ogro dów i Związ ku. 

Ma jąc po wyż sze na uwa dze Kra jo wa Ra da PZD uzna -
je, że udział w nad cho dzą cych wy bo rach par la men tar nych
wszy scy dział kow cy mu szą po strze gać ja ko nie zbęd ną
for mę obro ny war to ści i idei ru chu dział ko we go, któ re są
obec nie po waż nie za gro żo ne. Za po mo cą kar ty do gło so -
wa nia mu si my prze ciw sta wić się ko lej nej już pró bie roz -
luź nie nia praw nych ry go rów od bie ra nia zie mi od dział-
kow ców. Nie mo że my po zo stać bier ni wo bec te go ata ku
zmie rza ją ce go do wy ru go wa nia mi lio na pol skich ro dzin
z grun tów, któ re sa mi swo ją wie lo let nią pra cą przy wró ci -
li na tu rze i spo łe czeń stwu. Dla te go ko niecz ne sta je się za -
de mon stro wa nie kla sie po li tycz nej i roz ma itym gru pom
eko no micz nym po ten cja łu, si ły oraz praw dzi wych ocze ki -
wań śro do wi ska pol skich dział kow ców.   

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 14 lip ca 2011 ro ku

APEL
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

DO PARTII I KOMITETÓW WYBORCZYCH
w spra wie uwzględ nie nia kwe stii ogro dów dział kowych w pro gra mach wy bor czych w 2011 r.

W każ dej de mo kra cji czas wy bo rów par la men tar nych
jest mo men tem okre śla nia przez ugru po wa nia po li tycz ne
ich sta no wisk w naj waż niej szych kwe stiach ży cia spo łecz -
ne go. Kam pa nia wy bor cza słu ży nie tyl ko za pre zen to wa -
niu po szcze gól nych kan dy da tów, ale przede wszyst kim
przed sta wie niu ich świa to po glą du oraz pro po zy cji na roz -
wią za nie pro ble mów oby wa te li i kra ju. Tyl ko ja sne sta no -
wi ska oraz de kla ra cje w po szcze gól nych kwe stiach umoż-
li wia ją oby wa te lom pod ję cie świa do me go wy bo ru przy
urnie. Tyl ko ta ka kam pa nia wy bor cza da je przy szłej wła -
dzy le gi ty ma cję do po wo ły wa nia się na man dat spo łecz ny. 

Dla mi lio na pol skich ro dzin ko rzy sta ją cych z dzia łek 
w ROD, jed nym z naj waż niej szych py tań, na któ re bę dą
szu kać od po wie dzi w pro gra mach pre zen to wa nych pod -
czas kam pa nii wy bor czej sta ła się przy szłość ich ogro dów.
Wy ni ka to z do świad czeń, ja kie dział kow cy ze bra li w trak-
cie mi ja ją cej ka den cji Par la men tu. Wy star czy wspo mnieć
zło że nie w 2009 r. pro jek tu usta wy nio są ce go ry zy ko to -
tal nej li kwi da cji ogro dów, czy po sta wę po słów pod czas
opra co wy wa nia sta no wi ska Sej mu w spra wie za skar że nia
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do Try bu na -

łu Kon sty tu cyj ne go oraz wy zna cza nia na re pre zen tan tów
Par la men tu po słów oczy wi ście prze ciw nych usta wie po -
pie ra nej przez dział kow ców. Wy da rze nia te do bit nie wska -
zu ją, że ko niecz ne jest, aby kam pa nia wy bor cza da ła
dział kow com ja sną od po wiedź na nur tu ją ce ich py ta nia.
Do ty czy to w szcze gól no ści na sta wie nia da ne go ugru po -
wa nia do ogro dów i dział kow ców, oraz po glą dów 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.      

Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD, ja ko de mo kra tycz nie
wy bra ny re pre zen tant ogól no pol skie go sa mo rzą du dział -
kow ców, zwra ca się do wszyst kich ko mi te tów wy bor -
czych o jed no znacz ne od nie sie nie się w pro gra mach do
kwe stii przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Choć nie jed no krot nie nie do ce nia ny, czy wręcz lek ce wa żo -
ny, pro blem bez pie czeń stwa praw ne go ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych oraz ich przy szłość ma istot ne zna cze nie
dla bli sko 4 mi lio nów oby wa te li. Dla znacz nej czę ści 
z nich moż li wość ko rzy sta nia z dział ki jest nie tyl ko jed -
ną z nie wie lu do stęp nych form wy po czyn ku, ale rów nież
ma wręcz zna cze nie by to we. Więk szość z dział kow ców
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to oso by mniej za moż ne, dla któ rych dział ka jest przede
wszyst kim źró dłem dar mo wych wa rzyw i owo ców. 
W efek cie za gwa ran to wa nie bez pie czeń stwa praw ne go
ogro dów ma dla mi lio nów miesz kań ców Pol ski zna cze -
nie za sad ni cze. Oko licz ność ta oraz fakt, iż dział kow cy
nie jed no krot nie udo wod ni li, że są świa do my mi oby wa te -
la mi, po wo du je, iż dla każ de go z uczest ni ków ży cia po li -
tycz ne go w Pol sce trak tu ją ce go wy bor ców w spo sób
uczci wy, zło że nie de kla ra cji o po glą dach na te mat przy -

szło ści ogrod nic twa dział ko we go na le ży po strze gać w ka -
te go riach obo wiąz ku. Stąd nasz Apel, któ ry sta no wi od -
zwier cie dle nie po wszech nych ocze ki wań wy stę pu ją cych
w ogro dach.

Dział kow cy wzy wa ją wszyst kie par tie po li tycz ne i ko -
mi te ty wy bor cze o za war cie w pro gra mach jed no znacz -
nych de kla ra cji w spra wie przy szło ści ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Po zwól cie nam do ko nać świa do -
me go wy bo ru przy urnach!

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓWWar sza wa, dnia 14 lip ca 2011 r.

STANOWISKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 lip ca 2011r.
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 ro dzin nych ogro dach dział ko wych

W związ ku z opu bli ko wa nym na stro nie in ter ne to wej
Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go RP sta no wi skiem prze sła nym 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, KR PZD z sa tys fak cją stwier dza, iż w zde -
cy do wa nej czę ści po glą dy za pre zen to wa ne w do ku men cie
są zbież ne z ocze ki wa nia mi dział kow ców i PZD. Za kwe -
stio no wa nie więk szo ści z żą dań zgło szo nych przez by łe -
go Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, w tym naj da lej
idą ce go, tj. stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej
usta wy o ROD, uwa ża my za od po wia da ją ce pra wu i od -
da ją ce spra wie dli wość usta wie.

Jed no cze śnie, z uwa gi na fakt, iż Pro ku ra tor Ge ne ral ny,
po dob nie jak Mar sza łek Sej mu, po parł wnio sek o uzna nie
za sprzecz ne z Kon sty tu cją art. 10, art. 17 ust. 2, art. 18 
a tak że art. 24 usta wy o ROD, Kra jo wa Ra da PZD stwier -
dza, iż nie po dzie la po glą dów oraz ar gu men tów przy to -
czo nych na po par cie ta kie go sta no wi ska oraz ape lu je 
o je go zmia nę w tej czę ści. Z przy kro ścią stwier dza my, iż
Pro ku ra tor Ge ne ral ny, po dob nie jak Mar sza łek Sej mu nie
uwzględ nił ca ło kształ tu spra wy. W efek cie po parł on za -
kwe stio no wa nie prze pi sów słu żą cych za gwa ran to wa niu
ty tu łu praw ne go do te re nów ogro dów, blo ko wa niu ma so -
wej li kwi da cji ROD na ce le ko mer cyj ne oraz ochro nie
dział kow ców przed skut ka mi rosz czeń do te re nów ogro -
dów bę dą cych zwy kle na stęp stwem błę dów urzęd ni ków.
Wy wo dy oraz po glą dy od no szą ce się do w/w prze pi sów
usta wy o ROD wska zu ją na jed no stron ne po dej ście do
kwe stii re la cji po mię dzy pra wa mi dział kow ców i PZD, 
a pra wa mi wła ści cie li nie ru cho mo ści. Prze ja wi ło się to 
w ab so lu ty zo wa niu po zy cji praw nej wła ści cie la, w szcze -
gól no ści gmin i lek ce wa że niu po trze by po sza no wa nia

praw ma jąt ko wych dział kow ców i Związ ku. Uwa gę zwra -
ca brak re flek sji i od nie sień do kwe stii re spek to wa nia
praw na by tych przez użyt kow ni ków dzia łek i na szą or ga -
ni za cję. Wy star czy wspo mnieć, iż au tor sta no wi ska, po -
stu lu jąc znie sie nie ogra ni czeń w li kwi da cji ROD, uza leż-
nio nej obec nie od zgo dy PZD, po mi ja kon sty tu cyj ne gwa -
ran cje chro nią ce pra wa ma jąt ko we dział kow ców oraz ich
sa mo rzą du. Czy po stu lat znie sie nia obo wiąz ku uzy ska nia
zgo dy na li kwi da cję ROD ma więc ozna czać, iż zda niem
Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go dział kow cy i PZD, w od róż nie -
niu od wszyst kich in nych pod mio tów pra wa, są wy łą cze -
ni z ochro ny za gwa ran to wa nej Kon sty tu cją. Czy ja ka -
kol wiek za sa da za war ta w Kon sty tu cji da je pod sta wę do
te go, by bli sko mi lion pol skich ro dzin na za wsze miał być
po zba wio ny stan dar do wej ochro ny swych praw, któ re 
w zde cy do wa nej więk szo ści, po sia da ły za nim gmi ny, za
dar mo, na by ły wła sność nie ru cho mo ści zaj mo wa nych
przez ogro dy. Tok ro zu mo wa nia za pre zen to wa ny w sta -
no wi sku pro wa dzi więc do pa ra dok sal nej kon klu zji. Ko -
mu na li za cja grun tów, któ ra na stą pi ła z uwa gi na fakt
zaj mo wa nia ich przez ogro dy dział ko we, sta je się obec -
nie prze słan ką do stwier dze nia, iż no wy wła ści ciel, czy li
gmi na, po wi nien mieć cał ko wi tą swo bo dę w li kwi do wa -
niu ogro dów i prze zna cza niu te re nów na in ne ce le – w
prak ty ce na ko mer cyj ną sprze daż.

Te oraz in ne krzyw dzą ce dla dział kow ców i PZD po glą -
dy za pre zen to wa ne we frag men tach sta no wi ska Pro ku ra -
to ra Ge ne ral ne go od no szą cych się do art. 10, 17, 18 i 24
usta wy o ROD, uza sad nia ją ne ga tyw ną oce nę tej czę ści
do ku men tu. KR PZD z przy kro ścią stwier dza, iż kry tycz -
ne ar gu men ty, pod nie sio ne wo bec sta no wi ska Mar szał ka
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Sej mu w tym za kre sie w ana li zie opra co wa nej przez PZD,
po zo sta ją ak tu al ne rów nież wo bec sta no wi ska Pro ku ra to -
ra Ge ne ral ne go. Z po wyż szych wzglę dów, w imie niu ca -
łej spo łecz no ści ogro do wej, KR PZD ape lu je do Pro-
ku ra to ra Ge ne ral ne go o za po zna nie się z ar gu men ta mi
pre zen to wa ny mi w ni niej szej spra wie przez mi lio no we
śro do wi sko pol skich dział kow ców. Na szym zda niem jest
bo wiem sze reg prze sła nek świad czą cych na ko rzyść usta -
wy o ROD. Usta wy do ty czą cej wy łącz nie  ro dzin nych
ogro dów dział ko wych,  ogro dów o szcze gól nym sta tu sie,
wy ni ka ją cym z ich usta wo wych za dań – ja ko te re ny zie -
lo ne i obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej słu żą ca łe mu spo -
łe czeń stwu, a je go naj uboż szym człon kom za pew nia ją do -
stęp do dar mo we go ka wał ka zie mi. Usta wy, po wie rza ją -
cej zgod nie z prze szło 100-let nią tra dy cją za rzą dza nie
ogro da mi sa mo rzą do wi dział kow ców, któ re go dzia ła nie
na sta wio ne jest na służ bę spo łe czeń stwu, a zwłasz cza je -
go naj słab szym człon kom. Wresz cie usta wy, któ rej po par -
cia w for mie pod pi su udzie li ło prze szło 620 000 pol skich
oby wa te li, co sta no wi naj lep szy do wód jej ade kwat no ści
do ocze ki wań spo łe czeń stwa.

Nie ste ty oko licz no ści te zo sta ły po mi nię te przez Pro ku -
ra to ra Ge ne ral ne go, tak jak wcze śniej przez Mar szał ka
Sej mu. W efek cie ich po gląd na usta wę oraz przy ję te w
niej roz wią za nia na da ją ce ROD szcze gól ne upraw nie nia,
na le ży uznać za nie peł ny, a wnio ski do ty czą ce sprzecz no -
ści nie któ rych jej za pi sów z Kon sty tu cją, za nie uza sad nio -
ne. Z te go wzglę du za nie do pusz czal ne uzna je my rów nież

for mu ło wa nie przez Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go wnio sku
do ty czą ce go kom plek so wej zmia ny pra wa re gu lu ją ce go
ma te rię ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Po pierw sze
nie znaj du je on pod staw we wcze śniej szych uwa gach, w
któ rych Pro ku ra tor wręcz do wo dzi, że obec nie obo wią zu -
ją ce roz wią za nia sys te mo we, co do za sa dy, są zgod ne z
Kon sty tu cją. Po dru gie sa ma ini cja ty wa bu dzi wąt pli wo -
ści z punk tu wi dze nia ro li ustro jo wej ja ką peł ni ten or gan. 

Z po wyż szych wzglę dów Kra jo wa Ra da PZD, nie mo -
że po dzie lić sta no wi ska Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go w czę -
ści, w ja kiej kwe stio nu je on nie któ re za pi sy usta wy o
ROD oraz wnio sku je o jej zmia nę. Uwa ża my, że szczyt -
na idea re ali zo wa na w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
po win na otrzy mać ze stro ny Pań stwa pol skie go da le ko
idą ce wspar cie. Na szym zda niem obro na słu żą cej tej idei
i cie szą cej się ol brzy mim po par ciem spo łecz nym usta wy
o ROD, jest wręcz obo wiąz kiem Pro ku ra to ra Ge ne ral ne -
go. W ten spo sób zre ali zu je on bo wiem na ło żo ny na ten
or gan przez usta wo daw cę obo wią zek „strze że nia pra wo -
rząd no ści” w na szym kra ju. Opo wia da jąc się za za cho wa -
niem po pie ra nej przez spo łecz ność ogro do wą usta wy 
w nie zmie nio nym kształ cie, Pro ku ra tor opo wie dział by się
bo wiem za re ali za cją wo bec dział kow ców kon sty tu cyj nej
za sa dy ochro ny praw na by tych, a tak że za ideą dzia ła nia
wła dzy z uwzględ nie niem dia lo gu spo łecz ne go oraz po -
moc ni czo ści umac nia ją cej upraw nie nia oby wa te li i ich
wspól not, któ re wprost za pi sa no w Pre am bu le Kon sty tu -
cji RP.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa dn. 14 lip ca 2011r.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu z nie do wie rza niem i z ubo le wa niem za po znał
się z opu bli ko wa nym na stro nie in ter ne to wej Sta no wi -
skiem Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go RP w spra wie wnio sku 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie zgod no ści z Kon -
sty tu cją RP prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Okrę go wy Za rząd stwier dza, że wy ra żo ne w sta no wi -
sku po par cie dla uzna nia ja ko nie zgod nych z Kon sty tu cją
RP czte rech prze pi sów usta wy o ROD tj. art. 10, art. 17
ust, 2, art. 18 i art. 24 ude rza w ist nie ją ce od po nad 60 lat
pra wa dział kow ców, ogro dów i Związ ku.

Pro ku ra tor Ge ne ral ny nie od niósł się bo wiem we wła ści -
wy spo sób do in sty tu cji praw na by tych. Za sa dy li kwi da -

II. W SPRAWIE II KONGRESU

STANOWISKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu

z dnia 16 lip ca 2011 r.
w spra wie sta no wi ska Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 

do ty czą ce go wnio sku I Pre ze sa Sądu Naj wyż sze go o zba da nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP 
prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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cji ogro dów dział ko wych okre ślo ne zo sta ły jesz cze w De -
kre cie z 1946 r. oraz w pierw szej usta wie z 1949 r. a na -
stęp nie po twier dzo ne w usta wie o pra cow ni czych ogro-
dach dział ko wych 7. 06 ma ja 1981 r. i w usta wie o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych 2 dnia 08 lip ca 2005 r. Ogro -
dy dział ko we za wsze trak to wa ne by ły ja ko obiek ty
uży tecz no ści pu blicz nej słu żą cej du żej czę ści spo łe czeń -
stwa pol skie go, ja ko świad cze nie i po moc so cjal na pań -
stwa na rzecz naj uboż szych ro dzin. Wy cho dząc z te go
za ło że nia po win ny być szcze gól nie chro nio ne a ich li kwi -
da cja po win na do ty czyć naj waż niej szych i naj istot niej -
szych ce lów pu blicz nych, ogól no spo łecz nych.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja ko praw ny spad ko bier ca
po przed nich or ga ni za cji a tak że je go człon ko wie nic mo gą
po no sić żad nych kon se kwen cji z ty tu łu de cy zji po dej mo -
wa nych przez wła dze pań stwo we za rów no w prze szło ści
jak i w przy szło ści. Dla te go też ure gu lo wa nia w za kre sie
za spo ko je nia za sad nych rosz czeń osób trze cich do nie ru -
cho mo ści za ję tych pod ro dzin ny ogród dział ko wy okre ślo -
ne w art. 24 usta wy o ROD uwa ża my za słusz ne, wła ści we
i nie wy rzą dza ją ce krzyw dy ty siąc om ro dzin użyt ku ją cych
od dzie się cio le ci dział ki w ogro dach. Zmia na te go pra wa 
o co wnio sku je I Pre zes Są du Naj wyż sze go i za któ rym
opo wia da sic Pro ku ra tor Ge ne ral ny jest nie uza sad nio na nie
tyl ko praw nie z uwa gi na pra wa na by te ale tak że ze wzglę -
dów spo łecz nych. Okrę go wy Za rząd wy ra ża po gląd, że za -
rów no Pre zes Są du Naj wyższe go jak i Pro ku ra tor Ge ne -
ral ny nie dość do sta tecz nie za po zna li się z ma te rią do ty czą -
cą ogro dów dział ko wych, ich ogrom ne go zna cze nia spo -
łecz ne go, ce lów ja kie ma ją do speł nie nia.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu stwier dza ka te go rycz nie, że przy ję cie wnio sku
o uzna nie ja ko nie zgod ne go z Kon sty tu cją RP art. 17 

ust. 2 i art. 18 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
otwie ra sze ro kie moż li wo ści li kwi da cji każ de go ogro du
dział ko we go, w każ dym cza sie i na każ dy cel, w tym
przede wszyst kim na ce le ko mer cyj ne, co mo że do pro wa -
dzić do upad ku ca łe go ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce. Za gro żo ne są zwłasz cza te re ny ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w du żych mia stach ta kich jak Wro cław,
gdzie 95% – 156 kom plek sów ogro dów prze zna czo nych
zo sta ło w pla nach i w stu dium do li kwi da cji. Moż na przy -
jąć za ło że nie, że wnio sek T Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
i wtó ru ją ce mu sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go od -
po wia da na za po trze bo wa nie in we sto rów i de we lo pe rów
by sku tecz nie i bez spe cjal nych prze szkód po zy skać te re -
ny za ję te pod ogro dy.

W spo sób oczy wi sty ogro dy dział ko we, ro dzi ny dział -
kow ców i Związ ku zo sta li po trak to wa ni przed mio to wo, bez
głęb sze go za sta no wie nia ja ko nie po trzeb ne two ry i zaj mu -
ją ce prze strzeń miej ską, któ re moż na sprze dać i po zy skać 
z te go ty tu łu do bu dże tu ogrom ne środ ki fi nan so we.

Sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go jak by nie ana li zo -
wać, nie mo że być uzna ne za od po wia da ją ce spo łe czeń -
stwu, wręcz od wrot nie jest prze ciw ne po trze bom wy ra ż-
a nym przez miesz kań ców na sze go kra ju. A trze ba przy -
po mnieć, że wszyst kie or ga ny pań stwa pol skie go za na -
czel ną za sa dę kon sty tu cyj ną ma ją przyj mo wać służ bę 
i dbać o do bro swo ich oby wa te li.

Za rów no wnio sek T Pre ze sa Są du Naj wyż sze go jak 
i sta no wi sko Pro ku ra to ra ge ne ral ne go tej za sa dzie kon sty -
tu cyj nej za prze cza ją.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu zwra ca się do Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go Rze -
czy po spo li tej Pol skiej o zmia nę swo je go w tej spra wie sta -
no wi ska.

Pre zes
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Wi ce pre zes
/-/ Je rzy Kar piń ski

Se kre tarz
/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk

Skarb nik
/-/ dr Gra ży na Wa tras

Wi ce pre zes
/-/ inż. Jó zef Smo lis

Zgod nie z usta wą o Try bu na le Kon sty tu cyj nym w po stę -
po wa niu z to czą cym się z wnio sku I Pre ze sa Są du Naj -

wyż sze go uczest ni czą przed sta wi ciel Sej mu oraz Pro ku ra -
tor Ge ne ral ny. W Biu le ty nie nr 3/11 za pre zen to wa li śmy

III. OMÓWIENIE STANOWISKA PROKURATORA
GENERALNEGO W SPRAWIE WNIOSKU 
I PREZESA SN DO TK

STANOWISKO 
Prokuratora Generalnego w postępowaniu dotyczącym ustawy o ROD przed Trybunałem Konstytucyjnym 
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Pań stwu ma te ria ły do ty czą ce sta no wi ska w spra wie za -
skar że nia usta wy o ROD (sygn. akt K 8/10) prze sła ne go
do Try bu na łu przez Mar szał ka Sej mu. Na po cząt ku lip ca
2011 r. na stro nie in ter ne to wej Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go
zo stał z ko lei za miesz czo ny do ku ment skie ro wa ny w tej
spra wie do Try bu na łu przez Pro ku ra to ra. Ma te riał ten ma
prze szło 90 stron, tak więc je go prze druk w Biu le ty nie
był by uciąż li wy. Z te go wzglę du w Biu rze KR PZD zo stał
opra co wa ny je go skrót, któ ry pu bli ku je my po ni żej w ce -
lu umoż li wie nia za po zna nia się z pod sta wo wy mi ar gu -
men ty za pre zen to wa ny mi w sta no wi sku. Pro ku ra tor Ge -
ne ral ny, po dob nie jak Mar sza łek Sej mu, po parł wnio sek 
o uzna nie za sprzecz ne z Kon sty tu cją art. 10, art. 17 ust. 2,
art. 18 a tak że art. 24 usta wy o ROD. Jed no cze śnie od rzu -
cił ar gu men ta cję I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go co do po zo -
sta łych, za skar żo nych prze pi sów, jak rów nież, co naj-
istot niej sze, za ne go wał twier dze nie o nie kon sty tu cyj no -
ści ca łej usta wy. Po nad to – wbrew po glą dom Mar szał ka
Sej mu – zda niem Pro ku ra to ra nie ma pod staw dla twier -
dzeń, iż ewen tu al ne stwier dze nie nie kon sty tu cyj no ści
w/w. 4 prze pi sów usta wy, któ rych za kwe stio no wa nie po -
parł, spo wo du je iż usta wa bę dzie „ak tem ka dłu bo wym”
wy ma ga ją cym in ge ren cji (uzu peł nie nia) ze stro ny usta -
wo daw cy. Tak więc je go zda niem ewen tu al ne uchy le nie
art. 10, art. 17 ust. 2, art. 18 i art.  24 usta wy o ROD, nie
po win no sa mo w so bie sta no wić prze słan ki do do ko ny -

wa nia jej dal szych zmian przez Sejm.  W tym kon tek ście
za ska ku ją co i nie kon se kwent nie brzmią jed nak dal sze
uwa gi za war te w sta no wi sku. Mia no wi cie Pro ku ra tor Ge -
ne ral ny, do wo dzą cy wcze śniej kon sty tu cyj no ści po zo sta -
łych za pi sów usta wy, z nie zro zu mia łych przy czyn oce nia
ne ga tyw nie obec ną kon cep cję unor mo wa nia pro ble ma ty -
ki ogrod nic twa dział ko we go przez usta wo daw cę. Za sad -
nym jest więc po sta wie nie py ta nia o przy czy nę za koń-
cze nia sta no wi ska ta ką kon klu zją, a na wet jej do pusz czal -
ność z punk tu wi dze nia po zy cji ustro jo wej i za dań Pro ku -
ra to ra Ge ne ral ne go. Je że li bo wiem usta wa mia ła by być
zgod na z Kon sty tu cją, to dla cze go Pro ku ra tor for mu łu je
wnio sek o jej zmia nę i czy dzia ła nie ta kie nie sta no wi wyj -
ścia po za funk cję te go or ga nu? Sy tu acja ta jesz cze bar -
dziej wy da je się uwia ry gad niać po gląd, iż za rów no
ini cja ty wa za skar że nia usta wy, jak i sam prze bieg po stę -
po wa nia, w któ rym śro do wi sko dział kow ców nie mo że
bez po śred nio uczest ni czyć, ma je den cel. Stwo rze nie pre -
tek stu do za ję cia się usta wą przez Sejm, któ ry „do pra cu -
je” ją zgod nie z ocze ki wa nia mi „re for ma to rów”, dla któ -
rych ogro dy dział ko we to prze ży tek, zaś ogól no pol ski, sa -
mo rząd ny ruch ogrod nic twa dział ko we go, sku tecz nie bro -
nią cy ist nie nia ogro dów i praw dział kow ców, to prze sz-
ko da do za go spo da ro wa nia te re nów użyt ko wa nych przez
ROD w „no wo cze sny” spo sób. 

WYCIĄG ZE STANOWISKA PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WNIOSKU
PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z

KONSTYTUCJĄ ZAPISÓW USTAWY O ROD

„W związ ku z wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go o zba da nie zgod no ści:

1) usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych; 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1419 ze zm.) z art. 2, art. 21 ust. 1,
art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 oraz z art. 64 Kon sty -
tu cji;

2) art. 6 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 – z art. 2, art. 21
ust. 1, art. 31, ust. 1, art. 32, art. 58 ust.1 oraz art. 64 
ust. 2 i 3 Kon sty tu cji;

3) art. 10 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 – z art. 2, 
art. 32 i art. 64 Kon sty tu cji;

4) art. 13 ust. 1 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 
– z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji;

5) art. 13 ust. 4 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 – z art. 2
Kon sty tu cji; 

6) art. 14 ust. 1 i 2 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 
– z art. 2, art. 31 ust. 1 

i 3, art. 32 i art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji;
7) art. 15 ust. 2 usta wy wy mie nio nej punk cie 1 

– z art. 2, art. 21 i art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji;
8) art. 17 ust. 2 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 

– z art. 2, art. 21 ust. 1,  art. 64 ust. 3 oraz art. 165 ust. 1
Kon sty tu cji;

9) art. 18 usta wy po wo ła nej w punk cie 1, w za kre sie, w
ja kim uza leż nia li kwi da cję ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go, w okre sie we ge ta cji ro ślin, od zgo dy Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców – z art. 21 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 3 oraz art.
165 ust. 1 Kon sty tu cji;

10) art. 19 i 20 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 – z art. 2,
art. 31 ust. 3  i art. 167 ust. 4 Kon sty tu cji;

11) art. 24 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 – z art. 2, art.
31 ust. 3 i art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 167 ust. 2 i 4 Kon sty -
tu cji;

12) art. 30 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 – z art. 2, 
art. 31 ust. 1 i 3,  art. 32 oraz art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji;

13) art. 31 ust. 1, 2 i 3 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 
– z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. 1 Kon -
sty tu cji;

14) art. 31 ust. 4 usta wy po wo ła nej w punk cie 1, w za -
kre sie, w ja kim nie okre śla w spo sób wy raź ny krę gu osób
bli skich, któ re z mo cy usta wy wstę pu ją, po zmar łym użyt -
kow ni ku dział ki, w sto su nek użyt ko wa nia, a w przy pad ku,
gdy o przy dział dział ki ubie ga się wię cej niż jed na oso ba
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bli ska, po zo sta wia Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców
swo bod ne uzna nie co do wy bo ru oso by, na rzecz któ rej na -
stą pi przy dział dział ki z – z art. 2, art. 21 oraz art. 64 

ust. 2 Kon sty tu cji – na pod sta wie art. 27 pkt 5 w zw. 
z art. 33 usta wy z dnia 1 sierp nia 1997 r. o Try bu na le Kon -
sty tu cyj nym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.)1

1Sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go z dnia 27 czerw ca 2011 r.

Pro ku ra tor Ge ne ral ny dnia 27 czerw ca 2011 ro ku przed sta wił Try bu na ło wi Kon sty tu cyj ne mu 
na stę pu ją ce sta no wi sko:

„1) usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 ze zm.) jest
zgod na z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, 
art. 58 ust. 1 oraz z art. 64 Kon sty tu cji;

2) art. 6 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 jest zgod ny 
z art. 2, art. 31 ust. 1, art. 32, art. 58 ust. 1 oraz nie jest
nie zgod ny z 21 ust. 1 i art. 64 ust. 2 i 3 Kon sty tu cji;

3) art. 10 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 jest nie zgod -
ny z art. 2 i art. 32 oraz nie jest nie zgod ny z art. 64
Kon sty tu cji;

4) art. 13 ust. 1 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 jest
zgod ny z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 Kon -
sty tu cji;

5) art. 13 ust. 4 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 jest
zgod ny z art. 2 Kon sty tu cji; 

6) art. 14 ust. 1 i 2 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 jest
zgod ny z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 i art. 58 ust. 1
Kon sty tu cji;

7) art. 15 ust. 2 usta wy wy mie nio nej punk cie 1 jest
zgod ny z art. 2, art. 21 i art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji;

8) art. 17 ust. 2 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 jest
zgod ny z art. 2, w za kre sie, w ja kim obej mu je on za sa -
dę po praw nej le gi sla cji, oraz jest nie zgod ny z art. 21
ust. 1, art. 64 ust. 3 oraz art. 165 ust. 1 Kon sty tu cji;

9) art. 18 usta wy po wo ła nej w punk cie 1, w za kre sie,
w ja kim uza leż nia li kwi da cję ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go, w okre sie we ge ta cji ro ślin, od zgo dy Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, jest nie zgod ny z art. 21 ust.
1 i 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 165 ust. 1 Kon sty tu cji;

10) art. 19 i 20 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 są zgod -
ne z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 167 ust. 4 Kon sty tu cji;

11) art. 24 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 jest nie -
zgod ny z art. 2, w za kre sie, w ja kim obej mu je on za sa -
dę ochro ny za ufa nia oby wa te li do pań stwa i sta no-
wio ne go przez nie pra wa, z art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 2
i 3 oraz jest zgod ny art. 167 ust. 2 i 4 Kon sty tu cji;

12) art. 30 ust. 1 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 jest
zgod ny z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 
ust. 1 Kon sty tu cji;

13) art. 31 ust. 1, 2 i 3 usta wy po wo ła nej w punk cie 1
jest zgod ny z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58
ust. 1 Kon sty tu cji;

14) art. 31 ust. 4 usta wy po wo ła nej w punk cie 1, 
w za kre sie, w ja kim nie okre śla w spo sób wy raź ny krę -
gu osób bli skich, któ re z mo cy usta wy wstę pu ją, po
zmar łym użyt kow ni ku dział ki, w sto su nek użyt ko wa -
nia, a w przy pad ku, gdy o przy dział dział ki ubie ga się
wię cej niż jed na oso ba bli ska, po zo sta wia Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców swo bod ne uzna nie co do wy -
bo ru oso by, na rzecz któ rej na stą pi przy dział dział ki,
jest zgod ny z art. 2, art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2
Kon sty tu cji,

15) w po zo sta łym za kre sie, obej mu ją cym ba da nie
zgod no ści:

a) art. 31 ust. 4 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 z art.
21 ust. 2 Kon sty tu cji,

b) art. 30 ust. 2 i 3 usta wy po wo ła nej w punk cie 1 
z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz z art. 58 ust. 1
Kon sty tu cji, po stę po wa nie pod le ga umo rze niu na pod -
sta wie art. 39 ust. 1 pkt 1 usta wy o Try bu na le Kon s-
ty tu cyj nym – ze wzglę du na nie do pusz czal ność orze -
ka nia.” 2

2 Sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go z dnia 27 czerw ca 2011 r.
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Pro ku ra tor Ge ne ral ny uznał, iż stwier dze nie nie zgod no -
ści z Kon sty tu cją ca łej usta wy mo że mieć miej sce je dy nie
w szcze gól nych oko licz no ściach, to jest wte dy, gdy tryb
doj ścia do skut ku tej usta wy na ru szył prze pi sy pro ce du ral -
ne lub gdy treść usta wy prze wi du je nie spój ność sys te mu
pra wa w spo sób kwa li fi ko wa ny, co ma miej sce wów czas,
gdy ca ły stwo rzo ny przez akt nor ma tyw ny me cha nizm
praw ny na ru sza usta wę za sad ni czą. W przed mio to wej
spra wie spo sób uję cia za rzu tów we wnio sku Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go po wo du je jed nak, że we dług
Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, ce lo we jest – wbrew su ge stiom
Wnio sko daw cy – by w pierw szej ko lej no ści roz pa trzyć
za rzu ty skie ro wa ne pod ad re sem po szcze gól nych prze pi -
sów usta wy. Uzna nie ca łej usta wy za nie kon sty tu cyj ną
mo że bo wiem na stą pić w kon se kwen cji sku tecz ne go za -
kwe stio no wa nia kon sty tu cyj no ści pod sta wo wych za ło żeń
usta wy, wo bec któ rych po zo sta łe prze pi sy sta no wią 
w isto cie kon kre ty za cję za kwe stio no wa nych za ło żeń, 
a nad to po zo sta ją w nie ro ze rwal nym związ ku tre ścio wym
z prze pi sa mi za wie ra ją cy mi nor my, uzna ne za pod sta wo -
we dla te go ure gu lo wa nia. 

Spo śród za skar żo nych prze pi sów usta wy o ROD, we -
dług Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, tyl ko czte ry z nich są nie -
zgod ne z Kon sty tu cją i po win ny być uchy lo ne, tj. art. 10,
art. 17 ust. 2, art. 18 i art. 24 usta wy o ROD. Na to miast po -
zo sta łe prze pi sy po zo sta ją w zgo dzie z usta wą za sad ni czą. 

W za kre sie za skar żo nych przez Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go, prze pi sów usta wy o ROD, Pro ku ra tor
Ge ne ral ny stwier dził, co na stę pu je:

Za rzut nie zgod no ści art. 6 usta wy o ROD z art. 2,
art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32, art. 58 ust.1 oraz 
art. 64 ust. 2 i 3 Kon sty tu cji.

Pro ku ra tor Ge ne ral ny w swym sta no wi sku stwier dził, iż
art. 6 usta wy o ROD nie sta no wi źró dła uprzy wi le jo wa nia
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, wzglę dem in nych or -
ga ni za cji zrze sza ją cych dział kow ców. Usta wa bo wiem nie
wy klu cza two rze nia ogro dów dział ko wych przez in ne
pod mio ty niż PZD. Jest to moż li we na za sa dach okre ślo -
nych w art. 68 ust. 1 pkt 3 usta wy o go spo dar ce nie ru cho -
mo ścia mi. Jed no cze śnie, au tor wska zu je, iż w kra ju ist-
nie ją sto wa rzy sze nia, któ re sku pia ją ogro dy funk cjo nu ją -
ce po za Związ kiem. Wo bec te go, Pro ku ra tor Ge ne ral ny
uznał, iż prze pis jest zgod ny z art. 31 ust. 1 i art. 58 ust. 1
usta wy za sad ni czej.

Za skar ża jąc art. 6 usta wy o ROD, Pierw szy Pre zes Są -
du Naj wyż sze go kwe stio nu je tak że uży te w tym prze pi sie
po ję cie „wła da nie”, twier dząc, iż jest ono nie zro zu mia łe.
Jed nak że, sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go wska zu je
na błęd ne ro zu mo wa nie wnio sko daw cy. Po wyż sze po ję cie
wy stę pu je wie lo krot nie w ko dek sie cy wil nym, choć by 
w kon tek ście de fi nio wa nia po sia da nia czy dzier że nia. 
W związ ku z po wyż szym au tor sta no wi ska uzna je, że 
art. 6 usta wy o ROD jest zgod ny z art. 21 ust. 1 i art. 64

ust. 2 i 3 Kon sty tu cji, jak i z za sa dą po praw nej le gi sla cji,
okre ślo nej w art. 2 Kon sty tu cji. 

Za rzut nie zgod no ści art. 10 usta wy o ROD z art. 2,
art. 32 i art. 64 Kon sty tu cji.

We dług Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go art. 10 usta wy o ROD
nie jest nie zgod ny z art. 64 Kon sty tu cji, za tem nie na ru sza
pra wa wła sno ści przy słu gu ją ce go Skar bo wi Pań stwa.
Prze pis art. 64 usta wy za sad ni czej sta no wi, iż „każ dy ma
pra wo do wła sno ści”, jed nak mo że się on od no sić je dy nie
do ta kich osób, któ re w ogó le mo gą być pod mio ta mi kon -
sty tu cyj nych praw i wol no ści, na to miast pań stwo nie mo -
że być pod mio tem praw i wol no ści „czło wie ka i oby wa-
te la”. Za tem Skarb Pań stwa nie mo że sku tecz nie po wo ły -
wać się na kon sty tu cyj ne pra wa i wol no ści. Jest oso bą
praw ną ale o spe cy ficz nym cha rak te rze. 

Mi mo te go, Pro ku ra tor Ge ne ral ny po dzie lił ar gu men ta -
cję Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, iż  prze pi sy
art. 10 ust. 1 i 2 usta wy o ROD są nie zgod ne z art. 32 Kon -
sty tu cji, wy ra ża ją cym za sa dę rów no ści i za ka zu dys kry mi -
na cji, jak rów nież z za sa dą spra wie dli wo ści spo łecz nej, 
o któ rej mo wa w art. 2 usta wy za sad ni czej. Po wyż sze
stwier dze nie wy wiódł z fak tu, iż dla in nych or ga ni za cji
zrze sza ją cych dział kow ców, unor mo wa nie za war te w art.
68 ust. 1 pkt 3 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 ro ku o go -
spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, któ re umoż li wia udzie le nie
na byw cy przez wo je wo dę al bo ra dę lub sej mik bo ni fi ka ty
od usta lo nej ce ny, sta no wi je dy ny spo sób na by cia nie ru -
cho mo ści z prze zna cze niem pod ogród dział ko wy, na pre -
fe ren cyj nych wa run kach. Po nad to, po wo ła ny prze pis
po słu gu je się ogól nym stwier dze niem „ogro dy dział ko we”,
za tem be ne fi cjen tem fa kul ta tyw nej bo ni fi ka ty w ce nie na -
by cia nie ru cho mo ści mo że być tak że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Jed nak że, unor mo wa nie art. 68 ust. 1 pkt 3
usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, nie sta no wi  
– w od nie sie niu do grun tów sta no wią cych wła sność Skar -
bu Pań stwa – po waż nej al ter na ty wy wo bec uprzy wi le jo -
wa nia wy ni ka ją ce go z art. 10 usta wy o ROD. In ne or ga -
ni za cje dział ko we mo gą ubie gać się wy łącz nie o za kup
grun tów na pod sta wie usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo -
ścia mi (z ewen tu al ną bo ni fi ka tą). Po nad to, Pro ku ra tor Ge -
ne ral ny, po wo łał się na wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
z dnia 9 grud nia 2008 r., któ ry stwier dza, iż  moż li wość po -
zy ski wa nia grun tów sta no wią cych wła sność Skar bu Pań -
stwa przez in ne or ga ni za cje dział kow ców na dal jest
ilu zo rycz na, bo grun ty te „au to ma tycz nie prze ka zy wa ne w
użyt ko wa nie PZD – mu sia ły by naj pierw zo stać Związ ko -
wi ode bra ne, a do pie ro na stęp nie sprze da ne in nej or ga ni za -
cji”. Za tem, we dług au to ra sta no wi ska, za skar żo na re gu -
la cja na dal utrzy mu je uprzy wi le jo wa nie PZD, ja ko jed nej
z or ga ni za cji zrze sza ją cych dział kow ców.  

Za rzut nie zgod no ści art. 13 ust. 1 usta wy o ROD 
z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji.

Pro ku ra tor Ge ne ral ny nie zga dza się z twier dze niem

UZASADNIENIE
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Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, iż prze pis ten
utrwa la mo no pol Pol skie go Związ ku Dział kow ców. We -
dług au to ra sta no wi ska, art. 13 ust. 1 usta wy o ROD za -
wie ra, przy zna ne Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców,
upo waż nie nie do za go spo da ro wa nia, po zo sta ją ce go w je -
go wła da niu, ro dzin ne go ogro du dział ko we go, po przez
m.in. po dział te re nu na dział ki. Upo waż nie nie to – jak
twier dzi Pro ku ra tor Ge ne ral ny – „jest na tu ral ną kon se -
kwen cją ogól nych za sad usta na wia nia pra wa użyt ko wa nia
dział ki przez PZD na rzecz swo je go człon ka, we dle któ -
rych ty tuł praw ny do ca łe go grun tu, na któ rym za ło żo no
ro dzin ny ogród dział ko wy, przy słu gu je Pol skie mu Związ -

ko wi Dział kow ców, zaś upraw nie nie do eks plo ata cji je go
czę ści (…) jest upraw nie niem przy zna nym przez Pol ski
Zwią zek dział kow ców swo im człon kom.”3 Nie ozna cza to
jed nak, że in ne or ga ni za cje zrze sza ją ce ogro dy dział ko we
nie mo gą za ło żyć ogro dów dział ko wych, po dzie lić je na
te re ny ogól ne oraz na dział ki. Upraw nie nie to wy pły wa ło -
by z ty tu łu praw ne go, ja ki przy słu gi wał by tej or ga ni za cji,
w sto sun ku do grun tu, na któ rym two rzo ny był by ogród
dział ko wy. W świe tle po wyż sze go, Pro ku ra tor Ge ne ral ny
nie zgo dził się z Pierw szym Pre ze sem Są du Naj wyż sze go,
w za kre sie nie zgod no ści art. 13 ust. 1 usta wy o ROD 
z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji.

Za rzut nie zgod no ści art. 13 ust. 4 usta wy o ROD 
z art. 2 Kon sty tu cji.

Rów nież i w tym przy pad ku, Pro ku ra tor Ge ne ral ny nie
zga dza się z wnio sko daw cą, któ ry uznał, że po wyż szy
prze pis jest nie ja sny, gdyż uży te w nim po ję cia są wie lo -
znacz ne – jak choć by po ję cie dzia łal no ści go spo dar czej
– oraz nie po zwa la ją pre cy zyj nie okre ślić gra ni cy po mię -
dzy wy po czyn kiem i re kre acją a za miesz ki wa niem. Au -
tor sta no wi ska stwier dza, że po ję cia, któ re wy stę pu ją w
ni niej szym prze pi sie, jak „za spo ka ja nie po trzeb miesz ka-
nio wych”, wy stę pu ją w wie lu ak tach praw nych, nie tyl ko
w usta wie o ROD. Tak że po ję cie „dzia łal no ści go spo dar -
czej” ma swo ją de fi ni cję usta wo wą w art. 2 usta wy z dnia
2 lip ca 2004 r. o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej. Za -
tem, nie moż na uznać, iż sfor mu ło wa nia uży te w art. 13 ust.
4 usta wy o ROD na ru sza ją za sa dy po praw nej le gi sla cji.  

Za rzut nie zgod no ści art. 14 ust. 1 i 2 usta wy o ROD
z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 i art. 58 ust. 1 Kon sty -
tu cji.

Zgod nie z wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, uży te w art. 14 ust. 1 usta wy o ROD po ję cie
„użyt ko wa nie dział ki”, oraz w ust. 2, po ję cie „pra wo użyt -
ko wa nia dział ki – w ro zu mie niu Ko dek su cy wil ne go”, po -
wo du je, iż „w kon tek ście ca łe go prze pi su do cho dzi do
po mie sza nia tych po jęć, tak, iż nie wia do mo kon kret nie,
czym w swej tre ści pra wa te się od zna cza ją i czym róż ni się
sy tu acja praw na użyt kow ni ka dział ki za leż nie od te go, czy

jest ona be ne fi cjen tem pra wa pod mio to we go kre owa ne go
na pod sta wie ust. 1, czy też ust. 2”4.  Jed nak że, jak do wo -
dzi Pro ku ra tor Ge ne ral ny, kon struk cja za sto so wa na w za -
skar żo nych ustę pach, jest od mien na, co wi dać choć by
przez uży cie w ustę pie 2 okre śle nia „w ro zu mie niu Ko -
dek su Cy wil ne go”. Tak więc „wska za ny du alizm re żi mów
praw nych, na pod sta wie któ rych kształ tu je się za kres
upraw nień człon ków PZD do przy dzie lo nych im dzia łek,
jest więc w usta wie wy raź nie za zna czo ny i nie ro dzi ja -
kich kol wiek kon tro wer sji w li te ra tu rze przed mio tu oraz 
w orzecz nic twie”5. Za tem, nie moż na uznać, iż po wyż sze
prze pi sy na ru sza ją za sa dę po praw nej le gi sla cji i za sa dę
pew no ści pra wa. Pro ku ra tor Ge ne ral ny, rów nież – wbrew
uza sad nie niu Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
– stwier dza, iż prze pi sy art. 14 ust 1 i 2 usta wy o ROD są
rów nież zgod ne z po zo sta ły mi ww. ar ty ku ła mi Kon sty tu -
cji. Po wyż sze uza sad nia fak tem, iż po przez uży cie po ję cia
„ro dzin ne ogro dy dział ko we” usta wo daw ca wska zał, że
re gu la cja ta od no si się do tych ogro dów, któ re ob ję te są
usta wą o ROD. Za tem, nie do ty czy on in nych ogro dów
dział ko wych, two rzo nych na pod sta wie usta wy o go spo -
dar ce nie ru cho mo ścia mi. Ozna cza to, iż nie jest on
sprzecz ny z za sa dą rów no ści oraz z za sa dą za ka zu dys -
kry mi na cji, gdyż oso by bę dą ce człon ka mi PZD oraz oso -
by, któ re nie na le żą do Związ ku, nie sta no wią jed nej gru py
pod mio tów.

3Sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go z dnia 27 czerw ca 2011 r.
4Wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
5Sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go z dnia 27 czerw ca 2011 r.

Za rzut nie zgod no ści art. 15 ust 2 usta wy o ROD 
z art. 2, art. 21 i art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji.

Pro ku ra tor Ge ne ral ny nie zgo dził się rów nież z wnio -
skiem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, iż po wyż -

szy prze pis na ru sza za sa dę przy zwo itej le gi sla cji. Zda niem
au to ra sta no wi ska, w nie któ rych przy pad kach po słu gi wa -
nie się przez usta wo daw cę nie do okre ślo nym zwro tem, jest
za mie rze niem ce lo wym, aby umoż li wić or ga nom sto su -
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ją cym pra wo, do sto so wa nie tre ści do kon kret nej sy tu acji.
Po nad to, uży te z prze pi sie po ję cia ma ją swo je de fi ni cje 
w in nych ak tach praw nych, choć by w Ko dek sie cy wil -
nym, usta wie z dnia 26 czerw ca 2003 r. o na sien nic twie,
czy w usta wie z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne.
Pro ku ra tor Ge ne ral ny nie zgo dził się tak że z wnio sko daw -
cą, że po wią za nie pra wa użyt ko wa nia dział ki z człon ko -
stwem w PZD, po wo du je, iż w przy pad ku utra ty sta tu su
człon ka Związ ku, wy ga sa rów nież pra wo użyt ko wa nia
dział ki, a w kon se kwen cji tak że pra wo wła sno ści do na sa -
dzeń, urzą dzeń i obiek tów znaj du ją cych się na dział ce.
Pro ku ra tor Ge ne ral ny stwier dza, iż kwe stia roz li czeń za
wszel kie urzą dze nia znaj du ją ce się na dział ce zo sta ła okre -
ślo na w re gu la mi nie ROD. Zgod nie z po wyż szym re gu la -
mi nem, „czło nek PZD, któ re mu przy dzie lo no dział kę,
obo wią za ny jest za pła cić po przed nie mu użyt kow ni ko wi
uzgod nio ną war tość, bę dą cych je go wła sno ścią urzą dzeń
i na sa dzeń, znaj du ją cych się na dział ce”. Pro ku ra tor Ge -
ne ral ny za uwa żył rów nież, iż prze pis ten po mi ja w tym
udział PZD, gdyż roz li cze nie do ko ny wa ne jest po mię dzy
po przed nim a no wym użyt kow ni kiem dział ki.

Za rzut nie zgod no ści art. 17 ust. 2 usta wy o ROD 
z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 3 oraz art. 165 ust. 1 Kon -
sty tu cji ROD.

W czę ści do ty czą cej za rzu tu nie zgod no ści z art. 2 Kon -
sty tu cji, Pro ku ra tor Ge ne ral ny uznał, iż jest on bez pod -
staw ny. Wska zał, iż wy kład nia po ję cia „li kwi da cja ro-
dzin ne go ogro du dział ko we go” jest oczy wi sta i speł nia
wy mo gi do sta tecz nej ja sno ści i po praw no ści le gi sla cyj -
nej. Za tem, Pro ku ra tor Ge ne ral ny nie po dzie lił twier dzeń
wnio sko daw cy o na ru sze niu przez kwe stio no wa ny prze pis
art. 2 Kon sty tu cji RP.

Z ko lei, Pro ku ra tor Ge ne ral ny po parł wnio sek Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go  w za kre sie nie zgod no -
ści art. 17 ust. 2 usta wy o ROD z art. 21 ust. 1, art. 64 
ust. 3 i art. 165 ust. 1 Kon sty tu cji RP. We dług Pro ku ra to -
ra Ge ne ral ne go, na sku tek wy mo gu uzy ska nia zgo dy PZD
na li kwi da cję ro dzin ne go ogro du dział ko we go, bez wzglę -
du na ty tuł praw ny ja ki przy słu gu je PZD do grun tu,
upraw nie nie wła ści cie la do dys po no wa nia przed mio tem
wła sno ści jest ogra ni czo ne, a – je śli w kon kret nej sy tu acji
brak jest tej zgo dy – zu peł nie wy łą czo ne. Rze czy wi sty
sku tek za skar żo nej re gu la cji po le ga więc na unie moż li -
wie niu li kwi da cji ROD, bez uzy ska nia zgo dy PZD, co
znacz nie uszczu pla władz two jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go nad po wie rzo nym im mie niem, mi mo iż za cho -
wu ją one pra wo wła sno ści grun tu. Zda niem Pro ku ra to ra
Ge ne ral ne go ana li zo wa na re gu la cja na ru sza isto tę pra wa
wła sno ści, do któ re go pod sta wo wych skład ni ków na le ży
m.in. moż li wość ko rzy sta nia z przed mio tu wła sno ści.

Za rzut nie zgod no ści art. 18 usta wy o ROD w ust. 1,
w za kre sie, w ja kim uza leż nia li kwi da cję ro dzin ne go
ogro du dział ko we go, w okre sie we ge ta cji ro ślin, od
zgo dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców, z art. 21 ust. 1
i 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 165 ust. 1 Kon sty tu cji.

Pro ku ra tor Ge ne ral ny po parł ar gu men ta cję Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Uznał, iż ar gu men ty wska zu -
ją ce na nie kon sty tu cyj ność art. 17 ust. 2 usta wy o ROD,
po zo sta ją ak tu al ne rów nież w sto sun ku do art. 18 ww.
usta wy, gdyż na kaz uzy ska nia zgo dy PZD na li kwi da cję
ogro du dział ko we go w okre sie we ge ta cji ro ślin, rów nież
unie moż li wia swo bod ne de cy do wa nie o prze zna cze niu
nie ru cho mo ści. 

Za rzut nie zgod no ści art. 19 i 20 usta wy o ROD 
z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 167 ust. 4 Kon sty tu cji.

Pro ku ra tor Ge ne ral ny uznał, iż wnio sek Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go w tym przy pad ku jest nie uza sad -
nio ny. Wska zał, iż uży te przez usta wo daw cę po ję cie
„pod miot, w in te re sie któ re go na stą pi li kwi da cja ogro du”,
jest wy star cza ją co pre cy zyj ne. Mo że nim być za rów no
wła ści ciel nie ru cho mo ści, na któ rej znaj du je się li kwi do -
wa ny ogród dział ko wy, je śli to w je go in te re sie zli kwi do -
wa no ogród, al bo in ny pod miot – je śli jest be ne fi cjen tem
ta kiej li kwi da cji.

Od no sząc się na to miast do za rzu tu na ru sze nia przez 
art. 19 i 20 usta wy o ROD, za sa dy pro por cjo nal no ści, Pro -
ku ra tor Ge ne ral ny zwró cił uwa gę, iż wy ko na nie obo wiąz -
ków, ja kie na kła da ją ww. prze pi sy, mo że w kon kret nej
sy tu acji do ty czyć in nych niż jed nost ka sa mo rzą du te ry to -
rial ne go i Skar bu Pań stwa pod mio tów, o ile w ich in te re -
sie na stę pu je li kwi da cja ROD. Za tem po wo ły wa nie 
art. 31 ust. 3 Kon sty tu cji w tym wy pad ku nie jest w peł ni
ade kwat ne. Po nad to, za uwa żył, iż z uwa gi na zbyt ogól ni -
ko we uza sad nie nie za rzu tu, na le ży uznać, że nie zo stał on
udo wod nio ny.

Za rzut nie zgod no ści art. 24 usta wy o ROD z art. 2,
art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 167 ust. 2 i 4
Kon sty tu cji.

Pro ku ra tor Ge ne ral ny w czę ści po prał wnio sek Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, w za kre sie nie zgod no -
ści art. 24 usta wy o ROD, uzna jąc, iż prze pis ten na ru sza
za sa dę za ufa nia oby wa te li do pań stwa i sta no wio ne go
przez nie pra wa, gdyż unie moż li wia oso bie wy własz czo -
nej zwrot nie ru cho mo ści, na któ rej zor ga ni zo wa no ro dzin -
ny ogród dział ko wy. Po nad to, we dług Pro ku ra to ra Ge ne-
ral ne go, gwa ran cje nie na ru szal no ści władz twa PZD nad
nie ru cho mo ścią, na któ rej urzą dzo no ogród dział ko wy,
bez wzglę du na ty tuł praw ny, ja ki przy słu gu je Związ ko wi,
nie miesz czą się w ka ta lo gu prze sła nek do puszcza-
ją cych ogra ni cze nia w za kre sie ko rzy sta nia z kon sty tu cyj -
nych praw i wol no ści, o któ rych mo wa w art. 31 ust. 3
Kon sty tu cji RP. Kwe stio no wa ny prze pis, we dług Pro ku ra -
to ra Ge ne ral ne go, jest rów nież nie zgod ny z za sa dą rów nej
dla wszyst kich ochro ny praw nej pra wa wła sno ści i in nych
praw ma jąt ko wych, gdyż po przez wy łą cze nie moż li wo ści
zwro tu wy własz czo nej nie ru cho mo ści, ze wzglę du na
fakt, iż zo sta ła ona za ję ta pod ro dzin ny ogród dział ko wy,
sta wia by łych wła ści cie li ta kich nie ru cho mo ści oraz ich
spad ko bier ców w sy tu acji gor szej niż by łych wła ści cie li 
i ich spad ko bier ców in nych wy własz czo nych nie ru cho -
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mo ści, któ re nie zo sta ły wy ko rzy sta ne na cel pu blicz ny.
Jed no cze śnie, Pro ku ra tor Ge ne ral ny uznał, iż art. 24

usta wy o ROD po zo sta je w zgo dzie z art. 167 ust. 1 i 4
Kon sty tu cji. Po wyż szy prze pis Kon sty tu cji za pew nia jed -
nost kom sa mo rzą du te ry to rial ne go udział w do cho dach
pu blicz nych od po wied nio do przy pa da ją cych im za dań,
któ re mo gą ule gać zmia nom, wraz z od po wied ni mi zmia -
na mi w po dzia le do cho dów pu blicz nych. Jed nak że sa mo
po sze rze nie za kre su za dań nie prze są dza o nie kon sty tu -
cyj no ści da nej re gu la cji, o ile do cho dy z in nych źró deł
umoż li wią re ali za cję tych za dań. Za tem, we dług Pro ku ra -
to ra Ge ne ral ne go, do ko na nie oce ny czy na ło że nie na jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go, przez prze pis art. 24
usta wy o ROD, obo wiąz ków, po le ga ją cych na za spo ko je -
niu rosz czeń oso by trze ciej w sto sun ku do nie ru cho mo ści
za ję tej pod ogród dział ko wy, sta no wi za gro że nie dla sa -
mo dziel no ści fi nan so wej gmin, nie jest moż li we.

Za rzut nie zgod no ści art. 30 ust. 1 usta wy o ROD 
z art. z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. 1
Kon sty tu cji.

Pro ku ra tor Ge ne ral ny, wbrew sta no wi sku Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, uzna je, iż prze pis ten po zo sta -
je w zgo dzie z za sa da mi de mo kra tycz ne go pań stwa praw -
ne go, pra wem wol no ści oraz swo bo dą zrze sza nia się, gdyż
znaj du je on za sto so wa nie wy łącz nie do ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Na to miast nie ma on za sto so wa nia do
in nych ogro dów dział ko wych. Po nad to, prze pis ten zo stał
umiesz czo ny w roz dzia le 3 usta wy o ROD, któ ry re gu lu -
je ogól ne za sa dy funk cjo no wa nia PZD, a nie in nych or -
ga ni za cji zrze sza ją cych dział kow ców.

Za rzut nie zgod no ści art. 31 ust. 1, 2 i 3 usta wy 
o ROD z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 
ust. 1 Kon sty tu cji.

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go kwe stio nu je po zo -
sta wie nie Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców, wy łącz -
nej kom pe ten cji do de cy do wa nia o przy dzia le dział ki, oraz
o na by ciu i utra cie człon ko stwa PZD, oraz za rzu ca na ru -

sze nie za sa dy wol no ści jed nost ki, po przez po zba wie nie
użyt kow ni ków dzia łek moż li wo ści wy wie ra nia wpły wu
na kształ to wa nie tre ści sto sun ku użyt ko wa nia dział ki. 
Z tym po glą dem nie zga dza się Pro ku ra tor Ge ne ral ny, któ -
ry stwier dza, iż jed ną z za sad kon sty tu cyj nych, jest swo -
bod ne dzia ła nie or ga ni za cji spo łecz nych i sto wa rzy szeń,
ta kich ja PZD. Po nad to, Pro ku ra tor Ge ne ral ny zwra ca
uwa gę, iż „PZD jest oso bą praw ną o cha rak te rze kor po -
ra cyj nym, a je go sub stra tem oso bo wym są człon ko wie te -
go zrze sze nia, któ rzy po przez wy ko ny wa nie swo ich praw
zwią za nych z człon ko stwem mo gą wpły wać za rów no na
bie żą ce funk cjo no wa nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
jak i na two rze nie je go ak tów praw nych o cha rak te rze we -
wnętrz nym (sta tu tu, re gu la mi nów itp.)6” . Z ko lei, na by cie
i utra ta człon ko stwa pod le ga kon tro li są do wej. Ma jąc po -
wyż sze na uwa dze, Pro ku ra tor Ge ne ral ny uznał, iż art. 31
ust. 1–3 usta wy o ROD, jest zgod ny z art. 2, art. 31 ust. 1
i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji.

Za rzut nie zgod no ści art. 31 ust. w usta wy o ROD, 
w za kre sie, w ja kim nie okre śla w spo sób wy raź ny krę -
gu osób bli skich, któ re z mo cy usta wy wstę pu ją, po
zmar łym użyt kow ni ku dział ki, w sto su nek użyt ko wa -
nia, a w przy pad ku, gdy o przy dział dział ki ubie ga się
wię cej niż jed na oso ba bli ska, po zo sta wia Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców swo bod ne uzna nie co do wy -
bo ru oso by, na rzecz któ rej na stą pi przy dział dział ki 
– z art. 2, art. 21 oraz art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji.

Pro ku ra tor Ge ne ral ny tak że i w tym przy pad ku nie po -
pie ra wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.
Wska zu je bo wiem, iż po ję cie „oso ba bli ska”, któ re we -
dług wnio sko daw cy nie zo sta ło do okre ślo ne, wy stę pu je
za rów no w Ko dek sie cy wil nym, jak i w Ko dek sie po stę -
po wa nia cy wil ne go, a je go nie do okre ślo ny cha rak ter
umoż li wia od po wied nią ela stycz ność po ję cia. Na to miast
do pre cy zo wa nie ni niej sze go zwro tu na stę pu je po przez
wska za nie do dat ko wej prze słan ki, któ ra jest istot na dla
kon kret nej re gu la cji praw nej. 

UWAGI KOŃCOWE

„Pod su mo wu jąc, prze pro wa dzo na ana li za przed sta -
wio nych za rzu tów wo bec za skar żo nych prze pi sów usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, pro wa dzi do kon klu -
zji, iż nie zgod ne z po wo ła ny mi wzor ca mi kon sty tu cyj ny mi
są prze pi sy art. 10, art. 17 ust. 2, art. 18 oraz art. 24 usta -
wy. Unor mo wa nia te nie ma ją za sad ni cze go cha rak te ru
dla kon struk cji ca łej usta wy, a ich eli mi na cja z po rząd ku
praw ne go nie pro wa dzi do po wsta nia re gu la cji ka dłu bo -
wej. Isto tą wska za nych prze pi sów jest bo wiem nie uspra -
wie dli wio ne kon sty tu cyj nie uprzy wi le jo wa nie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców wzglę dem in nych or ga ni za cji zrze -
sza ją cych dział kow ców oraz po zo sta łych pod mio tów 

– uczest ni ków ob ro tu cy wil no praw ne go. Uzna nie za nie -
kon sty tu cyj ne wska za nych prze pi sów ma cha rak ter od cin -
ko wy (por. wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 15
grud nia 2004 r., sygn. K 2/04, OTK ZU nr 11/A/2004, poz.
117) i nie prze są dza o nie kon sty tu cyj no ści ca łej usta wy.
Co wię cej, prze pi sy te, wy łą czo ne z jej tek stu, nie wy ma -
ga ją za stą pie nia no wy mi ure gu lo wa nia mi.

Nie zmie nia to oczy wi ście – wy ra żo nej już wcze śniej 
– ne ga tyw nej oce ny przy ję tej przez usta wo daw cę kon cep -
cji unor mo wa nia, w za skar żo nej usta wie, ma te rii zwią za -
nej z pro ble ma ty ką ogro dów dział ko wych oraz ak tu al no ści
for mu ło wa ne go w dok try nie po stu la tu kom plek so wej re -

6Sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go z dnia 27 czerw ca 2011 r.
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gu la cji w tym za kre sie. Na le ży jed no cze śnie przy po mnieć,
że punk tem wyj ścia kon tro li kon sty tu cyj no ści ustaw jest
za ło że nie sze ro kiej swo bo dy re gu la cyj nej usta wo daw cy.
Par la ment wy bra ny w de mo kra tycz nych wy bo rach ma
roz le głe kom pe ten cje w za kre sie wy bo ru po li ty ki pań stwa,
a tak że istot ne kom pe ten cje w za kre sie kon kre ty za cji 

i urze czy wist nia nia Kon sty tu cji. Gra ni ce swo bo dy re gu -
la cyj nej par la men tu zo sta ły wy zna czo ne przez za sa dy 
i nor my kon sty tu cyj ne, zaś przed mio tem kon tro li Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go nie mo że być oce na ra cjo nal no ści 
i ce lo wo ści sta no wio nych re gu la cji.”7

Agniesz ka Ru daw ska WGG KR PZD

War sza wa, dnia 19 lip ca 2011r.

IV. JUBILEUSZ XXX-LECIA PZD

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 wdzię-
cz 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

1. Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Kra jo wa Ra da w War sza wie

Gra tu la cje z oka zji 30-le cia 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

7Sta no wi sko Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go z dnia 27 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 ni ctwa 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 dzić 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 o 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.

2. 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.

3. III Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w Rze szo 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 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 roku 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 r. 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



25

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 go Ogrod 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.

4. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w War sza wie

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
War sza wa

War sza wa, 6 lip ca 2011 r.

5. VII Okrę go wy Zjazd PZD w Zie lo nej Gó rze

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej:

Prze wod ni czą ca KKR
/-/ Ol ga Ochry miuk 

Z -ca Prze wod ni czą cej KKR
/-/ Je rzy Gra jek

Z -ca Prze wod ni czą cej KKR
/-/ 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

Pan 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!
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, zew 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 -
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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 cza su,

• 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 gą 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, 
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 Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Jan Ma jew ski

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Jan Gwóźdź

Zie lo na Gó ra, 9 lip ca 2011 r.

6. Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu

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 2011 r. 
w spra wie 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 
IX 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 Działkow 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



27

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.

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 Sa 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.

Pre zes
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Wi ce pre zes
/-/ inż. Jó zef Smo lis

7. Za rząd oraz człon ko wie ROD „Wrzos” we Wło cław ku

Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Pan EUGENIUSZ KONDRACKI

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,
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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 kre acyj -

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
/-/ mgr Ma ciej Łu czak

Wło cła wek, 12 lip ca 2011 r.

8. Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w Ło dzi

W dniu 6 ma ja 2011 roku 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 -
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

Prze wod ni czą cy
/-/ Ta de usz MAŃKO

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.
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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.

9. Dział kow cy ROD „Pod Świer kiem” w Stro niu Ślą skim

PAN EUGENIUSZ KONDRACKI 
PREZES PZD
w War sza wie

Pre zes
/-/ Jó zef Bier nac ki

Stro nie Śl., 12 lip ca 2011 r.

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

10. 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

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 PZD.

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 
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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
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 możnym, 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
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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 wszyst 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” ZRO-
BILIŚMY „ŚLĄSK ZIELONY”

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.

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 Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych 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 -
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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 A l 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

Z wy ra za mi usza no wa nia

Pre zes Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go 
/-/ Je rzy Le śniakCho rzów, 16 lip ca 2011 r.

11. To wa rzy stwo Przy ja ciół Czę sto cho wy

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

Na sze sta łe kon tak ty z Kol. An drze jem Wo si kiem Pre -
ze sem dział kow ców w Czę sto cho wie po zwo li ły nam
przy bli żyć wie dzę na te mat Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, a w szcze gól no ści oso by Pre ze sa Eu ge niu sza Kon -
drac kie go, któ ry swo ją po sta wą wal ki o roz wój rodzin -
nych ogro dów dział ko wych nie do pu ścił do ich upad ku, 
a wręcz od wrot nie, swo im za an ga żo wa niem, mą drym 
i sku tecz nym kie ro wa niem, umoc nił roz wój ogro dów
dział ko wych speł nia jąc przy tym spo łecz ne ocze ki wa nie

i za po trze bo wa nie na te go ro dza ju ży cie wśród zie le ni na
wie lu hek ta rach po ła ci ogród ków dział ko wych w Pol sce.

Niech więc z oka zji 30-le cia ist nie nia i do bre go funk cjo -
no wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców mi mo róż nych
prze szkód w od ro dzo nej Pol sce, bę dzie nam wol no zło żyć
na rę ce Pa na Pre ze sa naj ser decz niej sze ży cze nia i wy trwa -
nia w słusz nej spra wie dal sze go ist nie nia te go co dla lu dzi
naj waż niej sze, by swój wol ny czas mo gli spę dzić z ro dzi -
na mi wśród ogro dów przez sie bie stwo rzo nych.

W imie niu Za rzą du 
To wa rzystw Przy ja ciół Czę sto cho wy

Pre zes
/-/ Sta ni sław Ca lus

V. OBRADY OKR¢GOWYCH ZJAZDÓW
DELEGATÓW PZD

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Okrę gu Lu bel skie go
PZD od był się w Do mu Kul tu ry Lu bel skiej Spół dziel ni

Miesz ka nio wej przy ul. Wal len ro da 4a w Lu bli nie. Zjazd
otwo rzył Pre zes ustę pu ją ce go OZ PZD p. Sta ni sław Cho -

1. In for ma cja z Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Lu bli nie

SPRA WOZ DA NIE
z ob rad VIII Okrę go wy Zjaz du De le ga tów Okrę gu Lu bel skie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Lu bli nie
od by te go w dniu 25 czerw ca 2011 r.
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dak, Kra jo wą Ra dę PZD re pre zen to wał dy rek tor biu ra KR
p. Bar tło miej Piech. Pre zes przy wi tał ser decz nie de le ga -
tów oraz przy by łych na Zjazd go ści. W ob ra dach bra ło
udział 72% wy bra nych de le ga tów, co da ło wy bra nej 
w dal szej czę ści ob rad Ko mi sji Man da to wej moż li wość po -
twier dze nia, że Zjazd jest umo co wa ny do po dej mo wa nia
pra wo moc nych uchwał. Do pro wa dze nia ob rad Zjaz du za -
pro po no wa no p. Cze sła wa Łu ka sie wi cza z Lu bli na i p.
Ka zi mie rza Mi cha li ka z Bia łej Pod la skiej. Ze bra ni za ak -
cep to wa li jed no gło śnie obie kan dy da tu ry ja ko współ prze -
wod ni czą cych ob rad Zjaz du. Po za twier dze niu po rząd ku
ob rad uzu peł nio ne go o punkt wrę cze nie od zna czeń i wy -
róż nień oraz re gu la mi nu ob rad prze wod ni czą cy ob rad za -
pro po no wał po wo ła nie pre zy dium Zjaz du w oso bach: 
p. Bar tło miej Piech, p. Sta ni sław Cho dak, p. Ja ni na
Dziech cia ruk. Skład pre zy dium Zjaz du zo stał przy ję ty jed -
no gło śnie. Re ali za cję po rząd ku ob rad roz po czę to od wrę -
cze nia od zna czeń i wy róż nień, któ re go do ko na li ra zem 
p. Sta ni sław Cho dak wi ce pre zes KR PZD i dy rek tor Biu -
ra KR PZD p. Bar tło miej Piech. Łącz nie od zna ki „Za za -
słu gi dla PZD” i „Za słu żo ny Dział ko wiec” otrzy ma ło 12
osób a ad re sy z po dzię ko wa niem za wy róż nia ją cą się pra -
cę w upły wa ją cej ka den cji 38 osób. Po wrę cze niu wy róż -
nień dy rek tor Biu ra KR PZD od czy tał list do de le ga tów na
Zjazd od Pre ze sa PZD p. Eu ge niu sza Kon drac kie go, któ -
re go treść zo sta ła przez de le ga tów przy ję ta ob fi ty mi okla -
ska mi. Na stęp nie, zgod nie z przy ję tym po rząd kiem,
przy stą pio no do wy bo ru ko mi sji zjaz do wych. W gło so -
wa niu de le ga ci wy bra li Ko mi sję Man da to wą, Ko mi sję
Wy bor czą oraz Ko mi sję Uchwał Wnio sków.

Po wstęp nych czyn no ściach for mal nych przy stą pio no
do ob rad me ry to rycz nych. Re fe rat spra woz daw czo – pro -
gra mo wy wy gło sił w imie niu ustę pu ją ce go Okrę go we go
Za rzą du p. Sta ni sław Cho dak. Na wią zał w nim do prac
Okrę go we go Za rzą du oraz Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej z upły wa ją cej ka -
den cji. Szcze gó ło wo usto sun ko wał się do dzia łań sta tu-
to wych Za rzą du Okrę go we go, jak i dzia łań zwią za nych 
z obro ną usta wy o ROD, funk cjo no wa nia PZD i ogro dów
dział ko wych w wo je wódz twie lu bel skim. W czę ści pro -
gra mo wej omó wił za da nia kon ty nu owa ne przez za rząd
oraz spo dzie wa ne, któ re po win ny być pod ję te. Wska zał
też na po trze by i pla no wa ne za da nia w ogro dach na sze go
okrę gu. Re fe rat ze wzglę du na za war te tre ści zo stał do -
brze przy ję ty i na gro dzo ny okla ska mi. Po wy stą pie niu
pre ze sa OZ gło su udzie lo no go ściom Zjaz du. 

Po seł Iza be la Sie ra kow ska po ru szy ła te ma ty kę wal ki 
o ist nie nie ogrod nic twa dział ko we go w obec nej for mie
wska zu jąc, że na si le nie ata ków na ROD i PZD jest bar -
dzo zwią za ne z po szcze gól ny mi kam pa nia mi wy bor czy mi
do Sej mu i sa mo rzą du lo kal ne go. Dla wie lu uczest ni ków
tych kam pa nii jest to spo sób na za ist nie nie w świa do mo -
ści wy bor ców i po pu la ry za cję swo jej kan dy da tu ry. Ży cząc
Związ ko wi i uczest ni kom Zjaz du po myśl no ści za grze wa -
ła do dal szej rów nie sku tecz nej wal ki o ist nie nie ogro dów

dział ko wych, ja ko jed nej z naj lep szych form świad czeń
so cjal nych, a tak że nie od łącz ne go ele men tu pod no sze nia
wa run ków ży cia w mia stach i pro pa go wa nia wszel kich
dzia łań pro eko lo gicz nych. 

Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Lu bel skie go p. Sła wo mir
So snow ski wy po wia da jąc się w swo im imie niu oraz Mar -
szał ka Krzysz to fa Het ma na po wie dział, że ogro dy dział -
ko we są do brą wi zy tów ką miast woj. lu bel skie go, gdyż
or ga ni zu ją pra cę i ży cie lu dzi w każ dym wie ku, roz bu dza -
ją po trze bę ob co wa nia z przy ro dą i jej ochro nę, za pew -
nia ją zdro we wa run ki do re kre acji i re ha bi li ta cji dla osób
star szych i scho ro wa nych. Za pew nia jąc o przy chyl no ści
wo je wódz kich władz sa mo rzą do wych ży czył dział kow -
com wy trwa ło ści w obro nie swo ich in te re sów, sił w pra -
cy na dział kach i owoc nych ob rad Zjaz du. 

W dys ku sji głos za bra ło 10 dys ku tan tów ze wszyst kich
re jo nów usy tu owa nia ogro dów w wo je wódz twie. Za kres
te ma ty ki ich wy stą pień był bar dzo ob szer ny. W szcze gól -
no ści do ty czył pro ble mów w ogro dach zwią za nych z rosz -
cze nia mi i li kwi da cja mi, stra ta mi po klę skach at mos fe-
rycz nych, po dej mo wa ny mi in we sty cja mi, bra kiem pie nię -
dzy na spra wy or ga ni za cyj ne w ogro dach, wy so ki mi kosz -
ta mi usług ko mu nal nych, żą da nia mi władz lo kal nych 
w za kre sie prac po rząd ko wych, a tak że żą da nia mi pod ad -
re sem okrę go we go za rzą du oraz władz kra jo wych PZD.
By ły też gło sy mó wią ce o po trze bie uprosz cze nia za sad
dzia ła nia struk tur Związ ku i prze pi sów związ ko wych, pu -
bli ko wa nia ich w do stęp nej for mie ja ko jed no li tych wzo -
rów, pu bli ko wa nia wy ni ków pro wa dzo nych spraw spor-
nych ja ko wzor ców po stę po wań, za pew nie nia po każ dej
ka den cji władz w ogro dach i struk tu rach wyż szych szko -
leń dla no wej ka dry, wresz cie mo bi li zo wa nia jak naj więk -
szej licz by dział kow ców do wal ki o utrzy ma nie usta wy 
o r.o.d. i PZD oraz roz sze rza nia re pre zen ta cji śro do wi ska
dział kow ców w sa mo rzą dach lo kal nych. Skła da no po dzię -
ko wa nia pre ze so wi PZD p. Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu
za bar dzo in ten syw ne i sku tecz ne wy stę po wa nie w obro -
nie Związ ku i dział kow ców. Po za mknię ciu dys ku sji ob -
szer nych wy ja śnień na te mat po ru szo nych przez de le-
ga tów pro ble mów udzie lił p. Bar tło miej Piech – dy rek tor
Biu ra KR PZD. Po in for mo wał rów nież ze bra nych o pla -
no wa nej w naj bliż szym cza sie pu bli ka cji po rad ni ka dla
pre ze sów za rzą dów ROD, opra co wa ne go przez biu ro 
KR PZD. 

Po tych wy ja śnie niach o głos po pro sił gość Zjaz du Ja cek
Czer niak  – Prze wod ni czą cy RW SLD w Lu bli nie i rad ny
Sej mi ku Wo je wódz twa Lu bel skie go. Pod kre ślił, że 
w ogro dach i PZD dzia ła ją ostat ni już praw dzi wi spo łecz -
ni cy i to dzię ki ich wy tę żo nej pra cy spo łecz nej ogro dy od
wie lu lat funk cjo nu ją do brze i mo gą sta no wić chlu bę dla
miast. Tym bar dziej, że za go spo da ro wu ją te re ny bez
udzia łu bu dże tów po szcze gól nych miast. Dla te go zgod -
nie z za sa dą „po pierw sze nie szko dzić” uwa ża, że róż ne
śro do wi ska po li tycz ne po win ny prze stać „maj stro wać”
przy do brych i spraw dzo nych w ży ciu obo wią zu ją cych
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pra wach. Nie mo że być tak, jak w tym po wie dze niu „Oj -
co wie – Ter mo pi le, sy no wie – py ta ją za ile?”. SLD nie
zga dza się na zmia ny w usta wie o ROD. Prze ka zał też ży -
cze nia po myśl no ści, zdro wia i du żo suk ce sów w pra cy
spo łecz nej. 

Po za koń cze niu dys ku sji prze wod ni czą cy ob rad p. Ka -
zi mierz Mi cha lik od czy tał ad re sy gra tu la cyj ne od po sła
Fran cisz ka Ste fa niu ka, pre zy den tów Za mo ścia, Cheł ma 
i Bia łej Pod la skiej oraz od sta ro stów kra śnic kie go, lu bel -
skie go i biel sko -pod la skie go. 

Ko lej nym punk tem ob rad by ły wy bo ry. Do władz
związ ko wych okrę gu lu bel skie go za pro po no wa no: do za -
rzą du okrę go we go – 37 osób; do okrę go wej ko mi sji re wi -
zyj nej – 7 osób; do okrę go wej ko mi sji roz jem czej – 7 osób.
Ze bra ni przy 1 gło sie sprze ci wu i 1 gło sie wstrzy mu ją cym
się za ak cep to wa li w gło so wa niu tę pro po zy cję. Zgod nie 
z tym po sta no wie niem na pod sta wie usta lo nej na kon fe -
ren cjach re jo no wych li sty kan dy da tów prze gło so wa no
wy bór za rzą du okrę go we go w Lu bli nie przy 3 gło sach
sprze ci wu i 6 gło sach wstrzy mu ją cych się. Przy wy bo rze
Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej wy bo ru do ko na no jed -
no gło śnie. Na stęp nie prze wod ni czą cy Ko mi sji Wy bor czej

przed sta wił li stę 15 de le ga tów zgło szo nych do udzia łu 
w Zjeź dzie Kra jo wym PZD. Pro po zy cje wy su nię te na
kon fe ren cjach re jo no wych zo sta ły za ak cep to wa ne w jed -
no myśl nym gło so wa niu. 

W prze rwie ob rad ukon sty tu owa ły się za rząd okrę go wy
i ko mi sje okrę go we. W skład pre zy dium Okrę go we go Za -
rzą du we szli: p. Sta ni sław Cho dak – Pre zes Za rzą du Okrę -
gu, pp. Ja ni na Dziech cia ruk i Ka zi mierz Mi cha lik 
– wi ce pre ze si, p. Je rzy Bo dzak – Se kre tarz, p. Edward
Tro ja now ski – Skarb nik oraz czte rech człon ków. Prze -
wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej wy bra no
p. Ja na Mi la now skie go, a Prze wod ni czą cym Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej p. Sta ni sła wa Wy rost kie wi cza. Wy -
ni ki ukon sty tu owa nia się or ga nów okrę go wych ogło sił
prze wod ni czą cy Zjaz du. Prze wod ni czą ca Ko mi sji Uchwał
i Wnio sków przed sta wi ła uchwa ły Zjaz du. W gło so wa niu
zo sta ły one za ak cep to wa ne jed no gło śnie. 

Na za koń cze nie ob rad Zjaz du w gło so wa niu przy ję ty
zo stał jed no myśl nie „Pro gram dzia łal no ści Okrę go we go
Za rzą du PZD w Lu bli nie na ka den cję 2011–2015”. No -
wo wy bra ny pre zes Okrę go we go Za rzą du  p. Sta ni sław
Cho dak ogło sił za mknię cie ob rad Zjaz du. 

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
PZD w Lu bli nie

Lu blin, dnia 25 czerw ca 2011 r.

PRO GRAM
dzia łal no ści Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Lu bli nie

na ka den cję 2011–2015

Ogro dy dział ko we na Lu belsz czyź nie ist nie ją od 85 lat.
Słu żą one ja ko miej sce wy po czyn ku, pra cy i upraw ogrod -
ni czych oraz in te gra cji ro dzin. Dzi siaj na te re nie wo je -
wódz twa lu bel skie go znaj du je się po nad 33 ty sią ce dzia łek
i ko rzy sta ją z nich ro dzi ny skła da ją ce się z kil ku po ko leń.
W ist nie ją cej sy tu acji spo łecz nej i eko no micz nej miesz -
kań ców na szych miast, funk cja dział ki nie zmie ni ła się.
Dział ka w peł ni da je szan sę ro dzi nom na uzu peł nie nie
swo jej spi żar ni do mo wej w wa rzy wa i owo ce, moż li wość
ta nie go wy po czyn ku, spę dze nia wol ne go cza su przez
dzie ci i mło dzież ale rów nież se nio rów, któ rym stwa rza
wa run ki god ne go, po ży tecz ne go i czyn ne go prze by wa nia
na świe żym po wie trzu. Ogro dy speł nia ją też funk cję in te -
gra cyj ną i eko lo gicz ną dla lo kal nych spo łecz no ści ja ko
en kla wy zie le ni i miej sca za stę pu ją ce par ki miej skie.

Jed nym z fun da men tów pol skie go ru chu ogrod nic twa
dział ko we go jest usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Do ku ment ten re gu lu je naj istot niej sze za gad nie nia
do ty czą ce funk cjo no wa nia ogro dów, sta tu su dział kow -
ców, za sad użyt ko wa nia dzia łek oraz po zy cji praw nej
PZD. Za wie ra naj istot niej sze in stru men ty za pew nia ją ce

dal szy roz wój na szym ogro dom. Nie ste ty od kil ku lat po -
ja wia ją się ata ki wo bec ogro dów i Związ ku. Uświa da mia -
ją rów nież i one ogrom ną ro lę i zna cze nie usta wy. Z te go
wzglę du sa ma usta wa by ła przed mio tem za cie kłych ata -
ków cze go przy kła dem by ły ini cja ty wy PiS, a ostat nio wy -
stą pie nia I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o uzna nie usta wy za nie zgod ną z Kon -
sty tu cją. To w jej obro nie sta nę li dział kow cy do ku men tu -
jąc to po nad 620 tys. pod pi sów oraz wszyst kie służ by
or ga ni za cyj ne, a tak że licz ni oby wa te le na szych miast ko -
rzy sta ją cy tyl ko oka zjo nal nie z ogro dów dział ko wych.

Okrę go wy Zjazd De le ga tów uzna je usta wę o ROD za
je den z naj waż niej szych do rob ków ca łe go pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Rów no cze śnie zo bo -
wią zu je wszyst kie or ga ny Związ ku na Lu belsz czyź nie do
obro ny tej usta wy. Uwzględ nia jąc sta no wi ska za pre zen -
to wa ne pod czas spo tkań przed wy bor czych, opi nie ze brań
spra woz daw czych ogro dów oraz wy po wie dzi de le ga tów
pod czas Zjaz du Okrę go we go uzna je się że:

Ro la Okrę go we go Za rzą du wy ni ka z fak tu, że jest on
umiej sco wio ny w struk tu rze Związ ku po mię dzy ogro da -
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mi dział ko wy mi, a Kra jo wą Ra dą i w kon se kwen cji re ali -
za cja pro gra mu dzia ła nia jest uza leż nio na od spraw no ści
je go dzia ła nia i rze tel no ści wy ko ny wa nia swo ich obo -
wiąz ków.

Okrę go wy Zjazd De le ga tów uwa ża, że nie zwy kle waż -
ne i ko niecz ne jest do sko na le nie me tod i po dej mo wa nie
dzia łań w spo sób do sto so wa ny do zmie nia ją cych się wa -
run ków oraz po trzeb ogro dów Lu belsz czy zny.

Za da nia sto ją ce przed ogro da mi wy ma ga ją od po wied -
nie go wspar cia i w tym za kre sie Okrę go wy Za rząd po wi -
nien wspo ma gać je w bie żą cej dzia łal no ści jak i wła ści wie
re pre zen to wać przed wła dza mi pań stwo wy mi i sa mo rzą -
dów te ry to rial nych.

Do pod sta wo wych za dań Okrę go we go Za rzą du Zjazd
za li cza wspie ra nie ogro dów po przez:

1. Po moc fa cho wą w za kre sie in we sty cji, za go spo da ro -
wa nia i mo der ni za cji.

2. Po moc oświa to wą, in struk ta żo wą i szko le nio wą.
3. Po moc z Fun du szu Roz wo ju.
4. Po moc praw ną.
5. Zwal cza nie zja wi ska za miesz ki wa nia na dział kach.
6. Po moc w za kre sie za rzą dza nia ogro da mi.
7. Obro na in te re sów ogro dów i dział kow ców.
8. Za go spo da ro wy wa nie wol nych te re nów.
Zjazd uzna je, że pra wi dło we funk cjo no wa nie ogro dów

za le ży przede wszyst kim od spraw no ści za rzą dów ROD.
Jest to pod sta wo wy or gan w re ali za cji za dań nie tyl ko
ogro du ale i ca łe go Związ ku. Re pre zen tu je rów nież ogród
i dział kow ców wo bec ze wnętrz nych kon tra hen tów jak i
władz lo kal nych. Od po zio mu dzia ła nia i za an ga żo wa nia
Za rzą du za le żą dal sze lo sy ogro dów.

Dla te go Zjazd uwa ża za ko niecz ne po dej mo wa nie dzia -
łań w ce lu po pra wy wi ze run ku ogro dów, ich sta nu za go -
spo da ro wa nia aby sta ły się wi zy tów ką każ de go mia sta i
osie dla. Ogro dy dział ko we są ele men tem urba ni sty ki
miast, są tak że te re na mi zie lo ny mi, z któ rych win ni ko -
rzy stać miesz kań cy miast.

Za rząd ogro du re ali zu je za da nia ca łe go Związ ku, dla te -
go nie zmier nie waż ne jest, aby rze tel nie i na bie żą co in for -
mo wał wszyst kich dział kow ców o spra wach, któ re ich
do ty czą, a tym sa mym nie tyl ko ich ogro du ale wszyst -
kich ogro dów kra ju.

Ogro dy i dział ki ma ją słu żyć ro dzi nom, za rząd ROD ma
dą żyć do za pew nie nia ta kich wa run ków aby ogród sta no -
wił miej sce spo koj ne go wy po czyn ku i pro wa dze nia upraw
ogrod ni czych.

Zjazd stwier dza, że wy ko nu jąc swo je sta tu to we za da -
nia, Za rząd ROD jak i każ dy or gan Związ ku wi nien pa -
mię tać o swo jej słu żeb nej ro li wo bec dział kow ców bo-
wiem to oni sta no wią Pol ski Zwią zek Dział kow ców i są
pod mio tem dzia ła nia ca łe go Związ ku.

Od sze re gu lat ogro dy dział ko we i Zwią zek sta no wią
obiekt ko lej nych, ata ków. Po dej mo wa ne są roz ma ite pró -
by nisz cze nia po nad stu let nie go do rob ku pol skie go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go po przez li kwi da cję ogro dów 
i na sze go Związ ku. Nic nie za po wia da, by mo gło się to
zmie nić. Z te go punk tu wi dze nia przy szłość ogro dów jest
wciąż nie pew na.

Nie wol no nam za po mi nać o ogrom nym po ten cja le
tkwią cym z na szym ru chu. Sil na in te gra cja dział kow ców
po zwa la spoj rzeć z opty mi zmem na naj bliż sze la ta. Po -
czu cie to wzmac nia fakt, że ogro dy i Zwią zek są wciąż
po trzeb ne nie tyl ko dział kow com ale rów nież spo łe czeń -
stwu. Wzmac nia to prze ko na nie dal szy roz wój świa to we -
go ru chu ogrod nic twa dział ko we go, a kon so li da cja ro dzi
jed nak po trze bę pod ję cia bar dziej sta now czych dzia łań na
rzecz mo der ni za cji ogro dów i dzia łek, po pra wy ich za go -
spo da ro wa nia oraz pro mo cji na sze go ru chu w spo łe czeń -
stwie. Tyl ko ta kie dzia ła nia oraz dal sza kon so li da cja
śro do wi ska dział ko we go po zwo li za cho wać ogro dy na
przy szłość dla na stęp nych po ko leń. Za da nia te nie są ła twe
i ich wy ko na nie bę dzie nie zwy kle trud ne, lecz ich pod ję -
cie i re ali za cja jest ko niecz na, je śli chce my to na dal bro -
nić i umac niać ogrod nic two dział ko we.

Okrę go wy Zjazd De le ga tów jest prze ko na ny, że na szą
lu bel ską spo łecz ność dział ko wą stać na pod ję cie te go tru -
du. Nie raz bo wiem udo wod ni li śmy, że po tra fi my zmie -
rzyć się z prze ciw no ścia mi w wal ce o za cho wa nie
za sad ni czych war to ści u pod staw na sze go ru chu. Rów nież
i dziś mu si my wyjść na prze ciw prze szko dom, wy zwa -
niom i za gro że niom aby po raz ko lej ny wyjść zwy cię sko
dla do bra i po myśl no ści lu bel skich ogro dów.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów w Lu bli nie

Lu blin, 25.06.2011 r.

2. In for ma cja z Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Olsz ty nie

Re la cja z VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Olsz ty nie z dnia 2 lip ca 2011 r.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w Olsz ty nie od -
był się w dniu 2 lip ca 2011 r. w sa li kon fe ren cyj nej Urzę -

du Wo je wódz kie go. Na Zjeź dzie licz nie sta wi li się de le ga -
ci z wo je wódz twa War miń sko -Ma zur skie go. Za szczy cił
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go tak że swo ją obec no ścią Pan Eu ge niusz Kon drac ki Pre -
zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Z za pro sze nia sko -
rzy sta li rów nież przed sta wi cie le władz pań stwo wych,
sa mo rzą do wych oraz po sło wie i se na to ro wie a tak że
współ pra cu ją cy z Okrę go wym Za rzą dem pro fe so ro wie z
Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie. 

Pre zes Okrę go we go Za rzą du Zbi gniew Ko ło dziej czak
otwo rzył Zjazd o go dzi nie 10.30. Wpro wa dzo no sztan dar
i od śpie wa no hymn Pol skie go Związ ku Dział kow ców
„Zie lo na Rzecz po spo li ta”. Uczczo no tak że chwi lą ci szy
wszyst kich człon ków Związ ku, któ rzy ode szli w cza sie
mi ja ją cej ka den cji.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów w Olsz ty nie od by wał
się pod ha słem „Dział ka, Ro dzi na, Zwią zek”. Dru gim
ha słem Zjaz du zwią za nym z po ło że niem geo gra ficz nym
na sze go okrę gu by ło „Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we
zgod ne z na tu rą War mii i Ma zur”. Pre zes Ko ło dziej -
czak na wią zał w swo im wy stą pie niu do kon kur su „No we
7 Cu dów Na tu ry”, w któ rym star tu je nasz re gion. Pod kre -
ślił, że ogro dy dział ko we wpi su ją się w tę ideę bar dzo do -
brze, ja ko zie lo ne za kąt ki miast, miej sca od po czyn ku 
i ob co wa nia z na tu rą War mii i Ma zur. 

Po wy bo rze prze wod ni czą cych i Pre zy dium Zjaz du Pre -
zes Związ ku Eu ge niusz Kon drac ki wrę czył od zna cze nia
związ ko we i dy plo my przy zna ne przez Kra jo wą Ra dę
PZD. Na stęp nie przed sta wio no i za twier dzo no po rzą dek
oraz re gu la min ob rad a na stęp nie wy bra no ko mi sje. Pre -
zes Ko ło dziej czak przed sta wił re fe rat spra woz daw czo 
– pro gra mo wy, a tak że spra woz da nie Okrę go we go Za rzą -
du z dzia łal no ści za okres ka den cji. Swo je spra woz da nia
przed sta wi li tak że Pa ni Zo fia Szcze ciń ska -Bier nac ka
(Prze wod ni czą ca Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej) oraz
Pan Alek san der Brze ziń ski (Prze wod ni czą cy Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej).  

Na VIII Okrę go wym Zjeź dzie PZD w Olsz ty nie nie za -
bra kło tak że go ści, któ rzy bar dzo licz nie przy by li i chęt nie
za bie ra li głos dzię ku jąc za do tych cza so wą do brą współ -
pra cę z Okrę go wym Za rzą dem, za pew nia jąc jed no cze śnie
o chę ci po głę bia nia tych do brych re la cji. Pa dło tak że wie -
le de kla ra cji i za pew nień po mo cy dział kow com, za rów no
w obro nie na szej usta wy, jak i wspar cia w spra wach zwią -
za nych z ist nie niem ogro dów w na szym re gio nie. 

W imie niu Wo je wo dy War miń sko -Ma zur skie go Pa na
Ma ria na Po dziew skie go, głos za bra ła Pa ni An na Wań kow -
ska – So bie siak (za stęp ca Dy rek to ra Biu ra Wo je wo dy
War miń sko -Ma zur skie go Urzę du Wo je wódz kie go). Prze -
ka za ła na rę ce Pre ze sa OZ list od Wo je wo dy, w któ rym to
nadaw ca do ce nia zna cze nie ak tyw no ści dział kow ców na
rzecz wszyst kich miesz kań ców pół noc no -wschod niej Pol -
ski. „To dzię ki Wa szej pra cy ogród ki dział ko we co raz czę -
ściej sta ją się „zie lo ny mi” wi zy tów ka mi miast na sze go
re gio nu, bę dąc jed no cze śnie miej scem wy po czyn ku i re -
kre acji ca łych ro dzin”. Wo je wo da zwró cił tak że uwa gę na
zna cze niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ochro nie
śro do wi ska na tu ral ne go oraz wska zał ich po zy tyw ny

wpły wy na po pra wę wa run ków eko lo gicz nych w mia stach
War mii i Ma zur. 

Pan Wła dy sław Mań kut, Rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa
War miń sko -Ma zur skie go, a tak że Prze wod ni czą cy War -
miń sko -Ma zur skiej Ra dy Wo je wódz kiej SLD za pew nił,
że je go klub par la men tar ny da lej bę dzie współ pra co wał 
i ra zem z PZD uczest ni czył w po li ty ce spo łecz nej. Opo wie -
dział się tak że za nie ak cep ta cją dzia łań, któ re nie sprzy ja ją
PZD i są skie ro wa ne prze ciw ko na szej or ga ni za cji. Za de -
kla ro wał rów nież swo je wpar cie nie tyl ko po li tycz ne.

Obec ny na Zjeź dzie Bur mistrz Iła wy Pan Wło dzi mierz
Ptasz nik, za zna czył na wstę pie, że bar dzo do ce nia zna cze -
nie dzie się ciu iław skich ogro dów dział ko wych w pro mo -
cji mia sta i ja ko je go go spo darz przy wią zu je du żą wa gę do
dzia łal no ści ogro dów. Bur mistrz prze ko ny wał, że pro mo -
cja mia sta mu si być pro wa dzo na za rów no po przez ak ty wi -
za cje spor tu i kul tu ry, jak i po przez wspie ra nie dzia łal no ści
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Po chwa lił współ pra cę
z pre ze sa mi i za rzą da mi iław skich ogro dów za zna cza jąc,
że ich ak tyw ność na rzecz spo łecz no ści mia sta jest zna -
czą ca i za słu gu je na uzna nie przy spa rza jąc splen do ru mia -
stu Iła wie.     

Klub par la men tar ny SLD re pre zen to wa ny był rów nież
przez po sła Pa na prof. Ta de usza Iwiń skie go, któ ry do ko -
nał bar dzo do kład nej ana li zy za gro żeń ja kie nie sie ze so -
bą ewen tu al ne uzna nie przez Try bu na Kon sty tu cyj ny (TK)
nie zgod no ści waż niej szych ar ty ku łów usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Pro fe sor Iwiń ski roz po czął
swo je wy stą pie nie od stwier dze nia, że wszyst kie dzia ła nia
skie ro wa ne prze ciw ko PZD są pró bą ubez wła sno wol nie -
nia Związ ku. Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go kwe -
stio nu je ro lę dzia łek ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu b-
licz nej, nie sie ze so bą za gro że nie po le ga ją ce na po zba wie -
niu dział kow ców ochro ny praw nej i użyt ko wa nia dział ki
bez pod sta wy praw nej. Za zna czył, że dzia ła nia te są cio -
sem w pra wa na by te dział kow ców i mo gą do pro wa dzić
do nie spra wie dli we go ich wy własz cze nia. Wnio sek wią -
że się rów nież z za gro że niem zwią za nym z dez in te gra cją
we wnątrz na szej or ga ni za cji ze wzglę du na za kwe stio no -
wa nie po wią za nia użyt ko wa nia dział ki z przy na leż no ścią
do PZD. W ko lej nym ar ty ku le, któ ry zo sta nie prze ana li zo -
wa ny przez TK wnio sko daw ca ne gu je pra wo struk tur
PZD do de cy zji o przy dzia le dział ki, zda niem pro fe so ra
jest to atak na sa mo dziel ność PZD i dzia ła nie nie zgod ne
z za sa dą słusz no ści. Po nad to po seł Iwiń ski od niósł się tak -
że do pró by usta no wie nia sztucz nej za sa dy wy bo ru oso by,
któ rej po win na być przy dzie lo na dział ka po śmier ci jej
użyt kow ni ka. Za kwe stio no wa nie ar ty ku łu okre śla ją ce go
tę kwe stię mo że do pro wa dzić do krzyw dzą cych roz wią zań
dla osób, któ re po zo sta ją i któ re ko rzy sta ły z dział ki ra -
zem z jej człon kiem. 

Fran cu ską mak sy mą „im bar dziej się coś zmie nia, tym
bar dziej jest to sa mo” pro fe sor Iwiń ski za koń czy ło swo je
wy stą pie nie, opo wia da jąc się tym sa mym za po zo sta wie -
niem na szej usta wy w obec nie ist nie ją cej for mie. Po gra tu -
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lo wał do tych cza so wej wy trwa ło ści w wal ce w obro nie
usta wy i Związ ku. Za pew nił, że je go for ma cja bro ni ła nas
za wsze, i że da lej bę dzie to czy nić. 

Wy stą pie nie ko lej ne go go ścia – po sła Wi tol da Gin towt -
-Dzie wał tow skie go sta no wi ło ko lej ną de kla ra cję wspar -
cia i po mo cy dział kow com ze stro ny SLD. „Sto sie dem
lat hi sto rii i dzia ła nia ogro dów dział ko wych w Pol sce war -
to chro nić, bo są one po trzeb ne” – mó wił. Je go zda niem
sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ana li zu jąc zgod -
ność z Kon sty tu cją ar ty ku łów usta wy o ROD po win ni
wziąć pod uwa gę tak że wszyst kie za słu gi PZD. Ogro dy
dział ko we ist nia ły już przed woj ną i spraw nie funk cjo nu -
ją rów nież obec nie w ca łej Eu ro pie. Wpły wa ją po zy tyw -
nie na eko lo gię, czy stość i pięk no kra jo bra zu, upięk sza jąc
swo ją zie le nią mia sta nie tyl ko na sze go wo je wódz twa. Są
miej scem ak tyw ne go wy po czyn ku dla wie lu lu dzi. 

Po seł Dzie wał tow ski kry tycz nie wy po wie dział się tak -
że na te mat ra por tu z kon tro li NIK, któ ry w bar dzo nie ko -
rzyst ny i krzyw dzą cy spo sób przed sta wił sy tu ację w pol s-
kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Ta kie dzia ła nia
uznał za wy so ce szko dli we. Pod kre ślił, że ra port ten zo stał
kry tycz nie oce nio ny cze go wy ni kiem by ło nie przy ję cie
go przez ko mi sję sa mo rzą do wą Sej mu. 

Koń cząc swo je wy stą pie nie za pew nił, że SLD za wsze
stoi po stro nie dział kow ców. Zwró cił tak że uwa gę, że
dział kow cy, ja ko oby wa te le Pol ski ma ją pra wo i po win ni
za wsze wy po wia dać się w spra wach, któ re ich do ty czą.
„Wy je ste ście naj waż niej szą wła dzą w tym pań stwie – nic
o Was bez Was”– za koń czył Dzie wał tow ski. 

Pan po seł Ja nusz Ci choń z PO, po gra tu lo wał de ter mi -
na cji w wal ce w obro nie Związ ku. „Nie by ło ła two wal -
czyć, ale to dział kow cy da li ra dę, bo nic nie uda je się
sa mo”. Za zna czył, że to lu dzie dzię ki swo im dzia ła niom i
kon se kwen cji wal czą o zro zu mie nie dla rze czy wi stej ro li
ROD w go spo dar ce. Ja ko eko no mi sta przed sta wił ro lę ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych ja ko przy kład do bra po -
żą da ne go. W prak ty ce wią że się to z ko rzy ścia mi pry-
wat ny mi po je dyn czych użyt kow ni ków dzia łek, jak i ich
ro dzin, któ re przy no szą tak że znacz nie więk sze ko rzy ści
spo łecz ne. „Wszyst ko da się po li czyć i nie moż na nie do ce -
niać zna cze nia ko rzy li spo łecz nych, ja kie nio są ze so bą ro -
dzin ne ogro dy dział ko we. Ze wzglę du na te ko rzy ści
pań stwo ma obo wią zek wspie ra nia kon sump cji te go ty pu
dóbr. Pań stwo po win no wy cho dzić z po mo cą, bo z eko no -
micz ne go punk tu wi dze nia ro dzin ne ogro dy dział ko we
przy nio są sa me ko rzy ści”– mó wił Ci choń. Na ko niec za -
de kla ro wał dal szą chęć po mo cy we wspól nym dą że niu do
bu do wy na no wo zna cze nia i ro li Związ ku oraz ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

Se na tor PO, Pan Ma rek Ko nop ka do łą czył się do tych
za pew nień i de kla ra cji po twier dza jąc szcze rą chęć dal szej
współ pra cy. Ja ko re pre zen tant okrę gu ełc kie go bar dzo do -
brze oce nił do tych cza so wą współ pra cę or ga nów PZD 
z przed sta wi cie la mi sa mo rzą du z te go re jo nu na sze go wo -
je wódz twa.

Wi ce prze wod ni czą cy Sej mi ku wo je wódz twa War miń -
sko -Ma zur skie go Pan An drzej Ryń ski, przy po mniał, że
peł niąc róż ne funk cje za rów no w or ga nach ad mi ni stra cji
pań stwo wej jak i sa mo rzą do wej, już od 20 lat współ pra -
co wał i wspie rał Zwią zek i ro dzin ne ogro dy dział ko we.
Za zna czył rów nież, że Sej mik wo je wódz twa War miń sko
– Ma zur skie go za pla no wał  i umie ścił w Pierw szej Stra te -
gii Roz wo ju  już w 2000 ro ku i utrzy mał w ko lej nej 
w 2005 ro ku  ro dzin ne ogro dy dział ko we ja ko trwa ły ele -
ment pej za żu na sze go wo je wódz twa. Ana li zu jąc sy tu ację
ROD na te re nie na sze go wo je wódz twa za uwa żył, że obec -
nie obo wią zu ją ce ten den cje w roz wo ju miast nie sprzy ja -
ją ogro dom ze wzglę du na po trze bę sto so wa nia za sa dy
utrzy my wa nia miast w ist nie ją cych gra ni cach. Ist nie je tu
za gro że nie po szu ki wa nia no wych te re nów in we sty cyj -
nych kosz tem grun tów, na któ rych znaj du ją się ro dzin ne
ogro dy dział ko we. Za pew nił jed nak o swo im wspar ciu w
wal ce o ist nie nie i spo kój w ROD.

Pan Ja ro sław Sar now ski, Dy rek tor De par ta men tu Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi Urzę du Mar szał kow skie go, prze ka zał
po zdro wie nia od Mar szał ka Wo je wódz twa Jac ka Pro ta sa.
Pan Za zna czył, że do tych cza so we dzia ła nia zwią za ne z wy -
ko rzy sta niem środ ków unij nych na ochro nę śro do wi ska 
i po pra wę in fra struk tu ry wpły wa ją tak że na po pra wę funk -
cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Pan Sta ni sław Ko wal czyk, Prze wod ni czą cy War miń -
sko -Ma zur skiej Ra dy Wo je wódz kiej OPZZ w Olsz ty nie
przy po mniał, że ja ko dział ko wiec i by ły pre zes ogro du ro -
zu mie pro ble my z ja ki mi bo ry ka ją się dział kow cy, dla te -
go w swo jej pra cy związ ko wej nie za po mi na o pro ble -
mach ogro dów sta le an ga żu jąc się w wal kę w ob ra nie ru -
chu dział ko we go. 

Pan Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niusz
Kon drac ki w swo im prze mó wie niu na wią zał do hi sto rii
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, za zna cza jąc je -
go wiel kie zna cze nie za rów no dla sa mych dział kow ców
jak i spo łecz no ści na sze go kra ju. Wy stą pie nie do ty czy ło
sy tu acji w Związ ku i trud no ści z ja ki mi spo łecz ność dział -
ko wa mu si się bo ry kać przez po nad 20 lat. Naj więk szym
za gro że niem obec nie jest wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go skie ro wa ny do TK ce lem zba da nia nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP za pi sów usta wy o ROD. Pan Pre zes
Kon drac ki pod kre ślił, ogrom ne zna cze nie usta wy , któ ra
jest naj lep szym do ku men tem, bar dzo do brze opra co wa ny
i po par tym do świad cze nia mi wie lu po ko leń lu dzi zwią za -
nych z ru chem ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Jej za -
pi sy chro nią oraz za bez pie cza ją in te re sy dział kow ców.
Pre zes PZD na wią zu jąc do ju bi le uszu 30-le cia na szej usta -
wy za zna czył, że nie mo że my być obo jęt ni wo bec dzia łań
prze ciw ko Związ ko wi, bo do te go spro wa dza ją się wszyst -
kie do tych cza so we dzia ła nia skie ro wa ne prze ciw ko usta -
wie o ROD. Ja sne jest, że grun ty dział ko we przy wró co ne
z nie użyt ków i ugo rów spo łe czeń stwu sta ły się war to ścio -
wym łu pem dla de we lo pe rów i in we sto rów w ca łym kra -
ju. Pan Pre zes Kon drac ki za ape lo wał do wszyst kich ze bra -
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niach o nie po zo sta wa nie obo jęt nym i o wal kę o to co ma -
my, bo lep sze go nie bę dzie. Wszyst kim uczest ni kom
utkwi ły w pa mię ci tak że sło wa, że nam nie wol no nic nie
ro bić.

Uczest ni cy VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów 
w Olsz ty nie przy ję li na stę pu ją ce do ku men ty: 

1. Sta no wi sko 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,

2. Apel w obro nie usta wy o ROD,
3. Re zo lu cję w pra wie współ pra cy z sa mo rzą da mi lo -

kal ny mi,
4. Re zo lu cje skie ro wa ną do szta bów wy bor czych 

o przed sta wie nie sta no wi ska klu bów par la men tar nych na
te mat pro po zy cji zmian w spo so bie użyt ko wa nia ogro dów
dział ko wych,

5. Ode zwę w spra wie ak tyw ne go uczest nic twa dział kow -
ców w zbli ża ją cych się wy bo rach par la men tar nych.

Pod czas ob rad VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów
PZD w Olsz ty nie po ru szo no w dys ku sji kil ka bar dzo waż -
nych te ma tów. Pan Ste fan Opa liń ski (ROD „Sło necz nik”
w Iła wie) mó wił na te mat Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej oraz na te mat szko leń za rów no dla in struk to rów jak
i no wych człon ków Związ ku za zna cza jąc waż ną ro le ja ką
ma ją do speł nia nia. Po zy tyw nie wy po wie dział się na te -
mat współ pra cy na sze go okrę gu z pro fe so ra mi z Uni wer -
sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie, do ce nia jąc
ich ogrom ny wkład i po moc w sze rze niu wie dzy ogrod ni -
czej w śro do wi sku dział kow ców na sze go okrę gu. 

Po chwa lił się tak że po wsta łą mo no gra fią, w for mie al -
bu mo wej, na te mat iław skich ogro dów.

Te ma ty kę zwią za ną z za rzą dza niem i funk cjo no wa niem
du żych ogro dów dział ko wych przed sta wił Pre zes ROD
„Na Wój to wej Ro li” w Kle bar ku Ma łym Pan Jan Misz -
kiel. Po dzie lił się z ze bra ny mi pro ble ma mi z ja ki mi na co
dzień mu si bo ry kać się dzia ła ją cy spo łecz nie za rząd 
w ogro dzie li czą cym po nad dwa ty sią ce dzia łek. Naj więk -
szym pro ble mem jest zbu do wa nie bli skich re la cji i in te -
gra cji w tak du żej spo łecz no ści ogro do wej. Sam oso bi ście
nie zna lazł jed nej go to wej re cep ty na suk ces. W swo im
ogro dzie za uwa żył, że  or ga ni za cja róż ne go ro dza ju spo -
tkań i im prez in te gra cyj nych przy no si po zy tyw ne efek ty. 

Ko lej nym te ma tem, któ ry zo stał po ru szo ny na so bot nim
Zjeź dzie by ły ko ła mło dych dział kow ców. O ro li i zna -
cze niu, któ rych mó wił Pan Ta de usz For nal Pre zes ROD
„XX-le cia PRL” w Olsz ty nie. Zwró cił on uwa gę na ro lę
mło dych dział kow ców, któ rych bę dzie moż na przy go to -
wać do peł nie nia w przy szło ści funk cji w za rzą dach 
i ROD oraz struk tu rach Związ ku. Obec nie pro pa go wa nie
idei spo łecz nej pra cy na rzecz ogro du nie jest ła twe. 

De le gat z Gi życ ka, Pan An drzej Urba niak (ROD „Woj -
cie cha Kę trzyń skie go” w Gi życ ku) po ru szył te mat współ -

pra cy ogro dów dział ko wych z sa mo rzą da mi. Zwró cił tak -
że uwa gę na to, by dzia ła ją cy w ogro dach nie za po mi na li
o przy pil no wa niu i spraw dze niu czy ich ogród jest uję ty 
w prze strzen nym pla nie lub stu dium za go spo da ro wa nia,
gdyż to gwa ran tu je ist nie nie ogro du w da nym re jo nie w
nie zmie nio nej for mie. 

Po ru szył tak że pro blem zwią za ny z wy wo zem od pa dów
z te re nów ogro dów. Wie le za rzą dów nie pil nu je te go. Po -
mi mo du żych kosz tów z tym zwią za nych, dział kow cy wy -
rzu ca ją do kon te ne rów tak że od pa dy or ga nicz ne, któ re
po win ny zo stać wy ko rzy sta ne ja ko kom post i na wóz.

Pa ni Ma rzan na Bu jak Pre zes ROD „1000-le cia PP” Eł -
ku po dzie li ła się z obec ny mi na zjeź dzie de le ga ta mi swo -
imi do świad cze nia mi zwią za ny mi z li kwi da cją czę ści
ogro du na ce le pu blicz ne. W przy pad ku jej ogro du by ła to
bu do wa dro gi kra jo wej.

De le gat ze Szczyt na, Pan Ro man Smo larz (ROD „Bo -
gu mi ła Lin ki”) przed sta wił ze bra nym ko rzy ści ja kie nie -
sie ze so bą po wo ła nie ko le gium pre ze sów. Ja ko za le ty 
i ar gu men ty za ta ką for mą współ pra cy po dał lep sze i po -
waż niej sze trak to wa nie ich w urzę dach ja ko przed sta wi -
cie li więk szej gru py dział kow ców. Je go zda niem jest to
tak że nie oce nio na for ma wy mia ny do świad czeń. Pan
Smo larz po ru szył tak że pro blem prze pro wa dza nia szko -
leń dla no wych człon ków PZD w ogro dach le żą cych 
w od da lo nych od Olsz ty na mia stach na sze go wo je wódz -
twa. Za pro po no wał, aby w każ dym więk szym mie ście
prze szko lić jed ną oso bę, któ ra czę ściej i na miej scu bę -
dzie mo gła prze pro wa dzać ta kie szko le nia.

Pan Le on By czek z ROD „Cy ran ka” w Mrą go wie wy -
po wie dział się na te mat pro ble mów i trud no ścia mi zwią -
za ny mi z prze pro wa dza niem in we sty cji w ogro dach.
Te mat in we sty cji na ogro dach po ru szył tak że Pan Ja rzy
Ko by liń ski z ROD „Mi ko ła ja Ko per ni ka” w Lidz bar ku
War miń skim. Je go do świad cze nia w tej dzie dzi nie by ły
bar dzo po zy tyw ne. 

Ko lej ny de le gat Lidz bar ka War miń skie go, Pan Je rzy
Bor kow ski (ROD „Ta de usza Ko ściusz ki”) po ru szył na to -
miast te mat zwią za ny ze zna cze niem ogro dów dział ko -
wych i po trze bą bu do wa nia wśród sa mych dział kow ców
tro ski o prze trwa nie Związ ku oraz pro pa go wa nie mą drej
opi nii o je go struk tu rach.

De le gat z Olsz ty na, Pan Zbi gniew Pu chaj da (ROD „Raj
Spół dziel czy”) za pro po no wał by Zjazd wy stą pił z re zo lu cją
do szta bów wy bor czych o przed sta wie nie swo ich sta no wisk
w spa wie ist nie nia i funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Koń cząc swo je wy stą pie nie za ape lo wał do
wszyst kich ze bra nych aby wy bie ra jąc się na gło so wa nie 
w zbli ża ją cych się wy bo rach par la men tar nych po par li tych
kan dy da tów, któ rzy opo wie dzą się po zy tyw nie i za pew nią
prze trwa nie ro dzin nym ogro dom dział ko wym.

Na te mat współ pra cy z Okrę go wym Za rzą dem głos 
w dys ku sji za brał Pan Je rzy Bo row ski z ROD „Skan da” w
Olsz ty nie. Na to miast pro ble my ma łych ogro dów po ru szył
de le gat z Olsz ty na, Pan An drzej So kół (ROD „Tu li pan”).  
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De le ga ci na VIII Okrę go wym Zjeź dzie De le ga tów PZD
prze gło so wa li ab so lu to rium dla ustę pu ją ce go Okrę go we -
go Za rzą du  oraz wy bra li no wy Okrę go wy Za rząd li czą cy
37 osób. Pre ze sem Okrę go we go Za rzą du War miń sko -Ma -
zur skie go PZD w Olsz ty nie na ko lej ną ka den cję zo stał Pan
Zbi gniew Ko ło dziej czak. Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na
w no wej ka den cji li czy 7 osób, a na jej prze wod ni czą cą
wy bra no Pa nią Zo fię Szcze ciń ską -Bier nac ką. Na to miast

7-oso bo wej Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w no wej ka -
den cji prze wod ni czył bę dzie Pan Alek san der Brze ziń ski. 

Pod czas ob rad wy bra no tak że 19 de le ga tów na IX Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów i pod ję tych zo sta ło 7 Uchwał.

Pan Pre zes Zbi gniew Ko ło dziej czak po pro sił o wy pro -
wa dze nie sztan da ru i uznał VIII Okrę go wy Zjazd De le ga -
tów w Olsz ty nie za za mknię ty.      

opra co wa ła: Aga ta Mich no

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Okrę gu War miń sko -Ma zur skie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 2 lip 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 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

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Okrę gu War miń sko -
-Ma zur skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców wy ra ża
swo je ne ga tyw ne sta no wi sko i żal z po wo du po wta rza ją -
cych i na si la ją cych się ata ków na sa mo dziel ną i sa mo rząd -
ną or ga ni za cję dział kow ców w na szym kra ju. 

Mie li śmy na dzie ję, że od rzu ce nie przez Sejm w lip cu
2009 ro ku pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych pro -
po no wa ne go przez po słów PiS utnie spe ku la cje na te mat
ko niecz no ści zmia ny usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.
Fakt ten w ca łej na szej spo łecz no ści zo stał przy ję ty z ulgą
i wiel ką sa tys fak cją. Nie ste ty za wie dli śmy się.

Ogrod nic twem dział ko wym za czę ły in te re so wać się or -
ga ny kon sty tu cyj ne. W lip cu 2010 r. Pierw szy Pre zes Są -
du Naj wyż sze go wniósł wnio sek do Try bu na łu Kon sty-
tu cyj ne go kwe stio nu jąc 6 ar ty ku łów, a na stęp nie ca łej
usta wy o ROD ja ko nie zgod nej z Kon sty tu cją RP. Wy da -
rze nie to jest to pre tekst, któ ry zmie rza tak jak po przed ni,
do uchy le nia usta wy i li kwi da cji Związ ku ja ko głów nych
prze szkód do prze ję cia te re nów zaj mo wa nych przez dział -
kow ców.

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. Przy kre 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.

Ostat nie opi nie i sta no wi ska Mar szał ka Sej mu wska zu -
ją, że wąt pli wo ści na su wa ją się już nie do ca łej usta wy 
a nie któ rych ar ty ku łów, to jed nak do kład 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 swej opi nii Mar sza łek
ge ne ral nie po dzie la ar gu men ta cję Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go, 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 do ty czą cą 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 ce le. Z te go
wzglę du za kła da nie ich na grun tach pań stwo wych ma uła -
twić ich two rze nie wła śnie po to, by wy peł nić ce le spo -
łecz nie po ży tecz ne.

Uczest ni cy Zjaz du uwa ża ją, że nie ma pod staw dla po -
sta wie nia wnio sku 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.

Opi nię o nie zgod no ści Kon sty tu cją art. 17 usta wy 
o ROD na le ży uznać za chy bio ną. 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 pod wa żyć pra wa Pol skie go Związ ku
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Dział kow ców i dział kow ców do ochro ny ja ka przy słu gu -
je in nym pod mio tom w na szym kra ju.

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 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 i
pro wa dze nia in nych in we sty cji. 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. Użyt kow ni -
cy dzia łek ocze ku ją 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.

Okrę go wy Zjazd de le ga tów nie ak cep tu je 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.
Na sza oce na 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 bu dzi po waż ne oba wy. 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 przez TK
nie jest więc przy pad ko we i po zwa la 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.

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. W związ ku z tym
uczest ni cy VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów zwra ca -
ją 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 ra re pre zen tu -
jąc Sejm rze czy wi ście wy ka że się neu tral no ścią i da gwa -
ran cję rze tel nej obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we w obec nej struk tu rze są
kon ty nu ato ra mi prze szło 110-let niej tra dy cji ru chu ogrod -
nic twa 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 nia
dla spo łe czeń stwa.

Po zy tyw na ro la ja ką peł nią ogro dy w za spo ko je niu po -
trzeb re kre acyj nych i so cjal nych nie tyl ko dział kow ców ale
rów nież i spo łecz no ści lo kal nej 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.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ 
I WNIOSKÓW

STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Okrę gu War miń sko -Ma zur skie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 2 lip ca 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 Okrę -
gu War miń sko -Ma zur skie go Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców stwier dza ją, że pra wi dło we funk cjo no wa nie i
rozwój 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 prze -
szło 110-let nią tra dy cję ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce. Ogro dy 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 jak i miesz kań ców miast. Po wsta ły naj czę -
ściej na grun tach naj słab szych i zde gra do wa nych a pra cą
dział kow ców i dzia ła niem Związ ku przy wró co ne zo sta ły
przy ro dzie i spo łe czeń stwu. 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 ko -
je niu po trzeb re kre acyj nych i so cjal nych ro dzin, sprzy ja -
ją in te gra cji spo łecz nej, sta no wią for mę wspar cia dla
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licz nej gru py użyt kow ni ków dzia łek. Waż na funk cja ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych zo sta ła pod kre ślo na 
w usta wie z 8 lip ca 2005 ro ku. Usta wo daw ca 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 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. Sa tys fak cjo nu ją 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 nia 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. 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.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Okrę gu War miń sko -
-Ma zur skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier -
dza, 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 przy ja znym nam śro do wi sku.

Zda niem uczest ni ków 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 dow ców z jed no cze snym
po sza no wa niem dział kow ców oraz nie na 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.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ
I WNIOSKÓW 

Olsz tyn, dnia 2 lip ca 2011 r.

APEL
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Olsz ty nie

w obro nie usta wy o ROD
przy ję ta w dniu 2 lip ca 2011 r.

Od by wa ją cy się Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD ma
na ce lu za ła twie nie wszyst kich spraw sta tu to wych i or ga -
ni za cyj nych w mi ja ją cej 4 let niej ka den cji oraz wy bór no -
wych władz Związ ku na no wą ka den cje 2011–2015.
Do ko nu je tak że oce ny mi nio nych wy da rzeń i usta la kie ru -
nek na przy szłość.

Oprócz po zy tyw nych wy da rzeń w ogro dach, w Okrę gu
i w Związ ku, do któ rych za li czyć na le ży mię dzy in ny mi
zor ga ni zo wa nie I Kon gre su PZD, czy rocz ni cy 30-le cia
na szej usta wy o ROD, czym się cie szy my i z cze go je ste -
śmy dum ni. Ogro dy się mo dy fi ku ją, roz wi ja ją i speł nia ją
wła ści wą ro lę dla ro dzin dział ko wych i spo łecz no ści lo -
kal nych. Wiel ki nie po kój i oba wy o ich dal szy byt wy wo -
łu ją wy da rze nia od po nad 20 lat, któ rych ini cja to rzy dą żą
do li kwi da cji, a me to dy są róż ne. W ostat nim okre sie wiel -
ki nie po kój i nie zro zu mie nie wy wo łał fakt jak I Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go za skar żył do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go naj pierw sześć za pi sów, a po tem ca łą usta wę

ja ko nie zgod ną z Kon sty tu cją RP. Nie zro zu mia łym jest
fakt, że przez 5 lat ni gdy nie by ła obiek tem ja kich kol wiek
za strze żeń w pra cy Są du Naj wyż sze go. Prze szła ca łą dro -
gę le gi sla cyj ną po przez Sejm, Se nat i pod pi sa na zo sta ła
przez Pre zy den ta. Jest to chy ba naj po waż niej sze za gro że -
nie, spo śród wszyst kich ja kie po ja wi ły się po przed nio, 
a któ re sku tecz nie przez ty le lat od pie ra li śmy.

Dla te go też my uczest ni cy ob ra du ją ce go dzi siaj Okrę go -
we go Za jaz du wzy wa my wszyst kich dział kow ców do
czyn ne go za an ga żo wa nia się w obro nie na szej usta wy 
o ROD. Tyl ko w ten spo sób mo że my za cho wać na sze ogro -
dy dla przy szłych po ko leń. Po raz ko lej ny mu si my wszy scy
po ka zać, że je ste śmy sa mo rząd ną, sa mo dziel ną or ga ni za -
cją, sku pio ną w jed no li tym Związ ku. Nie chce my być dla
wła dzy pe ten tem, ale part ne rem, któ re go opi nii war to wy -
słu chać. Ogro dy na sze nie tyl ko słu żą naj bied niej szej gru -
pie spo łe czeń stwa, ale i spo łecz no ści lo kal nej.

W imie niu uczest ni ków

Przewodniczący Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
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My zgro ma dze ni dzi siaj na VIII Okrę go wym Zjeź dzie
zwra ca my się do wszyst kich człon ków na sze go Związ ku
o ak tyw ny udział w zbli ża ją cych się wy bo rach. Prze cież
po sło wie za sia da ją cy w Sej mie uchwa li li na szą usta wę 

o zrze sze niu dział kow ców i po wo ła niu ich Związ ku.
Wła śnie w tym ro ku mi ja 30 lat od jej po wsta nia. O rocz -
ni cy tej w tym ro ku po win ni śmy szcze gól nie pa mię tać 
i przy wszyst kich oka zjach i uro czy sto ściach w ROD
uczcić i na gła śniać. 

Wszy scy wie my ja kie ko rzy ści i udo god nie nia wy ni ka -
ją ce z obo wią zu ją cej usta wy o ROD ma ją zjed no cze ni 
w jed nym Związ ku dział kow cy. Od po nad 20 lat bo ry ka -
my się z róż ny mi ata ka mi na ogro dy i Zwią zek prze pro -
wa dza ne róż ny mi me to da mi i spo so ba mi. Na prze strze ni
te go okre su uka zy wa ło się już wie le po my słów i pro jek -
tów zmia ny na szej usta wy. Wie lo krot nie już w Sej mie 
i Se na cie gło so wa ne by ły róż ne pro jek ty zmia ny nie któ -
rych za pi sów do ty czą cych ogro dów i dział kow ców, a na -
wet pro jek ty no wych ustaw. Wszyst ko to pro wa dzić mia ło
do roz bi cia Związ ku, li kwi da cji ogro dów dział ko wych ce -
lem po zy ska nia i sprze da nia cen nych grun tów w mia stach.

We wszyst kich tych mo men tach po ka za li śmy, że je ste śmy
sil nym i zin te gro wa nym śro do wi skiem. 

Obec nie naj groź niej szy jest wnio sek I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go zło żo ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, w
któ rym za rzu co no, że sze reg za pi sów w na szej usta wie
jest nie zgod nych z Kon sty tu cją RP. 

Sza now ni dział kow cy.
Bio rąc pod uwa gę i pa mię ta jąc o tych trud nych ostat -

nich la tach i twar dej wal ce o ist nie nia na szej usta wy 
o ogro dach nie za po mi naj my o tych par la men ta rzy stach,
któ rzy po ma ga li nam i dzię ki nim ist nie je my. Te go rocz ne
wy bo ry bę dą szcze gól nie dla nas waż ne w związ ku z tym
wnio skiem w Try bu na le. Na szym oby wa tel skim obo wiąz -
kiem jest uczest ni cze nie w wy bo rach. Pro si my Za rzą dy
ROD, aby spra wy te prze ka zy wa li i uświa da mia li swo ich
dział kow ców. Ape lu je my, aby po pie ra li te oso by, któ re nas
wspie ra ły. Gło suj my na tych, lu dzi któ rych da rzy my za -
ufa niem i sza cun kiem, na tych któ rych zna my i wie my, że
po wy bo rach bę dą z na mi i nas nie za wio dą i za wsze pa -
mię ta ją o ogro dach i na szych pro ble mach.        

W imie niu uczest ni ków

Przewodniczący Ko mi sji Uchwał i Wnio sków

ODE ZWA
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Olsz ty nie

w spra wie: ak tyw ne go uczest nic twa dział kow ców w zbli ża ją cych się wy bo rach par la men tar nych przy ję ta
w dniu 2 lip ca 2011 r.

Olsz tyn, dnia 2 lip ca 2011 r.

RE ZO LU CJA
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Olsz ty nie

przy ję ta w dniu 2 lip ca 2011 r.

Wo je wódz kie Szta by wy bor cze PO, PiS, SLD, PSL

Ogro dy dział ko we sta no wią zna czą cy ele ment śro do wi -
ska przy rod ni cze go. Do ty czy to za rów no Olsz ty na jak też
re gio nu War mii i Ma zur a tak że Pol ski. Ogro dy łą czą
funk cję sa dow ni czo -wa rzyw ni czą z re kre acyj no -wy po -
czyn ko wą. 

Z do bro dziej stwa ogro dów dział ko wych ko rzy sta ją lu -
dzie w róż nym wie ku i po zy cji spo łecz nej, na ogół jed nak
nie po sia da ją cy wy so kie go sta tu su ma te rial ne go. 

W sa mym Olsz ty nie za re je stro wa nych jest 37 ogro dów,
na któ rych pra cu je i wy po czy wa 15 ty się cy ro dzin, w wo -
je wódz twie war miń sko -ma zur skim od po wied nio 176

ogro dów i 38 500 ro dzin, a w kra ju bli sko 5 000 ogro dów
i 926 000 ro dzin. Po nie waż każ da z ro dzin li czy co naj -
mniej 2–5 osób, da je to licz bę prze kra cza ją cą 2 mln osób.
Użyt kow ni cy dzia łek re pre zen tu ją więc zna czą cy elek to -
rat, mo gą cy istot nie wpły nąć na wy ni ki wy bo rów par la -
men tar nych.

Po nie waż co ja kiś czas po ja wia ją się kon cep cje po li ty -
ków nie któ rych par tii, su ge ru ją ce zmia ny w spo so bie
użyt ko wa nia ogro dów dział ko wych, a na wet ich li kwi da -
cję, VIII Okrę go wy Za jazd De le ga tów PZD w Olsz ty nie
uprzej mie pro si Wo je wódz ki Sztab Wy bor czy PO, PiS,

Prze wod ni czą cy Zjaz du
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SLD, PSL o przed sta wie nie sta no wi ska ugru po wa nia 
w tej istot nej dla nas spra wie. Uchwa łę tej tre ści pod ję li

De le ga ci na VIII Okrę go wym Zjeź dzie De le ga tów PZD
w Olsz ty nie, od by tym 02.07.2011 r.

W imie niu uczest ni ków

Przewodniczący Ko mi sji Uchwał i Wnio sków

Wnio sko daw ca 

Za łącz nik Nr 1 do Uchwa ły Nr 5/2011 
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Olsz ty nie 

z dnia 2 lip ca 2011 r.

PROGRAM DZIAŁANIA
Okrę go we go Za rzą du PZD na ka den cje 2011–2014

Nad rzęd nym i naj waż niej szym ce lem w naj bliż szym cze -
ka ją cym nas okre sie bę dzie wal ka i obro na na szej usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Dla te go też na le ży
wy ko rzy stać wszyst kie struk tu ry Związ ku i dział kow ców
aby da lej po dej mo wać sta no wi ska, ape le, ode zwy, re zo lu -
cje i kie ro wać je do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Pre mie ra,
Sej mu, Po słów jesz cze przed orze cze niem Try bu na łu.

Jest to jed na z moż li wych me tod na szej obro ny. Na le ży
rów nież po dej mo wać roz mo wy i or ga ni zo wać spo tka nia 
z po sła mi, wła dza mi lo kal ny mi i sa mo rzą dow ca mi przed -
sta wia jąc im ro le i za da nia Związ ku i ogro dów ja kie speł -
nia ją dla dział kow ców i spo łe czeń stwa. W mia rę moż li -
wo ści pro sić o ich opi nię i sta no wi ska.

Je śli cho dzi o pro ble my zwłasz cza z wła ści wym funk -
cjo no wa niem ogro dów za gad nień do któ rych po wo ła ny
zo stał Zwią zek to naj waż niej szy mi po win ny być:

1. wy pra co wać me to dę i spo sób aby mieć bez po śred ni
i szer szy kon takt z dział kow ca mi. Jed nym z ta kich czyn -
ni ków mo że być uatrak cyj nie nie od by wa nia ze brań spra -
woz daw czych, któ re moż na by po łą czyć z cie ka wym
po ka zem, wy sta wą czy pre lek cją itp. Mo że zor ga ni zo wa -
nie otwar cia se zo nu dział ko we go po łą czo ne go z pik ni -
kiem i drob nym po czę stun kiem lub w dniu kie dy jest
uru cha mia na wo da w ogro dzie.

Ta ki przy kła dy u nas już są, np. ROD „Prof. Sz. Pie niąż -
ka” w Mo rą gu ROD „Na Wój to wej Ro li” Kle bar ku ROD
„Je zior na” w Olsz ty nie ROD „XX-le cia PRL” w Olsz ty nie
i na ta kich spo tka niach prze ka zy wać ro lę i za da nia Związ -
ku i ich ogro du.

2. Zin ten sy fi ko wać spo tka nia, na ra dy, szko le nia z Pre -
ze sa mi, Za rzą da mi ROD wspól nie usta lić i wy pra co wać

me to dę aby bar dziej ry go ry stycz nie prze strze gać i sto so -
wać za pi sy za war te w Sta tu cie i Re gu la mi nie ROD, 
w szcze gól no ści:

a) bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go,
b) za mel do wa nia i za miesz ki wa nia na dział kach,
c) przy dział dzia łek dla spo łecz no ści lo kal nej.
3. Zor ga ni zo wać dwóch eta pach prze gląd wszyst kich ROD

do ty czą cy za go spo da ro wa nia, re mon tów i in we sty cji.
4. Kon ty nu ować spraw dza nie i usta la nie z Urzę da mi

Gmi ny umiesz cza nie ogro dów w pla nie prze strzen ne go
za go spo da ro wa nia.

5. In spi ro wać i kon ty nu ować pra ce re mon to we i in we -
sty cyj ne w ROD, co przy czy ni się do lep sze go wi ze run ku
na szych ogro dów i dzia łek.

6. Sys te ma tycz nie pro wa dzić szko le nia i na ra dy dla
Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej, po zy ski wa nie no wych
in struk to rów stwa rzać im wa run ki dla ich dzia łal no ści.
Obo wiąz ko wo kon ty nu ować i ob jąć szko le niem wszyst -
kich no wo przyj mo wa nych dział kow ców.

7. Pro pa go wać i roz wi jać w ROD Dni Dział kow ca i in -
ne im pre zy in te gra cyj ne. Nie któ re moż na pro wa dzić
wspól nie z wła dza mi lo kal ny mi i sa mo rzą do wy mi. Na le -
ży dą żyć do ich uatrak cyj nie nia.

8. Utrzy my wać sta łe i na wią zy wać no we kon tak ty z po -
li cją, stra żą miej ską i po żar ną ce lu po pra wy bez pie czeń -
stwa.

9. Na wią zy wać i pro wa dzić współ pra cę z in ny mi or ga -
ni za cja mi po za rzą do wy mi.

10. Pro mo wać wy daw nic twa dział ko we i mie sięcz nik
„dział ko wiec”.

11. Pro wa dzić dzia łal ność na rzecz ochro ny śro do wi ska.

PRZEWODNICZĄCY Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
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W dniu 2 lip ca 2011 r. od był się III Okrę go wy Zjazd De -
le ga tów PZD. Ob ra dy od by wa ły się w Sa li Kon fe ren cyj -
nej WSK-PZL Rze szów. W Zjeź dzie uczest ni czy ło 95
de le ga tów, co sta no wi ło 65% ogó łu de le ga tów wy bra nych
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a tak że człon ko wie
ustę pu ją ce go Okrę go we go Za rzą du, Pod kar pac kiej Okrę -
go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem -
czej. W Zjeź dzie wzię li udział za pro sze ni go ście: po sło wie
na Sejm p. Wie sław Ry giel (PSL) i p. To masz Ka miń ski
(SLD), rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa Pod kar pac kie go p.
Wła dy sław Stę pień, Wi ce wo je wo da Pod kar pac ki p. An -
drzej Re gu ła, Dy rek tor Ga bi ne tu Mar szał ka Wo je wódz -
twa Pod kar pac kie go p. Ka zi mierz Ro ki ta, Prze wod-
ni czą cy Ra dy Mia sta Rze szo wa p. An drzej Dec, Pre zy -
dent Mia sta Tar no brze ga p. Nor bert Ma sta lerz, Wi ce pre -
zy dent Mia sta Rze szo wa p. Ro man Hol zer, Za stęp ca
Bur mi strza Mia sta Ja sło p. An drzej Ka chlik, Ko men dant
Wo je wódz ki Po li cji gen. Jó zef Gdań ski, Dy rek tor Pod kar -
pac kie go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go w Bo gu chwa le
p. Ta de usz Pło szaj. Kra jo wą Ra dę PZD re pre zen to wa li:
Wi ce pre zes KR PZD p. An to ni Ko strze wa i Kie row nik
Wy dzia łu Pre zy dial ne go p. Ma rek Pyt ka. 

III Okrę go wy Zjazd De le ga tów otwo rzy ła Pre zes OZP
p. Agniesz ka Sycz wi ta jąc za pro szo nych go ści, uczest ni -
ków Zjaz du i de le ga tów. Pod kre śli ła, że ce lem Zjaz du jest
pod su mo wa nie pra cy okrę go we go za rzą du 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 ną ka den -
cję. Zjazd wy brał dwóch prze wod ni czą cych – de le ga ta 
z ROD „Pod le sie” w Miel cu p. Ka zi mie rza To to nia i de -
le ga ta z ROD „Siar ko pol” w Tar no brze gu p. Wła dy sła wa
Bień ka. 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 5-oso bo wą Ko mi sję Man da to -
wą, 5-oso bo wą Ko mi sję Uchwał i Wnio sków oraz 5-oso -
bo wą Ko mi sję Wy bor czą.

Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy PZD wrę czył od zna cze nie
„Za Za słu gi dla PZD”, a tak że zło tą oraz srebr ną od zna kę
„Za słu żo ny Dział ko wiec”. Z rąk V -ce Pre ze sa KR An to -
nie go Ko strze wy człon ko wie ustę pu ją cych władz okrę go -
wych otrzy ma li ho no ro we dy plo my w po dzię ce za pra cę
w mi ja ją cej ka den cji oraz za wal kę w obro nie usta wy 
o ROD.

Re fe rat spra woz daw czo -pro gra mo wy wy gło si ła Pre zes
OZP p. Agniesz ka Sycz. Re fe rat za wie rał pro ble ma ty kę
za gro żeń dla ist nie nia 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 w od nie sie niu do rocz ni cy
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,
sy tu acji ogro dów któ re zna la zły się pod nad zo rem sto wa -
rzy sze nia ogro dów dział ko wych z sie dzi ba w Kro śnie 

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 Pod kar pac-
kiej Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej przed sta wi ła jej Prze -
wod ni czą ca p. Ali cja Pa te rek. Ko mi sja re wi zyj na po do ko -
na niu oce ny pra cy okrę go we go za rzą du po sta wi ła
wnio sek o udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce mu za rzą -
do wi. Spra woz da nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
przed sta wił Prze wod ni czą cy p. Jó zef Sze la. 

W swo ich wy stą pie niach za pro sze ni go ście de kla ro wa -
li sze ro ką współ pra cę z Okrę go wym Za rzą dem Pod kar -
pac kim PZD oraz po trze bę dal sze go ist nie nia ogrod nic twa
dział ko we go. Po sło wie za pew ni li 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. 

W dys ku sji na Zjeź dzie wzię ło udział 9 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 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 po -
pra wy współ pra cy z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi. 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 oraz te mat skład ki człon -
kow skiej w PZD. Wi ce pre zes KR p. An to ni Ko strze wa w
swo im wy stą pie niu do brze oce nił przy go to wa nie Zjaz du
i ma te ria ły spra woz daw czo -pro gra mo we. Zło żył 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 mniał 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 mniał 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. Ży czył do bre go wy bo ru władz okrę go wych i zre ali -
zo wa nia za ło żeń pro gra mo wych na na stęp ną ka den cję.

Li sty do Zjaz du skie ro wa li: Po sło wie na Sejm RP Woj -
ciech Po maj da, Zbi gniew Chmie lo wiec i Wie sław Ry giel,
Mar sza łek Wo je wódz twa Pod kar pac kie go, Wo je wo da
Pod kar pac ki, Pre zy dent Mia sta Rze szo wa, Pre zy dent Mia -
sta Prze my śla. Prze sła nie do uczest ni ków Zjaz du wy sto -
so wał Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD, któ ry po dzię ko wał
człon kom władz okrę gu pod kar pac kie 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. Nie -

3. In for ma cja z Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Rze szo wie
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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 KR prze ka zał po -
zdro wie nia i ży czył owoc nych ob rad. 

Uczest ni cy Zjaz du prze sła li na rę ce Pre ze sa KR PZD
list gra tu la cyj ny i ży cze nia z oka zji 30 rocz ni cy po wsta nia
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Okrę go wy Zjazd De le ga tów jed no myśl nie za twier dził
spra woz da nia z dzia łal no ści Okrę go we go Za rzą du Pod -
kar pac kie go 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,
udzie lił ab so lu to rium ustę pu ją ce mu Okrę go we mu Za rzą -
do wi Pod kar pac kie mu, uchwa lił pro gram dzia ła nia Okrę -
gu na na stęp ną ka den cję, usta lił licz bę człon ków or ga nów
okrę go wych i wy brał no we wła dze okrę go we Związ ku. 

No wo wy bra ny Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki po now -
nie wy brał na Pre ze sa OZP p. mgr inż. Agniesz kę Sycz.
Na wi ce pre ze sów wy bra ni zo sta li: p. Ire na Her mań ska 
i p. Wła dy sław Bie niek. Se kre ta rzem OZP zo stał wy bra ny
p. Mi ro sław Wasz kie wicz, a skarb ni kiem p. Jó zef Śnie żek.

Na Prze wod ni czą cą Pod kar pac kiej Okrę go wej Ko mi sji

Re wi zyj nej wy bra no po now nie p. Ali cję Pa te rek, wi ce -
prze wod ni czą cy mi zo sta li wy bra ni p. Krzysz tof Kra sow -
ski i p. Wła dy sław Skro bisz, a se kre ta rzem p. Ste fan
So bor ski.

Na Prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
wy bra no p. Ste fa na Ży łę, wi ce prze wod ni czą cym zo sta ła
wy bra na p. Re na ta Ci szek, a se kre ta rzem p. Ewa Ka szu ba.

Okrę go wy Zjazd De le ga tów na wnio sek Ko mi sji Wy -
bor czej więk szo ścią gło sów wy brał 14 de le ga tów na IX
Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD.

De le ga ci przy ję li:
– prze sła nie do sa mo rzą dów te ry to rial nych, 
– re zo lu cję w spra wie obro ny usta wy o ROD i ru chu

ogrod nic twa dział ko we go, 
– apel do pod kar pac kich dział kow ców, 
– apel w spra wie udzia łu człon ków PZD w wy bo rach

par la men tar nych,
– sta no wi sko w spra wie pro jek tu usta wy za kła da ją cej

prze kształ ce nia pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go w pra wo
wła sno ści.

Pre zes OZP PZD
/-/ Agniesz ka Sycz

RE ZO LU CJA
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Rze szo wie

w spra wie obro ny usta wy o ROD i ru chu ogrod nic twa dział ko we go

Od kil ku na stu lat ugru po wa nia po li tycz ne, któ rym ob ce
są za ło że nia i ce le ist nie nia ogrod nic twa dział ko we go,
pro wa dzą bez par do no wy atak na Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i sa -
mych dział kow ców.

Nie mal co ro ku po ja wia ją się pro po zy cje zmia ny usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, ma ją ce na ce lu
rze ko mo głów nie do bro dział kow ców i po pra wę ure gu lo -
wań praw nych do ty czą cych funk cjo no wa nia ogrod nic twa
dział ko we go. Dział kow cy są ma mie ni obiet ni ca mi po -
wszech ne go dar mo we go uwłasz cze nia, roz ta cza się przed
ni mi wi zję do bro by tu ja ki na sta nie, gdy zli kwi do wa ny zo -
sta nie Pol ski Zwią zek Dział kow ców – re likt mi nio ne go
ustro ju. Wszyst kie te go ty pu ini cja ty wy zmie rza ją w isto -
cie do znisz cze nia te go, co funk cjo nu je z do brym skut -
kiem w na szym kra ju od prze szło 100 lat. U pod staw tych
dzia łań le ży przede wszyst kim chęć prze ję cia atrak cyj -
nych w du żej mie rze grun tów, na któ rych po ło żo ne są
ogro dy dział ko we. In ten syw ny roz wój in fra struk tu ry spo -
wo do wał bo wiem, że te re ny ROD, któ re jesz cze kil ka lat
te mu znaj do wa ły się na pe ry fe riach miast, dziś funk cjo -
nu ją w ich dziel ni cach cen tral nych. Tak po ło żo ne grun ty
są ła ko mym ką skiem dla róż ne go ro dza ju pry wat nych in -

we sto rów i de we lo pe rów, któ rzy do strze ga ją w nich tyl ko
źró dło zro bie nia ko lej ne go do bre go in te re su.

Do dzia łań prze ciw ni ków PZD w ostat nim cza sie zo sta -
ły za przę gnię te apo li tycz ne – jak by się mo gło wy da wać
– in sty tu cje, ta kie jak Naj wyż sza Izba Kon tro li, Ge ne ral -
ny In spek tor Ochro ny Da nych Oso bo wych i Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go. Szcze gól nie nie bez piecz ne jest
wy stą pie nie I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry zło żył
wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją ca łej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Ewen tu al ne
uwzględ nie nie wnio sku przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny
spo wo du je ko niecz ność przy go to wa nia przez Sejm no wej
usta wy re gu lu ją cej funk cjo no wa nie ogrod nic twa dział ko -
we go. Jest rze czą oczy wi stą, że no we za pi sy nie za cho -
wa ją ra tio le gis obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin-
nych ogro dach dział ko wych.  Mar sza łek Sej mu w opi nii
do wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, sta nął wpraw -
dzie w obro nie więk szo ści za pi sów usta wy, jed nak że we
wnio skach koń co wych do wiódł, iż ko niecz ne bę dzie do -
ko na nie przez usta wo daw cę wy bo ru no wej kon cep cji
unor mo wa nia pro ble ma ty ki two rze nia i funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych.

De le ga ci na III Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD uwa -
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ża ją, że do tej po ry obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych do brze słu ży dział kow com i spo -
łecz no ściom lo kal nym, speł nia rów nież wa ru nek zgod no -
ści z usta wo daw stwem Unii Eu ro pej skiej. De le ga ci
do łą cza ją się do gło sów wiel kiej licz by nie za do wo lo nych

dział kow ców i wzy wa ją do za prze sta nia pro wa dze nia ja -
kiej kol wiek dzia łal no ści zmie rza ją cej do uchy le nia usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a tym sa mym do
znisz cze nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

De le ga ci na III Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD

Ni niej szą re zo lu cję otrzy mu ją:
• Pre zy dent RP,
• Pre mier Ra dy Mi ni strów,
• Mar sza łek Sej mu RP,
• Mar sza łek Se na tu RP,
• I Pre zes Są du Naj wyż sze go,
• Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
• Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar nych.

Rze szów, 2 lip ca 2011 r.

APEL
De le ga tów na III Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD

w spra wie udzia łu człon ków PZD w wy bo rach par la men tar nych

W związ ku ze zbli ża ją cy mi się wy bo ra mi do Sej mu i
Se na tu RP, De le ga ci na Okrę go wy Zjazd De le ga tów zwra -
ca ją się do wszyst kich pod kar pac kich dział kow ców oraz
ich ro dzin o udział w tym waż nym wy da rze niu. Wy bie -
rze my bo wiem po słów i se na to rów, któ rzy po dej mu ją naj -
istot niej sze de cy zje obej mu ją ce wszyst kie ob sza ry ży cia
kra ju, w tym tak że do ty czą ce przy szło ści ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Dla te go ko niecz na jest ak tyw na
po sta wa dział kow ców w wy bo rach, któ rych wy nik za wa -
ży na sto sun ku przy szłych władz pań stwo wych wo bec
pol skich ro dzin ko rzy sta ją cych z ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

Ja ko oby wa te le ma my obo wią zek wziąć udział w wy bo -
rach i od dać swój głos, zgod nie ze swo im su mie niem i po -
glą da mi po li tycz ny mi. Na to miast ja ko dział kow cy po win -
ni śmy po pie rać kan dy da tów gwa ran tu ją cych zrów no wa -
żo ny roz wój miast i gmin oraz uwzględ nia ją cy po trze bę
ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Ko niecz ne
jest aby w ła wach po sel skich i se na tor skich za sia dła jak
naj więk sza licz ba na szych przy ja ciół, któ rzy po tra fią wy -
ka zać się pra cą i do ko na nia mi na rzecz dział kow ców i ich
ogro dów. Tyl ko w ten spo sób na sze śro do wi sko bę dzie do -
ce nia ne i trak to wa ne ja ko part ner, któ ry dzia ła na rzecz
spo łecz no ści lo kal nych i nie sta je na prze szko dzie mo der -
ni zu ją cym się mia stom i in fra struk tu rze kra ju. Nie gło suj -
my na prze ciw ni ków ogro dów dział ko wych, usta wy 

o ROD i Związ ku. Nie gło suj my tak że na ta kie oso by, któ -
re za mie rza ją wy ko rzy stać Zwią zek i je go człon ków dla
re ali za cji swo ich par ty ku lar nych in te re sów, nie jed no krot -
nie sto ją cych w jaw nej sprzecz no ści z za ło że nia mi ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców de kla ru je sze ro ką współ -
pra cę z ko mi te ta mi wy bor czy mi i kan dy da ta mi, któ rzy
prze wi du ją w swo ich pro gra mach po trze bę roz wo ju ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych zgod nie z za sa da mi wy -
ra żo ny mi w usta wie o ROD. Wspie 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 oraz pra wa dział kow ców, któ re swo im do tych -
cza so wym dzia ła niem wy ka za ły, że po tra fią sku tecz nie re -
pre zen to wać śro do wi sko dział ko we. 

Je ste śmy wiel ką or ga ni za cją spo łecz ną, z tra dy cja mi,
do rob kiem, suk ce sa mi, a tak że wie lo ma pro ble ma mi, 
z któ ry mi się zma ga my w co dzien nej pra cy. Na prze strze -
ni po nad 110 lat do brze słu ży li śmy i słu ży my na dal spo -
łe czeń stwu  pol skie mu oraz mia stom. Dla te go pol scy
dział kow cy nie mo gą być po strze ga ni je dy nie w ka te go -
riach bez wol ne go elek to ra tu, o któ rym wie lu po li ty ków
przy po mi na so bie je dy nie przed ko lej ny mi wy bo ra mi.
Wy bierz my kan dy da tów, któ rzy nas nie za wie dli w prze -
szło ści i któ rzy speł nią na sze ocze ki wa nia, spra wu jąc za -
szczyt ny man dat po sła lub se na to ra Rzecz po spo li tej.

De le ga ci na III Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD

Rze szów, 2 lip ca 2011 r.
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De le ga ci na III Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD
stwier dza ją, że za pi sy pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy
o prze kształ ce niu pra wa wie czy ste go użyt ko wa nia w pra -
wo wła sno ści nie ru cho mo ści, są nie ko rzyst ne i szko dli we
dla sy tu acji praw nej ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Pro jekt usta wy ma na ce lu znie sie nie in sty tu cji użyt ko -
wa nia wie czy ste go i prze kształ ce nie te go pra wa w pra wo
wła sno ści nie ru cho mo ści. W ra zie wej ścia w ży cie tej
usta wy Pol ski Zwią zek Dział kow ców – ja ko oso ba praw -
na – stał by się z mo cy pra wa wła ści cie lem grun tów, co do
któ rych przy słu gu je mu obec nie pra wo użyt ko wa nia wie -
czy ste go. Ta kie roz wią za nie nie ko re spon du je z za sad ni -
czą funk cją ogrod nic twa dział ko we go. Usta wa o ro dzin-
nych ogro dach dział ko wych okre śli ła je ja ko urzą dze nia
uży tecz no ści pu blicz nej, któ rych grun ty na le żą do ka te -
go rii mie nia pu blicz ne go i słu żą do za spo ka ja nia zbio ro -
wych po trzeb spo łecz no ści lo kal nej. Dla te go też obec nie
obo wią zu ją ce prze pi sy prze wi du ją, że ro dzin ne ogro dy
dział ko we mo gą być two rzo ne na grun tach bę dą cych wła -
sno ścią Skar bu Pań stwa lub gmin. Stąd też ko mer cyj ne
po zy ski wa nie grun tów pod or ga ni za cję ROD – a ta ki me -
cha nizm prze wi du je pro jekt usta wy – nie by ło by uza sad -
nio ne. 

Pro po zy cje zmia ny usta wy za kła da ją, że za na by cie pra -
wa wła sno ści do tych cza so wy użyt kow nik wie czy sty zo -
bo wią za ny bę dzie do uisz cze nia opła ty re kom pen su ją cej
ak tu al ne mu wła ści cie lo wi (gmi nie lub Skar bo wi Pań stwa)

utra tę nie ru cho mo ści. Za sa dy usta la nia tej opła ty nie są
ja sne, nie mniej jed nak by ły by one na li cza ne od 2012 ro -
ku do koń ca trwa nia umo wy użyt ko wa nia wie czy ste go.
Na le ży tak że za ło żyć, że w ra zie wej ścia w ży cie przed -
mio to we go pro jek tu usta wy, Zwią zek mu siał by za pła cić
znacz ne kwo ty za prze kształ ce nie pra wa. Po nie sie nie ta -
kich wy dat ków by ło by zu peł nie nie re al ne i nie moż li we.
Ta ka sy tu acja mo że wy wo łać za męt w za kre sie ty tu łu
praw ne go do po szcze gól nych ROD, gdyż znie sie nie użyt -
ko wa nia wie czy ste go i nie moż ność uisz cze nia opła ty za
prze kształ ce nie mo gło by po zo sta wić 145 pod kar pac kich
ogro dów dział ko wych w próż ni praw nej.

Na le ży rów nież wziąć pod uwa gę fakt, że pro ce du ra
prze kształ ce nio wa mo że oka zać się dłu go trwa ła, kosz tow -
na i w wie lu przy pad kach nie sku tecz na. Uzy ska nie de cy -
zji ad mi ni stra cyj nych stwier dza ją cych na by cie pra wa
wła sno ści mo że zo stać sku tecz nie za blo ko wa ne, na przy -
kład po przez rosz cze nia do grun tów ROD i za skar że nie
usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez jed nost ki sa -
mo rzą du te ry to rial ne go. Ta ki roz wój wy pad ków mo że po -
zo sta wić ogro dy w nie pew nej sy tu acji praw nej, po le ga-
ją cej z jed nej stro ny na po zba wie niu sta bil ne go pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go, a z dru giej na bra ku moż li wo -
ści sko rzy sta nia z pro ce du ry prze kształ ce nio wej.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, De le ga ci na Zjazd Okrę -
go wy wno szą o za prze sta nie pro wa dze nia prac nad przed -
mio to wym pro jek tem usta wy.

De le ga ci na III Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD

STA NO WI SKO
De le ga tów na III Okrę go wy Zjazd De le ga tów

w spra wie pro jek tu usta wy za kła da ją cej prze kształ ce nie pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go
w pra wo wła sno ści

Sta no wi sko otrzy mu ją:
• Mar sza łek Sej mu RP,
• Mar sza łek Se na tu RP,
• Pre zes Ra dy Mi ni strów,
• Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar nych.

Rze szów, 2 lip ca 2011 r.

APEL
Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Rze szo wie

do pod kar pac kich dział kow ców

De le ga ci na III Okrę go wy Zjazd De le ga tów zwra ca ją
się do wszyst kich pod kar pac kich dział kow ców o pod ję -
cie ak tyw nych dzia łań w ce lu obro ny usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Jesz cze ni gdy w hi sto rii Związ ku nie by ło tak nie bez -
piecz ne go ata ku na usta wę o ROD i ca ły ruch ogrod nic twa

dział ko we go w Pol sce. Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go o zba da nie przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny zgod no -
ści z Kon sty tu cją ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, zło żo ny w po czu ciu rze ko mej tro ski o rze -
tel ność le gi sla cji, wy wo łał nie spo ty ka ny do tych czas za -
męt i nie po kój w ogro dach dział ko wych. Uwzględ nie nie
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wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do pro wa dzi do na -
cjo na li za cji ma jąt ku wy pra co wa ne go przez dział kow ców
na dział kach, za bie rze dział kow com pra wo do od szko do -
wa nia w ra zie li kwi da cji ogro du, po zwo li na prze ka za nie
grun tów wszyst kich ogro dów gmi nom. Jed nym sło wem
– wnio sek I Pre ze sa SN jest ko lej nym kro kiem w kie run -
ku li kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Nie ule -
ga bo wiem wąt pli wo ści, iż uchy le nie usta wy o ROD
spo wo du je usu nię cie ostat niej prze szko dy na dro dze do
swo bod ne go przej mo wa nia grun tów ogro dów pod lo ka li -
za cję in we sty cji, już nie tyl ko ce lu pu blicz ne go, ale i czy -
sto ko mer cyj nych.

Jest jesz cze czas i moż li wość, aby sa mi dział kow cy
przed sta wia li swo je zda nie w tej spra wie. Pre zes Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go przy znał prze cież, że nie wol no
przejść obo jęt nie wo bec gło su rze szy dział kow ców bro -
nią cych swo jej usta wy. Dla te go też ape lu je my do wszyst -
kich Za rzą dów ROD i dział kow ców o ak tyw ne włą cze nie
się w obro nę swo ich za gro żo nych praw. Ko niecz ne jest
wy sy ła nie sta no wisk, re zo lu cji, pro te stów, za rów no do ca -

łe go skła du sę dziow skie go Try bu na łu, jak też imien nie do
Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Ape lu je my rów nież o skła da nie pro te stów na rę ce Mar -
szał ka Sej mu w spra wie po słów re pre zen tu ją cych Sejm
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym. Wy ty po wa nie bo -
wiem przez sej mo wą Ko mi sję Usta wo daw czą do obro ny
usta wy o ROD dwóch po słów ugru po wa nia od lat zwal -
cza ją ce go ogrod nic two dział ko we, ob ra ża sa mych dział -
kow ców. Re ko men da cja Ko mi sji Usta wo daw czej nie
prze są dza o tym, że naj więk si wro go wie PZD bę dą „bro -
nić” usta wy o ogro dach dział ko wych przed Try bu na łem. 

Dział kow cy nie raz już udo wod ni li, że po tra fią po ko nać
każ dą prze szko dę, je że li staw ką jest obro na praw na by -
tych gwa ran to wa nych usta wą o ROD. Rów nież w tej trud -
nej sy tu acji mu si my po ka zać swo ją si łę i jed ność. Tyl ko
dzia ła nia wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych Związ ku
i in dy wi du al nych dział kow ców mo gą do pro wa dzić do za -
cho wa nia do tych czas do brze funk cjo nu ją cej usta wy 
o ROD.

De le ga ci na III Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD

Rze szów, 2 lip ca 2011 r.

PRZE SŁA NIE
De le ga tów na III Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD

do sa mo rzą dów te ry to rial nych wo je wódz twa pod kar pac kie go

De le ga ci na III Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD 
w Rze szo wie zwra ca ją się do przed sta wi cie li władz sa mo -
rzą do wych wo je wódz twa pod kar pac kie go z prze sła niem
w spra wie re ali za cji prze pi sów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i na wią za nie part ner -
skiej współ pra cy z jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców na te re nie na sze go wo je -
wódz twa.

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 i in nych po trzeb so cjal nych
za rów no dział kow ców, jak i miesz kań ców miast. Ro dzin -
ne ogro dy dział ko we po wsta ły naj czę ściej na grun tach
naj słab szych i zde gra do wa nych. Pra cą sa mych dział kow -
ców oraz dzia ła niem Związ ku przy wró co ne zo sta ły przy -
ro dzie i spo łe czeń stwu. Jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial-
ne go z ko lei ma ją obo wią zek do pro wa dze nia do ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych dróg do jaz do wych, ener gii
elek trycz nej, za opa trze nia w wo dę oraz utrzy ma nia po -
rząd ku i czy sto ści na te re nach przy le ga ją cych do ROD. 
W tym za kre sie ce le Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
jak i sa mo rzą du lo kal ne go są toż sa me, z uwa gi na dzia ła -
nie w tym sa mym ob sza rze na rzecz tych sa mych ro dzin.
Zwią zek wy peł nia swo je za da nia po ma ga jąc ro dzi nom, 

a więc re ali zu je za da nia wła dzy pu blicz nej w sto sun ku do
tych człon ków spo łecz no ści lo kal nej. Pra wi dło wa i sku -
tecz na re ali za cja te go za da nia jest moż li wa tyl ko przy
współ pra cy z sa mo rzą dem te ry to rial nym.

Wie le sa mo rzą dów te ry to rial nych, zwłasz cza z pół noc -
nej czę ści na sze go wo je wódz twa, czyn nie wspo ma ga ro -
dzin ne ogro dy dział ko we i w spo sób wzo ro wy współ pra-
cu je z Pol skim Związ kiem Dział kow ców. Nie ste ty, w kil -
ku przy pad kach sa mo rzą dy dzia ła ją wręcz prze ciw ogro -
dom i jed nost kom or ga ni za cyj nym Związ ku. Nie prze s-
trze ga nie prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych w za kre sie li kwi da cji czę ścio wych w ROD, wy -
rzu ca nie ogro dów dział ko wych z miej sco wych pla nów
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, uchy la nie się od udzie -
la nia po mo cy w re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD
i za ła twia nia kwe stii rosz czeń do te re nów ogro dów 
w opar ciu o art. 24 usta wy o ROD – to głów ne za rzu ty,
ja kie moż na po sta wić nie któ rym wła dzom sa mo rzą do -
wym. Brak zro zu mie nia zna cze nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych dla spo łe czeń stwa pro wa dzi w efek cie do
wy pa cze nia ro li i funk cji sa mo rzą du lo kal ne go, bo wiem
po przez nie uza sad nio ną eli mi na cję ogro dów z kra jo bra zu
miast od ci na ją one do stęp do tych te re nów znacz nej czę -
ści spo łecz no ści, na rzecz któ rej win ny dzia łać. 
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De le ga ci na Zjazd przy po mi na ją, że usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych jest po wszech nie obo wią zu -
ją cym ak tem pra wa. Wła dze sa mo rzą do we po win ny mieć
świa do mość te go, że je ste śmy re pre zen tan tem naj więk -
szej or ga ni za cji spo łecz nej na Pod kar pa ciu. Żad na fun da -
cja, żad ne sto wa rzy sze nie i ża den in ny zwią zek bran żo wy
nie mo że wy ka zać się licz bą pra wie 75 ty się cy człon ków
oraz bli sko 1.600 ha użyt ko wa nych grun tów. Już cho ciaż -
by z te go po wo du jed nost ka te re no wa Pol skie go Związ ku
Dział kow ców po win na być trak to wa na po waż nie ja ko
rów no rzęd ny part ner. 

Ogro dy dział ko we są ele men tem za go spo da ro wa nia
miast. Sta no wią ich „zie lo ne płu ca”, en kla wy nie ska żo nej
przy ro dy i czy ste go po wie trza. Ogro dy to miej sce ak tyw -

no ści lu dzi trze cie go wie ku, edu ka cji spo łecz nej i eko lo -
gicz nej mło de go po ko le nia, wresz cie to miej sce, gdzie lu -
dzie sa mi dba ją o po lep sze nie swe go by tu po przez
pro duk cję wa rzyw i owo ców na wła sne po trze by. To tak -
że miej sce wy po czyn ku wie lu ro dzin, któ rych nie stać na
wy jaz dy po za miej sce za miesz ka nia. Dla te go też 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 czy ko le jo 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.

Ni niej sze prze sła nie prze ka zu je my do wszyst kich jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go wo je wódz twa pod kar -
pac kie go.

De le ga ci na III Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD

Rze szów, 2 lip ca 2011 r.

Pro gram dzia ła nia
Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go PZD w Rze szo wie na ka den cję 2011-2015

Od sa me go po cząt ku ist nie nia dział ki w ogro dach dział -
ko wych słu żą ja ko miej sce wy po czyn ku, pra cy i in te gra -
cji ro dzi ny. Bio rąc pod uwa gę sy tu ację spo łecz no -
eko no micz ną wie lu ro dzin, któ rym przy szło żyć na gra ni -
cy mi ni mum so cjal ne go nie pod wa żal nym jest, że sta no -
wi ona do dat ko we źró dło po zy ska nia wa rzyw i owo ców,
moż li wość wy po czyn ku, spę dza nia wol ne go cza su przez
dzie ci, mło dzież, ale rów nież dla se nio rów sta no wi moż -
li wość god ne go, po ży tecz ne go i czyn ne go spę dze nia wol -
ne go cza su. Nie wol no przy tym za po mnieć, że ogro dy nie
są sku pi skiem in dy wi du al nych dzia łek, ale zor ga ni zo wa -
ną ca ło ścią peł nią cą waż ne funk cje spo łecz ne, re kre acyj -
ne, in te gra cyj ne i eko lo gicz ne.

Ogro dy po sia da ją sta tus urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz -
nej.

Pro gram dzia ła nia mu si być do sto so wa ny do po trzeb
dział kow ców i ogro dów. Mi ja ją ca ka den cja udo wod ni ła,
że dzia łal ność na sza nie mo że się tyl ko ogra ni czać do re -
ali za cji pod sta wo wych za dań sta tu to wych, ale mu si sku -
piać się na obro nie usta wy oraz ogro dów. Wy ni ka to 
z do świad cze nia ostat nich lat, któ re by ły wy peł nio ne ata -
ka mi na usta wę, ogro dy i or ga ni za cję. Pla ny li kwi da cji
Związ ku, znisz cze nia ogro dów, znie sie nia usta wy, wy rzu -
ce nia ogro dów z pla nów za go spo da ro wa nia, kie ro wa nie
rosz czeń do grun tów – to wszyst ko przy kła dy pro ble mów,
z któ ry mi mu sie li śmy się zmie rzyć na prze strze ni ostat -
niej ka den cji. Po dob nych pro ble mów nie za brak nie w naj -
bliż szej przy szło ści.

Pro gram jest wy ma ga ją cy, a po sta wio ne ce le nie ła twe
do osią gnię cia, lecz pod ję cie dzia łań jest ko niecz ne.

1. Usta wa o ROD
Usta wa o ROD sta no wi gwa ran cję trwa ło ści i roz wo ju

ru chu ogrod nic twa dział ko we go, stoi na stra ży praw osią -
gnię tych przez dział kow ców, sku tecz nie za bez pie cza ist -
nie nie i roz kwit ROD. Ist nie nie Usta wy jest wa run kiem
za cho wa nia Ogro dów i na sze go ru chu. Dla te go na czel -
nym za da niem jest obro na in te re sów dział kow ców, Ogro -
dów i Związ ku, a więc praw wy ni ka ją cych z Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dzia ło wych. Ist nie nie Usta wy
jest wa run kiem za cho wa nia ogro dów i na sze go ru chu.
Każ da jed nost ka PZD po win na więc przy czy niać się do
obro ny in te gral no ści Usta wy i prze ciw dzia łać wszel kim
pró bom jej uchy le nia lub zmia ny. W tym ce lu ko niecz na
jest współ pra ca na każ dym szcze blu or ga ni za cyj nym
Związ ku, aby za pew nić naj sku tecz niej szą for mę obro ny
Usta wy, PZD ma obo wią zek zde cy do wa nie prze ciw sta -
wiać się wszel kim ini cja ty wom, któ re bę dą po zo sta wa ły w
sprzecz no ści z na szą Usta wą o ROD.

2. Obro na ROD
Ro dzin ny Ogród Dzia ło wy jest pod sta wo wą jed nost ką

or ga ni za cyj ną PZD. ROD są prze zna czo ne dla miesz kań -
ców miast, więc w spo sób na tu ral ny win ny się znaj do wać
w gra ni cach miast lub w bli skiej od le gło ści. Czę sto ogro -
dy za kła da ne by ły na obrze żach miast, na grun tach ni ko -
mu nie po trzeb nych. Po przez roz wój miast zna la zły się 
w cen trach miast. W ostat nich 4 la tach do świad czy li śmy
wie lu li kwi da cji czę ści ROD pod in we sty cje na ce le pu -
blicz ne. Jed nak że z ten den cją do po mi ja nia wa run ków li -
kwi da cji i za spo ka ja nia po trzeb w for mie re kom pen sa ty
za skład ni ki ma jąt ko we PZD czy też dział kow ców, nie
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wspo mi na jąc o prze zna cze niu te re nu za stęp cze go pod
urzą dze nie ROD. Ogro dy dział ko we są do rob kiem wie lu
po ko leń dział kow ców i słu żą na stęp nym po ko le niom.
Dla te go też obro na Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
jest jed nym z pod sta wo wych za dań. Obro na ta mu si od by -
wać się zgod nie z obo wią zu ją cą Usta wą o ROD, Sta tu tem
PZD, a tak że uwzględ nia jąc roz wój miast.

W związ ku z tym, że Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki
wciąż bo ry ka się z pro ble ma mi zwro tu nie ru cho mo ści po -
szcze gól nym wła ści cie lom ko niecz nym jest kon ty nu owa -
nie obro ny za gro żo nych ROD. Na ko niec ka den cji
rosz cze nia mi ob ję tych zo sta ło 7. ROD o po wierzch ni
12,1018 ha oraz 330 dzia łek ro dzin nych. Część te re nów
nie po win na być wy da na by łym wła ści cie lom po nie waż
brak jest za sto so wa nia za pi sów na szej Usta wy (Art. 24).
Na to miast w przy pad ku ko niecz no ści wy da nia nie ru cho -
mo ści od by wać się to po win no przy za cho wa niu wszel -
kich za pi sów wy ni ka ją cych z na szej Usta wy, a przede
wszyst kim przy za bez pie cze niu od szko do wań i praw
dział kow ców. W związ ku z po wyż szym bez względ nie na -
le ży kon ty nu ować dzia ła nia ma ją ce na ce lu kom ple to wa -
nie i za bez pie cza nie do ku men ta cji ogro dów, a tak że
fa cho we pro wa dze nie spraw zwią za nych z rosz cze niem
do grun tów na dro dze są do wej i ad mi ni stra cyj nej.

3. Za go spo da ro wa nie i mo der ni za cja ROD
Waż nym za da niem Związ ku jest kon ty nu owa nie pro ce -

su za go spo da ro wa nia ogro dów dział ko wych po le ga ją ce go
na wy po sa ża niu tych ogro dów w in fra struk tu rę, któ rej w
ROD jest brak oraz sys te ma tycz nej wy mia nie zu ży tych
urzą dzeń.

W tym ce lu na le ży:
• pro wa dzić prze glą dy ROD,
• słu żyć fa cho wą po mo cą w za kre sie pro wa dzo nych in -

we sty cji,
• pod jąć sta ra nia o ze wnętrz ne fi nan so wa nie in we sty cji

w ROD.
Część z Ogro dów już ko rzy sta ze wspar cia fi nan so we -

go ze stro ny sa mo rzą dów lo kal nych, lecz ist nie je po trze -
ba na wią za nia współ pra cy z po zo sta ły mi sa mo rzą da mi i
na pod sta wie Usta wy o ROD sku tecz niej sze go ko rzy sta -
nia z fun du szy ochro ny śro do wi ska.

4. Oświa ta ogrod ni cza
Za da niem Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go PZD

jest sze rze nie oświa ty ogrod ni czej wśród kan dy da tów oraz
człon ków PZD. Naj częst szą for mą jest szko le nie no wych
człon ków, pro wa dze nie prak tycz nych po ka zów cię cia,
szko le nia te ma tycz ne, pro pa go wa nie wy daw nictw związ -
ko wych. W związ ku z po wyż szym na le ży kon ty nu ować i
roz sze rzać dzia łal ność in struk ta żo wo-oświa to wą i szko -
le nio wą. Waż ną ro lę do speł nie nia ma ją tak że Spo łecz ni
In struk to rzy. To do nich na le ży re ali za cja wie lu za dań z
za kre su za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek, a tak że
upo wszech nia nie wie dzy ogrod ni czej oraz udzie la nia po -
mo cy dział kow com w użyt ko wa niu dzia łek.

Nie zbęd ne jest dal sze pod no sze nie kwa li fi ka cji SSI po -

przez or ga ni zo wa nie szko leń, wy po sa ża nie w fa cho wą li -
te ra tu rę, a przede wszyst kim szer sze za an ga żo wa nie 
w dzia łal ność sta tu to wą i obro nę Związ ku.

5. Bez pie czeń stwo w ROD
W ob li czu na ra sta ją cej pa to lo gii spo łecz nej oraz nie wy -

star cza ją cej sku tecz no ści or ga nów ści ga nia w za po bie ga -
niu i ka ra niu czy nów do ko ny wa nych na te re nach ogro dów
dział ko wych, za gad nie nie bez pie czeń stwa za li cza my do
waż niej szych za dań. Na te re nie na sze go Okrę gu dzia ła ko -
mi sja ds. bez pie czeń stwa w ROD, któ ra nie wąt pli wie
przy nio sła wi docz ne efek ty. Dla te go ko niecz nym jest kon -
ty nu owa nie dzia łań już bar dzo do brze funk cjo nu ją cej ko -
mi sji, po przez: 

• part ner ską współ pra cę z Po li cją, Stra żą Miej ską, Stra -
żą Po żar ną i sa mo rzą da mi lo kal ny mi.

6. Współ pra ca z sa mo rzą da mi
Ogro dy dział ko we to urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz -

nej. Słu żą ogó ło wi miesz kań ców i re ali zu ją za da nia spo -
łecz ne za pew nia jąc wy po czy nek, po trze by so cjal ne człon -
ków. Za tem ocze ku je my na zro zu mie nie, po moc, i opie kę
ze stro ny sa mo rzą dów w za kre sie za go spo da ro wa nia i mo -
der ni za cji ogro dów, ale rów nież ochro nę praw dział kow -
ców oraz za gwa ran to wa nie bez pie czeń stwa ogro dom.
Naj waż niej szym za da niem jest utrzy ma nie ogro dów 
w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, a tak że współ pra ca z gmi na mi w za kre sie re gu la cji sta -
nu praw ne go grun tów użyt ko wa nych przez Zwią zek.
Spra wy ogro dów po win ny być po ru sza ne na se sjach rad
gmin. Na le ży pro wa dzić dzia ła nia w ce lu po zy ski wa nia
środ ków fi nan so wych lub rze czo wych na re mon ty i bu -
do wę in fra struk tu ry. Po no sząc na kła dy na ogro dy wy rę -
cza my or ga ny pu blicz ne w za kre sie utrzy ma nia te re nów
zie lo nych.

7. Go spo dar ka fi nan so wa
Za sad ni czą po trze bą jest pro wa dze nie oszczęd nej i ra -

cjo nal nej po li ty ki fi nan so wej, któ ra za bez pie czy dzia łal -
ność sta tu to wą, a jed no cze śnie bę dzie na sta wio na na
roz wój. Po li ty ka ta po win na uwzględ niać do tych cza so we
do świad cze nia i tra dy cje. Na le ży roz wi jać dzia łal ność
Ośrod ków Fi nan so wo-Księ go wych OZ. Po zwo li to na
roz wią za nie pro ble mów wy stę pu ją cych w ROD z pro wa -
dze niem księ go wo ści i spo rzą dza niem spra woz dań fi nan -
so wych.

8. Na ra dy i szko le nia
Waż nym ele men tem dzia łal no ści sta tu to wej Okrę go we -

go Za rzą du Pod kar pac kie go jest sys te ma tycz ne pro wa dze -
nie szko leń dla człon ków or ga nów sta tu to wych, a tak że
księ go wych. Do świad cze nie jed no znacz nie wska zu je, że
ist nie je ko niecz ność prze ka zy wa nia wie dzy do ROD. Pod -
sta wo wą przy czy ną przy pad ków nie prze strze ga nia pra wa
jest bo wiem ich nie zna jo mość, co z ko lei skut ku je zwięk -
sza ją cą się ilo ścią spo rów, skarg i za ża leń. Okrę go wy Za -
rząd po wi nien wdra żać prze pi sy do dzia ła nia, a Za rzą dy
ROD sto so wać je na co dzień.

9. Dzia łal ność kon tro l na
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Dzia łal ność kon tro l na bez wzglę du na jej za kres, po win -
na być łą czo na z in struk ta żem i szko le niem z za kre su or -
ga ni za cyj ne go, pro wa dzo nej do ku men ta cji, go spo dar ki
fi nan so wej. Kon tro le po win ny pro wa dzić do po pra wy za -
rzą dza nia i prze strze ga nia obo wią zu ją cych prze pi sów
związ ko wych i ogól nych, go spo da ro wa nia fun du sza mi 
i ich środ ka mi.

10. Dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie -
go PZD wo bec Sto wa rzy sze nia Ogro dów Dział ko wych

Wie lo krot nie po dej mo wa ne przez OZP pró by na wią za -
nia kon tak tów z ogro da mi dział ko wy mi za rzą dza ny mi
przez dzia ła czy Sto wa rzy sze nia Ogro dów Dzia ło wych 
w Kro śnie nie przy nio sły żad nych re zul ta tów. Dla te go OZ
Pod kar pac ki w po ro zu mie niu z Kra jo wą Ra dą PZD po -
wi nien pod jąć dzia ła nia zmie rza ją ce do roz wią za nia tej
pa to wej sy tu acji. W związ ku z po wyż szym na le ży do ko -
nać roz wią za nia umów wie czy ste go użyt ko wa nia oraz
zwro tu nie ru cho mo ści gmi nom. Tak dra stycz ne roz wią -
za nie te go pro ble mu przy nie sie ne ga tyw ne skut ki przede
wszyst kim dla dział kow ców z ogro dów odłą czo nych.
Dzia ła nia te po win ny przy nieść efekt w po sta ci uświa do -
mie nia dział kow com ich rze czy wi stej sy tu acji praw nej, co
w kon se kwen cji mo że do pro wa dzić po wro tu tych ogro -
dów w struk tu ry or ga ni za cyj ne PZD.

11. Kon kur sy
Kon kur sy or ga ni zo wa ne przez Okrę go wy Za rząd Pod -

kar pac ki wpi sa ły się już na sta łe do pro gra mu dzia łań na -
sze go OZ. Od ubie głe go ro ku wdro ży li śmy tak że kon kurs
pla stycz ny dla dzie ci, co w ro ku bie żą cym przy nio sło od -
dźwięk na ca łe wo je wódz two. Dla te go waż nym za da niem
jest po zy ski wa nie spon so rów i part ne rów dla ta kiej dzia -
łal no ści oraz roz wi ja nie i do sko na le nie już ist nie ją cej.

12. Go spo dar ka grun ta mi
Isto tą bez piecz ne go funk cjo no wa nia ogro dów jest peł -

na do ku men ta cja praw na ogro dów zbie ra na i prze cho wy -
wa na przez okres ist nie nia ROD. Dla te go ko niecz ne jest
kon ty nu owa nie dzia łań roz po czę tych w mi nio nej ka den -
cji. Cho dzi m.in. o re gu la cję sta nu praw ne go grun tów po -
przez przej mo wa nie ak tem no ta rial nym pra wa wie czy s-
te go użyt ko wa nia, bądź użyt ko wa nia grun tów ogro dów
już ist nie ją cych. Ko niecz ne jest tak że pro wa dze nie po stę -

po wań wy ja śnia ją cych, zmie rza ją cych do uzu peł nie nia
do ku men ta cji praw nej grun tów tych ogro dów, co do któ -
rych ty tuł praw ny PZD nie jest wy star cza ją co udo wod nio -
ny. Na le ży rów nież ukoń czyć pra cę w Pro gra mie Re jestr
ROD pro wa dzo nym przez Kra jo wą Ra dę, a za da niem OZ
pod kar pac kie go jest wpro wa dza nie da nych oraz uzgad -
nia nie ich ze sta nem fak tycz nym.

13. Pro mo cja
Na le ży uświa do mić spo łe czeń stwu i nie tyl ko, jak waż -

ną ro lę peł nią ogro dy dział ko we, nie tyl ko ja ko en kla wa
zie le ni w mia stach, ale przede wszyst kim ja ko roz wią za -
nie pro ble mu wy po czyn ku miesz kań ców blo ków. W tym
ce lu na le ży:

• kon ty nu ować i roz sze rzać kon tak ty z me dia mi, 
a w szcze gól no ści me dia mi lo kal ny mi i re gio nal ny mi,

• kon ty nu ować pro mo cję Związ ku m.in. na Tar gach
ogrod ni czych or ga ni zo wa nych przez Pod kar pac ki Ośro -
dek Do radz twa Rol ni cze go bądź sa mo rzą dy lo kal ne,

• kon ty nu ować współ pra cę z szko ła mi oraz przed szko -
la mi w na szym re gio nie.

14. Za da nia sta tu to we
Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki ma obo wią zek wspo ma -

gać ogro dy w bie żą cej dzia łal no ści, re pre zen to wać przed
wła dza mi pu blicz ny mi, udzie lać po mo cy i brać udział 
w przy go to wa niach i prze pro wa dza niu Wal nych Ze brań
w ROD, zwal czać zja wi sko za miesz ki wa nia na dział kach
oraz przy pad ki bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go.

Pod su mo wa nie:
Od kil ku na stu lat po dej mo wa ne są pró by znisz cze nia

ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Nic nie za po wia da, aby
mia ło się to w naj bliż szym cza sie zmie nić. Z te go punk tu
wi dze nia przy szłość ogro dów jest wciąż nie pew na. Nie
na le ży jed nak za po mi nać o ogrom nym po ten cja le tkwią -
cym w na szym ru chu. Dla te go na le ży pod jąć bar dziej sta -
now cze dzia ła nia na rzecz mo der ni za cji ogro dów i dzia łek
po przez ich za go spo da ro wa nie, aby sta ły się na szą wi zy -
tów ką.

Za da nia po sta wio ne przed OZP na ko lej ną ka den cję są
am bit ne i trud ne. Ich re ali za cja jest jed nak ko niecz na, je -
że li ma my na dal bro nić i roz wi jać ruch ogrod nic twa na
Pod kar pa ciu.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Ka zi mierz To toń

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ Edward Ja dow nic ki

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Wła dy sław Bie niek
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VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w Opo lu od był
się w DOMU DZIAŁKOWCA Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Dział ko wiec Opol ski” w Opo lu, w pięk nie
ude ko ro wa nej świe tli cy. Przed do mem dział kow ca na wy -
so kich masz tach po wie wa ły fla gi: na ro do wa, unij na i Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, któ re w oto cze niu zie lo-
nych drzew i krze wów two rzy ły at mos fe rę po wa gi i uro -
czy ste go na stro ju. 

Otwar cia Zjaz du do ko na ła Pre zes Okrę go we go Za rzą du
Opol skie go PZD An to ni na Bo roń. Przy dźwię kach
HYMNU na ro do we go i hym nu dział kow ców wpro wa -
dzo ny zo stał „SZTANDAR” Okrę go we go Za rzą du Opol -
skie go PZD w Opo lu.

W Zjeź dzie uczest ni czy li de le ga ci wy bra ni na wal nych
ze bra niach spra woz daw czo-wy bor czych kon fe ren cjach
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, re pre zen tu ją cych 
40 000 dział kow ców. Po nad to udział wzię li pre ze si ROD,
nie bę dą cy de le ga ta mi oraz człon ko wie ustę pu ją cych
władz tj. Okrę go we go Za rzą du Opol skie go, Okrę go wej
Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej,
przed sta wi cie le pra sy i Pol skie go Ra dia Roz gło śnia 
w Opo lu.

Zjazd za szczy ci li swo ją obec no ścią go ście w oso bach:
– Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy PZD Pan Win cen ty Ku lik,
– Po seł na Sejm RP Pan To masz Gar bow ski – prze wod -

ni czą cy Ra dy Wo je wódz kiej So ju szu Le wi cy De mo kra -
tycz nej,

– Wi ce prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Opol -
skie go Pan An to ni Ko nop ka,

– Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Pacz ko wa Pan Zdzi sław
Mi cha el.

Przy go to wa nie Zjaz du pod wzglę dem or ga ni za cyj no –
tech nicz nym i me ry to rycz nym oraz je go prze bieg uzna ny
zo stał przez de le ga tów za bar dzo do bry. Przy go to wa ne by -
ły wy ma ga ne do ku men ty spra woz daw cze, tj. spra woz da -
nia or ga nów sta tu to wych za okres ka den cji 2007–2010 
i pro jek tu za ło żeń do pro gra mu dzia ła nia na na stęp ną ka -
den cję i li ty obec no ści. 

Zjazd prze bie gał we dług uchwa lo ne go po rząd ku i re gu -
la mi nu ob rad. Po wo ła ne zo sta ły ko mi sje Zjaz do we jak:
Ko mi sja Man da to wa, Ko mi sja Wy bor cza i Ko mi sja
Uchwał i Wnio sków. Zjazd pro wa dzi li wy bra ni przez de -
le ga tów za słu że ni dzia ła cze ru chu dział ko we go Ślą ska
Opol skie go: Pan Wła dy sław Ku rek – de le gat ROD 
im. A. Mic kie wi cza w Głub czy cach, Pan Ro man Żur kow -
ski wi ce pre zes ROD „Przy szłość” w Na my sło wie, Se kre -
ta rzem Zjaz du zo stał wy bra ny Pan Ta de usz Rut ko – pre zes
ROD „Re laks”w Ole śnie.

Zjazd wy ra ził wy so kie uzna nie i po dzię ko wa nia wie lu
dzia ła czom ro dzin nych ogro dów dział ko wych przy zna -
niem od znak związ ko wych. Ho no ro we od zna ki „Za Za -
słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców” otrzy ma ło 
8 de le ga tów, zło tą od zna ką „Za słu żo ny Dział ko wiec” wy -
róż nio no 20 de le ga tów, srebr ną od zna ką „Za słu żo ny
Dział ko wiec” otrzy ma ło 18 de le ga tów.  Wi ce pre zes Kra -
jo wej Ra dy PZD Pan Win cen ty Ku lik do ko nał ak tu de ko -
ra cji od zna cze nia mi PZD oraz wrę czył 38 dy plo mów
Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD – Pa na Eu ge niu sza Kon drac -
kie go dzia ła czom ustę pu ją cych władz z po dzię ko wa nia -
mi „za wzo ro we wy peł nia nie obo wiąz ków człon ka okrę-
go we go or ga nu PZD w Opo lu 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”. 

W imie niu Kra jo wej Ra dy PZD Pan Win cen ty Ku lik od -
czy tał list Pre ze sa Związ ku Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie -
go skie ro wa ny do Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Okrę gu
Opol skie go PZD, z go rą cy mi po dzię ko wa nia mi skie ro wa -
ny mi do re pre zen tan tów spo łecz nych dzia ła czy ru chu
ogrod nic twa dział ko we go na sze go re gio nu za la ta pra cy 
i po świę ceń dla opol skich ogro dów „da li ście sza now ni de -
le ga ci do wód, iż są jesz cze lu dzie, któ rzy słu żąc spo łe -
czeń stwu i re ali za cji idei są go to wi po świe cić swój czas 
i si ły nie oglą da jąc się na oso bi ste ko rzy ści”. Przy zna ne
przez Kra jo wą Ra dę PZD dla 28 de le ga tów naj wyż sze od -
zna cze nia związ ko we są wy ra zem uzna nia dla cięż kiej,
czę sto nie wy star cza ją co do ce nia nej pra cy i dzia łal no ści
świad czo nej na rzecz 40 ty się cy dział kow ców re gio nu
opol skie go. Pre zes PZD na wią zał do 4-let niej ka den cji,
któ ra koń czy dzi siej szy Okrę go wy Zjazd De le ga tów 
w Opo lu, któ ry zo stał uzna ny ja ko swo iste świę to sa mo -
rzą du ogrod nic twa dział ko we go, nie tyl ko na Opolsz czyź -
nie ale w ca łym kra ju. Sa mo rzą dem, któ ry od lat nie tyl ko
do brze za rzą dza ogro da mi i za pew nia mi lio no wi ro dzin
do stęp do dzia łek, ale sku tecz nie wal czy o ich pra wa – jest
nasz Pol ski Zwią zek Dział kow ców kie ro wa ny przez wy -
bit nie uzdol nio ne go Pre ze sa Pa na Eu ge niu sza Kon drac -
kie go – na je go rę ce kie ru je my go rą ce i ser decz ne sło wa
po dzię ko wa nia za wal kę i od pie ra nie ata ków na na sze
ogro dy, pod wa ża nia praw dział kow ców oraz nisz cze nia
spo łecz ne go wi ze run ku sa mo rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców ja kie do świad czy li śmy w ostat nich 4-ch la -
tach, z któ rych wy cho dzi li śmy zwy cię sko. Jed nak po mi -
mo wie lu suk ce sów, naj więk sze za gro że nie przy szło 
w 2010 r., kie dy usta wa o ROD zo sta ła za skar żo na do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez by łe go Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go. Okrę go wy Zjazd De le ga tów dał

4. In for ma cja z Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Opo lu

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu

od by ty w dniu 2 lip ca 2011 ro ku
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te mu wy raz w pod ję tych sta no wi skach skie ro wa nych do
naj wyż szych władz Pań stwo wych i do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go w ob ra nie dział kow ców i ich ro dzin, w obro nie
na sze go Związ ku oraz za gwa ran to wa nych praw w usta -
wie o ROD. W oma wia nym li ście są za war te nie tyl ko po -
dzię ko wa nia dla ak ty wu opol skie go, ale jest wy ra żo na
proś ba i apel o dal sze dzia ła nia na rzecz na szych ogro dów,
gdyż je ste śmy spad ko bier ca mi po nadwie ko wej tra dy cji
ale rów nież jej de po zy ta riu sza mi. Na nas spo czy wa obo -
wią zek uczy nie nia wszyst kie go, aby za cho wać ogro dy dla
przy szłych po ko leń. Opol ski Zjazd De le ga tów przy jął list
Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD wiel kim aplau zem wy ra żo -
nym grom ki mi bra wa mi. 

Re fe rat spra woz daw czo-pro gra mo wy wy gło szo ny przez
Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD Pa nią An -
to ni nę Bo roń oraz wy stą pie nia prze wod ni czą cych Okrę -
go wych Ko mi sji Sta tu to wych: P. Ka zi mie rza Pa bian 
– prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
i P. Ma ra na Skó rec ki – prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ko -
mi sji Roz jem czej, sta ły się im pul sem do dys ku sji, w któ -
rej udział wzię ło 8 de le ga tów i za pro szo nych go ści.

Ja ko pierw szy głos w dys ku sji za brał Pan An to ni Ko -
nop ka Wi ce mar sza łek Za rzą du Urzę du Mar szał kow skie -
go w Opo lu, któ ry zło żył ze bra nym ser decz ne ży cze nia w
imie niu Mar szał ka Wo je wódz twa Pa na Jó ze fa Se be sty,
po gra tu lo wał uho no ro wa nym dzia ła czom PZD, od niósł
się do 20 lat wal ki o utrzy ma nie do rob ku i tra dy cji ru chu
dział ko we go oraz za de kla ro wał dal szą współ pra cę z Okrę -
go wym Za rzą dem Opol skim. Na stęp nie Pan To masz Gar -
bow ski – Po seł na Sejm – przy po mniał swo ją obec ność
na VII Zjeź dzie De le ga tów PZD w Opo lu 

i stwier dził, że dal sza obro na ogro dów i dzia łek jest ak -
tu al na i istot na. Wspól nie bro ni my usta wy o ROD. SLD
do ło ży wszel kich sta rań, aby usta wa by ła obro nio na 
w peł nym za kre sie. Od lip ca br. Pol ska prze ję ła prze wod -
nic two w Unii Eu ro pej skiej, rów nież do ty czy to i pol skich
dział kow ców, któ rzy sta no wią eu ro pej ską ro dzi nę dział -
kow ców. Ży czył owoc nych ob rad i dal szej do brej jak do
tej po ry współ pra cy.

Głów nym te ma tem dys ku sji by ły spra wy zwią za ne z za -

skar że niem do Try bu na łu kon sty tu cyj ne go przez Pierw -
sze go Pre ze sa Sa du naj wyż sze go ca łej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych co do zgod no ści z Kon s-
ty tu cja RP, wska zy wa no na po trze bę po dej mo wa nia róż -
nych dzia łań w obro nie usta wy o ROD, w obro nie na szej
toż sa mo ści, w obro nie po nad wie ko wej tra dy cji ru chu
dział ko we go w Pol sce. W spra wach we wnętrz nych
Związ ku m.in. mó wio no o po trze bie or ga ni za cji no wych
form kon kur sów – ry wa li za cji mię dzy ogro da mi i dział -
kow ca mi, o po trze bie dal sze go roz wo ju in fra struk tu ry
ogro do wej i in nych po trzeb in we sty cyj nych. 

Pod su mo wa nia dys ku sji i oce ny ustę pu ją cych or ga nów
sta tu to wych do ko nał Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy PZD Pan
Win cen ty Ku lik. Sze ro ko i me ry to rycz nie od niósł się do po -
szcze gól nych gło sów w dys ku sji, pod kre ślił po trze bę bar -
dziej ak tyw ne go włą cze nia się or ga nów pod sta wo wych 
tj. ROD i dział kow ców w obro nę ist nie nia ogro dów dział -
ko wych i o po sza no wa nie tra dy cji po nad wie ko we go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Wy so ko oce nił dzia -
łal ność Okrę go we go Za rzą du Opol skie go i obu Ko mi sji sta -
tu to wych. Wy ra ził po dzię ko wa nia za osią gnię cia i uzy ska ny
do ro bek okrę go wej or ga ni za cji oraz prze ka zał ży cze nia dal -
szych osią gnięć i suk ce sów w re ali za cji ce lów i za mie rzeń
OZO PZD w Opo lu na ka den cję 2011–2014. 

Zjazd udzie lił ustę pu ją cym wła dzom ab so lu to rium i do -
ko nał wy bo rów: 21 oso bo we go skła du Okrę go we go Za -
rzą du Opol skie go, sied mio oso bo wych Ko mi sji Re wi -
zyj nej i Ko mi sji Roz jem czej oraz wy bo rów 18 de le ga tów
na Kra jo wy Zjazd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w War sza wie. Po now nie po wie rzo no funk cję Pre ze sa
Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD Pa ni An to ni nie
Bo roń, a prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej zo stał Pan Ka zi mierz Pa bian, a prze wod ni czą cym
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej Pan Ma rian Skó rec ki. 

Zjazd uchwa lił pro gram dzia ła nia na ka den cję 
2011–2014 oraz przy jął 2 sta no wi ska De le ga tów w obro -
nie usta wy o ROD. Zjazd prze bie gał w spa nia łej at mos fe -
rze jed no ści i twór cze go za an ga żo wa nia de le ga tów 
w obro nę te go co po sia da my – usta wy o ROD i na sze go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Pre zes
OZ w Opo lu

/-/ An to ni na Bo roń

PROGRAM
dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du Opol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu 

na ka den cję 2011–2014

Pro gram Okrę go we go Za rzą du Opol skie go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców na ka den cję 2011–2014 do kład nie

okre śla ce le i za da nia, któ rych re ali za cja zmie rzy się i po -
zwo li prze zwy cię żyć za gro że nia i wy zwa nia. Mi nio na ka -
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den cja udo wod ni ła, że dzia łal ność wszyst kich or ga nów na -
sze go Związ ku nie mo że ogra ni czać się wy łącz nie 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
ogro dów i praw dział kow ców. Wy ni ka to z do świad czeń
ostat nich lat, któ re wy peł nio ne by ły ata ka mi na na szą usta -
wę, ogro dy i ca łą or ga ni za cję. Pla ny li kwi da cji Związ ku,
nisz cze nia ogro dów, znie sie nia na szej usta wy, wy rzu ca nia
ogro dów z pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go miast
zo sta ły wzbo ga co ne wnio ska mi NIK i Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go wska zu ją cych na po trze bę głę bo kiej
zmia ny lub unie waż nie nia usta wy o ROD przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny RP. Są to pro ble my, z któ ry mi przyj dzie się
nam zmie rzyć w naj bliż szej przy szło ści.

Okrę go wy Zjazd De le ga tów w opar ciu o ma te ria ły spra -
woz daw cze obej mu ją ce mi nio ną ka den cję lat 2007–2010,
wnio ski i po stu la ty zgło szo ne na wal nych ze bra niach ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych oraz na re jo no wych spo -
tka niach przed zjaz do wych z de le ga ta mi na Okrę go wy
Zjazd De le ga tów, jak rów nież re ali za cji za dań wy ni ka ją -
cych z prze pi sów związ ko wych PROPONUJE przy ję cie
do re ali za cji przez wszyst kie or ga ny Okrę go we go Za rzą -
du Opol skie go PZD w Opo lu na stę pu ją cych kie run ków
dzia ła nia.

I. OBRONA USTAWY O ROD – do ku ment ten re gu -
lu je naj istot niej sze za gad nie nia do ty czą ce funk cjo no wa -
nia ogro dów, sta tu su dział kow ców, użyt ko wa nia dzia łek
oraz roz wią zań praw nych. Zjazd zo bo wią zu je wszyst kie
or ga ny Związ ku do:

– dal szej obro ny usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Ist nie nie tej usta wy jest wa -
run kiem za cho wa nia ogro dów i dal sze go funk cjo no wa nia
ru chu dział ko we go w Pol sce,

– obro ny na by tych praw dział kow ców, dal sze go ist nie -
nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz do
obro ny na sze go Związ ku,

– upo wszech nia nia wie dzy o pro wa dzo nych dzia łal no -
ściach przez ROD, speł nia nych na rzecz swo ich człon ków
i ich ro dzin oraz lo kal ne go śro do wi ska,

– or ga ni zo wa nie im prez oko licz no ścio wych jak np. Dzień
Dziec ka, Dzień Se nio ra, Dzień Mat ki i róż nych rocz nic oraz
Dzień Dział kow ca – któ ry stał się świę tem dział kow ców
wy ra ża ją cym po dzię ko wa nia za plo ny ogro do we.

II. PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU
PRAWNEGO
– dal sze roz wi ja nie i umac nia nie współ pra cy z or ga ni -

za cja mi sa mo rzą du te ry to rial ne go, sta ro sta mi, Urzę dem
Mar szał kow skim i Wo je wo dą Opol skim pro wa dzą cej do
kształ to wa nia do bre go wi ze run ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych,

– po dej mo wa nie sta rań o umiesz cze nie w pla nach bu -
dże to wych miast gmin środ ków na po pra wę in fra struk tu -
ry ogro do wej,

– po dej mo wa nie wszech stron nych dzia łań zmie rza ją -
cych do dal sze go in te gro wa nia struk tur i dział kow ców 
– dla za cho wa nia jed no ści we wnętrz nej – sta no wią cej si -
łę na sze go Związ ku,

– po dej mo wa nie dzia łań w kie run ku utrwa le nia po zy -
tyw nych roz wią zań zwią za nych z pra wi dło wym za rzą dza -
niem ogro dem i od po wie dzial no ści za po wie rzo ne
za da nia,

– prze strze ga nie sto so wa nia przez wszyst kie or ga ny sta -
tu to we PZD i dział kow ców prze pi sów praw nych obo wią -
zu ją cych w na szym Związ ku, ogło szo ne w bro szu rze
„Pra wo Związ ko we” i „Zbio rze Prze pi sów Związ ko wych”,

– utrzy my wa nie sta łych i na wią zy wa nie no wych kon -
tak tów z po li cją, stra żą miej ską i stra żą po ża ro wą,

– do sko na le nie plat for my współ dzia ła nia za rzą dów
ROD w ra mach „Ko le giów Pre ze sów” po wo ła nych 
w opar ciu o uchwa łę Nr 36/2011 Pre zy dium KR PZD 
z dnia 23 lu te go 2011 r.

III. ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJA
ROD

– za bez pie cze nie re ali za cji za dań re mon to wych i in we -
sty cyj nych w ROD ob ję tych Otwar tym i Dłu go fa lo wym
Pro gra mem Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD,

– dą że nie do przy stą pie nia do Otwar te go i Dłu go fa lo -
we go Pro gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, co raz
więk szej ilo ści ogro dów dział ko wych,

– pod no sze nie es te ty ki i wi ze run ku ogro dów po przez
re ali za cję re mon tów po łą czo nych z mo der ni za cją obiek -
tów i in fra struk tu ry ogro do wej oraz w mia rę po trzeb bu -
do wy no wych obiek tów i urzą dzeń ogro do wych,

– udzie la nie po mo cy fi nan so wej z Fun du szu Roz wo ju
ROD na re mon ty i in we sty cje ogro do we ob ję te OiDPRiM
i pla na mi rocz ny mi,

– po pie ra nie sta rań za rzą dów ROD o uzy ska nie po mo -
cy fi nan so wej i rze czo wej z in nych źró deł na re ali za cję
za dań in we sty cyj no -re mon to wych,

– za pew nie nie po mo cy za rzą dom ROD i współ pra cę 
w za kre sie re ali za cji za dań re mon to wo -in we sty cyj nych,
rocz nych pla nów in we sty cji i ka pi tal nych re mon tów oraz
pla nów zwią za nych z OiDPRiM ROD,

– współ pra ca i po moc w za kre sie ak tu ali za cji pla nów
za go spo da ro wa nia ogro dów i za twier dza nia tych pla nów,

– pro wa dze nie po rad nic twa in we sty cyj ne go dla ROD 
i dział kow ców,

– prze pro wa dza nie okre so wych prze glą dów in fra struk -
tu ry ROD.

IV. GOSPODARKA GRUNTAMI
– dal sze pro wa dze nie prac zwią za nych z przej mo wa -

niem przez PZD grun tów Skar bu Pań stwa i sa mo rzą du te -
ry to rial ne go w użyt ko wa nie i użyt ko wa nie wie czy ste,

– re gu la cja i ak tu ali za cja sta nu praw ne go grun tów ROD,
–do ko ny wa nie prze glą du do ku men ta cji do ty czą cej

grun tów ROD i ujaw nia nie w księ gach wie czy stych praw
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przy słu gu ją cych Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców do
tych grun tów,

– ana li zo wa nie prze zna cze nia grun tów ROD w stu diach
i pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych
przez gmi ny,

– ana li zo wa nie zmian po wierzch ni ROD w tym po -
wierzch ni użyt ko wej dzia łek,

– za cie śnie nie współ pra cy za rzą dów ROD z gmi na mi,
sta ro stwa mi i są da mi,

– kon ty nu acja i za koń cze nie prac nad elek tro nicz nym
re je strem ROD oraz kom ple to wa nie nie zbęd nej do te go
ce lu do ku men ta cji geo de zyj nej i praw nej.

V. DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKTAŻOWO 
- SZKOLENIOWA
– or ga ni zo wa nie na szcze blu okrę gu szko leń człon ków

za rzą dów, ko mi sji sta tu to wych, księ go wych ROD w za kre -
sie prze pi sów praw nych obo wią zu ją cych w PZD oraz wie -
dzy or ga ni za cyj nej ko niecz nej do pra wi dło we go funk-
cjo no wa nia or ga nów sta tu to wych i ko mi sji pro ble mo wych,

– pro wa dze nie szko leń Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej na szcze blu OZ oraz ROD w for mie na rad szko le -
nio wych oraz po ka zów prak tycz nych ma ją cych na ce lu
pod nie sie nie wie dzy fa cho wej z za kre su ogrod nic twa, 
w tym no wo ści ogrod ni czych,

– do pro wa dze nie do po wo ła nia we wszyst kich ogro dach
dział ko wych in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej,

– wy po sa że nie in struk to rów SSI w pod sta wo wy sprzęt
ogrod ni czy, li te ra tu rę fa cho wą wy daw nic twa Kra jo wej
Ra dy PZD oraz mie sięcz nik „dział ko wiec” (in struk to rów
ogro do wych – za rzą dy ROD, in struk to rów okrę go wych
– OZO PZD w Opo lu),

– or ga ni zo wa nie szko leń dla kan dy da tów na człon ków
Pol skie go Związ ku Dział kow ców przy współ pra cy z ROD
i in struk to ra mi fa cho wy mi z za kre su obo wią zu ją cych
prze pi sów związ ko wych a mia no wi cie Sta tu tu PZD, Re -
gu la mi nu ROD i Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych oraz pro eko lo gicz nych
spo so bach upra wy ro ślin w ogro dach dział ko wych.

– roz wi ja nie sys te mu fa cho wej in for ma cji i edu ka cji
człon ków PZD po przez or ga ni zo wa nie szko leń, od czy tów
oraz upo wszech nia nie wy daw nictw fa cho wych z za kre su
no wo ści ogrod ni czych, pro wa dze nia ba dań gle by, pro pa -
go wa nia kom po sto wa nia bio ma sy wy twa rza nej na dział -
kach, sto so wa nia nie che micz nych me tod ochro ny ro ślin
i in te gro wa nej pro duk cji ro ślin nej,

– do ko ny wa nie prze glą dów sta nu za go spo da ro wa nia te -
re nów ROD pod ką tem mo der ni za cji ogro dów i dzia łek,

– or ga ni zo wa nie kon kur sów na szcze blu okrę go wym
pn. „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku” oraz „Wzo ro wa
Dział ka Ro ku”.

Pro gram dzia ła nia oświa ty ogrod ni czej spo rzą dzo ny zo -
stał w opar ciu o za da nia na kre ślo ne przez Kra jo wą Ra dę

PZD. Re ali zo wa ny bę dzie przy współ udzia le za rzą dów
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, Okrę go wej Sta cji Che -
micz no - Rol ni czej w Opo lu, Uni wer sy te tem Opol skim 
i Uni wer sy te tem Przy rod ni czym we Wro cła wiu oraz lo -
kal ny mi me dia mi w opar ciu o rocz ne pla ny szko leń.

VI. OCHRONA NATURALNEGO ŚRODOWISKA
– in for mo wa nie dział kow ców i opi nię pu blicz ną o pro -

eko lo gicz nych spo so bach upra wy ro ślin w ogro dach dział -
ko wych,

– roz wi ja nie sys te mu fa cho wej in for ma cji i edu ka cji
eko lo gicz nej u człon ków PZD po przez or ga ni zo wa nie
szko leń, od czy tów oraz upo wszech nia nie wy daw nictw
zwią za nych z eko lo gią,

– sto so wa nie nie che micz nych me tod ochro ny ro ślin
oraz in te gro wa nych me tod pro duk cji ro ślin nej,

– do ko ny wa nie prze glą dów sta nu te re nów ROD pod
ką tem li kwi da cji za gro żeń eko lo gicz nych, pro wa dze nie
ba da nia gle by w ogro dach dział ko wych w ce lu wła ści we -
go na wo że nia ro ślin i ochro ny przed ska że nia mi oraz pro -
pa go wa nie kom po stow nia bio ma sy wy twa rza nej przez
ro śli ny, za kła da nie pa sów ochron nych zie le ni, ży wo pło -
tów od tras ko mu ni ka cyj nych ogra ni cza ją ce ska że nia ko -
mu ni ka cyj ne ro ślin upra wo wych,

– kon ty nu owa nie współ pra cy z Okrę go wą Sta cją Che -
micz no-Rol ni czą w Opo lu w za kre sie ba dań gle by i plo -
nów na sto pień ska że nia m. in. me ta la mi cięż ki mi,

– na wią zy wa nie kon tak tów z or ga ni za cja mi i in sty tu cja -
mi zaj mu ją cy mi się ochro ną śro do wi ska w ce lu wy mia ny
do świad czeń i współ pra cy,

– za bie ga nie o środ ki fi nan so we z wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska, dla re ali za cji ce lów zwią za -
nych z ochro ną te re nów dział ko wych przed ska że nia mi,

– li kwi da cja w ogro dach i na dział kach płyt eter ni to -
wych – zgod nie z obo wią zu ją cą usta wą sej mo wą.

VII. BEZPIECZEŃSTWO OGRODÓW 
I DZIAŁEK
Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo lu i za rzą dy ro -

dzin nych ogro dów dział ko wych win ny po dej mo wać bar -
dziej sku tecz ne dzia ła nie w za kre sie ochro ny ma jąt ku
ogro do we go i dział kow ców przed de wa sta cją, kra dzie żą i
znisz cze niem. Dzia łal no ści tej słu żą:

– za war te Po ro zu mie nie po mię dzy Opol skim Ko men -
dan tem Wo je wódz kiej Po li cji, a Pre ze sem Okrę go we go
Za rzą du Opol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
Opo lu o współ dzia ła niu na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa
i po rząd ku w ROD w ra mach pro gra mu „Bez piecz ny
Ogród”. Na 112 ak tu al nie dzia ła ją cych za rzą dów ROD
zde cy do wa na więk szość pod pi sa ła już alo gicz ne po ro zu -
mie nia z po wia to wy mi ko men dan ta mi po li cji,

– re ali za cja za war tych po ro zu mień przez za rzą dy ROD
opie rać się bę dzie na:

1) do sko na le niu przy ję tych form współ dzia ła nia z or ga -
na mi po rząd ku pu blicz ne go,
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2) po sze rze niu udzia łu gro na dział kow ców we wspól -
nych pa tro lach na te re nie ogro dów dział ko wych oraz po -
więk sze nia ich czę sto tli wo ści,

3) zwięk sze niu bez po śred nich kon tak tów z dziel ni co -
wy mi funk cjo na riu sza mi po li cji i stra ży miej skiej,

4) po sze rze niu wie dzy or ga nów sa mo rzą do wych ogro -
du i sa mych dział kow ców o sto so wa nych for mach dzia łal -
no ści za po bie gaw czej prze stęp stwom i obro nie wła snej,

5) udzia le stron po ro zu mie nia w oko licz no ścio wych
spo tka niach, na rad, szko le niach i ze bra niach sta tu to wych
ogro dów dział ko wych,

6) po wo ła niu w OZO i ROD spo łecz nych Ko mi sji ds.
Bez pie czeń stwa, wy po sa ża jąc je w od po wied nie prze pi sy,
wy daw nic twa i ko niecz ny sprzęt np.: klu cze do bram, la -
tar ki itp.,

7) opra co wa niu i za twier dze niu na wal nych ze bra niach
pro gra mów zwal cza nia prze stęp czo ści i wan da li zmu 
w ogro dach i na dział kach.

VIII. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA
Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo lu w dzia łal no -

ści so cjal nej, spo łecz nej i in te gra cyj nej opie rać się bę dzie
na ak tyw no ści władz ogro do wych, po sia da nej ba zy i spo -
łecz ne go za po trze bo wa nia. W tym za kre sie re ali zo wa ne
bę dą za da nia:

1. Ko or dy no wa nie i wspie ra nie dzia łal no ści so cjal nej
pro wa dzo nej przez za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych na rzecz dział kow ców i ich ro dzin m. in.:

– or ga ni zo wa nie oka zjo nal nych im prez, fe sty nów, do -
ży nek oraz ob cho dów „Dni Dział kow ca”, „Dnia Dziec -
ka”, „Dnia se nio ra” itp.,

– or ga ni zo wa nie w do mach dział kow ca spo tkań dział -
kow ców, pro wa dze nia po ga da nek na te mat ży wie nia,
zdro wej żyw no ści, za po bie ga niu cho ro bom trze cie go wie -
ku i in nym scho rze niom,

– or ga ni zo wa nie szko leń te ma tycz nie zwią za nych z pro -
duk cją zdro wej żyw no ści, ochro ną na tu ral ne go śro do wi ska,

– pro wa dze nie po rad nic twa do ty czą ce go sze ro kie go wa -
chla rza za gad nień wy stę pu ją cych w ogrod nic twie dział -
ko wym,

– or ga ni zo wa nie róż nych form po mo cy spo łecz nej i so -
cjal nej dla sa mot nych star szych dział kow ców, in wa li dów,
osób nie peł no spraw nych ru cho wo i dzie ci;

2. Dla re ali za cji pro gra mów so cjal nych za rzą dy ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych:

– po wo ła ją ko mi sje pro ble mo we d/s po li ty ki spo łecz nej
-so cjal nej,

– na wią żą współ pra cę z in sty tu cja mi i or ga na mi po za -
rzą do wy mi, ad mi ni stra cją sa mo rzą do wą i pań stwo wą,
Pol skim Ko mi te tem Po mo cy Spo łecz nej, Związ kiem
Eme ry tów i Ren ci stów, Uni wer sy te tem III Wie ku i cie ka -
wy mi ludź mi wo je wódz twa opol skie go,

– przyj mą pa tro na ty nad do ma mi dziec ka,
– na wią żą współ pra cę ze szko ła mi i in ny mi pla ców ka -

mi oświa to wo-wy cho waw czy mi.

IX. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM
TERYTORIALNYM
Okrę go wy Za rząd Opol ski i ro dzin ne ogro dy dział ko -

we kon ty nu ować bę dą do tych cza so we for my współ dzia -
ła nia z or ga na mi sa mo rzą du te ry to rial ne go i roz wi jać je 
w kie run ku:

1) po zy ski wa nia środ ków fi nan so wych na re mon ty, mo -
der ni za cje, in fra struk tu rę ogro dów dział ko wych i ochro nę
na tu ral ne go śro do wi ska oraz na me lio ra cję i re kul ty wa cję
grun tów ROD po przez uję cie po trzeb ROD ja ko za da nia
wła sne gmi ny,

– na dzia łal ność śro do wi sko wą or ga ni zo wa ną na rzecz
lo kal nej spo łecz no ści w ra mach środ ków prze zna czo nych
przez gmi ny dla or ga ni za cji po za rzą do wych,

– na re ali za cje in nych ce lów, zwią za nych m. in. z ochro -
ną śro do wi ska, or ga ni za cją ma łych form wy po czyn ku
dzie ci, wcza sów dla eme ry tów, fe sty nów, do ży nek itp.;

2) utrzy ma nia sta łe go kon tak tu z rad ny mi wy wo dzą cych
się z ak ty wu PZD po le ga ją ce go na:

– or ga ni za cji okre so wych spo tkań z rad ny mi, człon ka -
mi PZD,

– udzia le rad nych w na ra dach, do żyn kach ogro do wych,
wal nych ze bra niach itp.,

– wspie ra niu przez rad nych dą żeń za rzą dów ROD do:
a) po pra wy bez pie czeń stwa ogro dów i dział kow ców,

wy ni ka ją cych z pro gra mu „Bez piecz ny Ogród”,
b) po zy ski wa nia środ ków fi nan so wych na za da nia za -

bez pie cza ją ce funk cjo no wa nie in fra struk tu ry ogro do wej.

Przed sta wio ny pro jekt pro gra mu Okrę go we go Za rzą du
Opol skie go PZD w Opo lu na la ta 2011–2014 nie wy czer -
pu je wszyst kich te ma tów i pro ble mów wy stę pu ją cych w
co dzien nej dzia łal no ści na każ dym szcze blu za rzą dza nia,
ale za kła da, że zo sta nie on wzbo ga co ny o wnio ski, uwa -
gi i po stu la ty De le ga tów na VIII Zjeź dzie De le ga tów PZD
w Opo lu.

Opo le, li piec 2011 r.
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pre zen ta cji Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.
W skład tej re pre zen ta cji wcho dzi dwóch Po słów PiS, któ -
rzy re pre zen tu ją sta no wi sko wręcz wro gie wo bec na sze go
Związ ku i je go struk tur.  Wska zać na le ży, iż to Pan Po seł
De ra był au to rem pro jek tu usta wy od rzu co nej la tem 2009 r.
przez Sejm RP w pierw szym czy ta niu, któ ra prze wi dy wa -
ła w prak ty ce li kwi da cję na sze go Związ ku je go struk tur 
i na cjo na li za cję ma jąt ku bez od szko do wa nia. Ta ka re pre -
zen ta cja Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym 
w świe tle pod nie sio nych fak tów jest nie do pusz czal na.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku.
Je ste śmy mi lio no wa or ga ni za cją gdzie li cząc jesz cze na -

sze ro dzi ny sta no wi my kil ku mi lio no wy elek to rat. Ma my
pra wo wie dzieć ja kie są pla ny i za mie rze nia obec nej ko -
ali cji wo bec na sze go Związ ku i je go człon ków. W per -
spek ty wie zbli ża ją cych się wy bo rów do Sej mu RP my
mu si my to wie dzieć. Wy ma ga te go ele men tar na uczci -
wość. Do tych cza so wy brak re ak cji na na sze sta no wi sko 
i ape le nie ste ty mu si my od bie rać jak ele ment gry przed -
wy bor czej. Obec na usta wa za pew nia na sze mu Pań stwu 
i Związ ko wi mię dzy in ny mi:

– pod trzy ma nie po nad 100-let niej tra dy cji ru chu dział -
ko we go,

– ruch dział ko wy jest or ga ni za cją spraw dzo ną przez la ta,
– struk tu ry Związ ku są de mo kra tycz ne i ja sne,
– nasz ruch tyl ko w zni ko mej czę ści ko rzy sta z sub wen -

cji Pań stwa, 
– za go spo da ro wa li śmy i czy ni my to na dal, nie użyt ki rol ne,
– na sze dział ki speł nia ją swo ją ro lę re kre acyj ną, go spo -

dar czą i edu ka cyj ną dla dzie ci i mło dzie ży,
– sta no wią zie lo ne płu ca miast,
– ani na sze Pań stwo ani też Sa mo rzą dy nie są przy go to -

wa ne lo gi stycz nie i ka dro wo do przy ję cia i za rzą dza nia
ma jąt kiem Związ ku na wy pa dek na cjo na li za cji,

– na cjo na li za cja ma jąt ku PZD spo wo du je fa lę spe ku la cji
grun ta mi, ko rup cje i in ne nie po żą da ne za cho wa nia się lu dzi.

Ideę, sens i mo ty wa cje spo łecz no – po li tycz ne ist nie nia
kwe stio no wa nej usta wy naj le piej od da ją za pi sy art. 1–8
usta wy, któ re nie są kwe stio no wa ne. Nie psuj my te go co
tak do brze spraw dzi ło się na prze strze ni wie lu lat.  Lep sze
jest za wsze wro giem do bre go.  

Sza now ny Pa nie Mar szał ku.
Gre mium wy bra ne w de mo kra tycz nych wy bo rach za -

po zna ło się z pi smem z dnia 8 grud nia 2010 r., w spra wie
sygn. akt. K 8/10 sy gno wa nym przez Pa na Mar szał ka 
w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z dnia
22.02.2010 ro ku, roz sze rzo ne go pi smem pro ce so wym
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z dn. 6.09.2010 r.,
w spra wie stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją Rze -
czy po spo li tej czę ści za pi sów usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.,
o ro dzin nych ogro dach działko wych (Dz. U. Nr. 169, poz.
1419 ze zm.).

W ro ku bie żą cym od cho dzi my 30 rocz ni cę pier wot nej
usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych z 1981 r.

W obec nym kształ cie usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych obo wią zu je od ro ku 2005. Usta wa ta jest do -
rob kiem i po kło siem do świad czeń z prze szło ści. Na pierw -
szym w hi sto rii Kon gre sie PZD od by tym la tem 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 sens jej by tu. Za owo co wa ło to od rzu ce niem w pierw szym
czy ta niu pro jek tu usta wy PiS przez Sejm RP zmie rza ją ce -
go w prak ty ce do li kwi da cji na sze go mi lio no we go Związ -
ku, je go struk tur i na cjo na li za cji ma jąt ku bez od szko do wań. 

Związ kow cy na si ode tchnę li po Kon gre sie z ulgą. My -
śle li śmy, że wresz cie na stą pił, po ko lej nych ata kach na
nasz Zwią zek i je go struk tu ry, czas spo ko ju i sta bi li za cji.
Nie ste ty na sze na dzie je oka za ły się złud ne. Oma wia ny
wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go po pie ra -
ny w isto cie przez ugru po wa nie po li tycz ne Pa na Mar szał -
ka, od czy tu je my ja ko ko lej ny atak na nasz Zwią zek i je go
człon ków. Szcze gól nie nie po ko ją nas wnio ski koń co we
pi sma pa na Mar szał ka. 

Z lek tu ry tre ści tych wnio sków wy ni ka bo wiem wo la
po le ga ją ca na przy go to wa niu i uchwa le niu prze pi sów bę -
dą cych głę bo ką no we li za cją usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych bądź two rzą cych zu peł nie no wy akt
usta wo wy. Ta ki mi pla na mi czu je my się głę bo ko za gro że -
ni, czu je my się nie pew ni i po zba wie ni po czu cia sta bi li za -
cji. Obec ne sta no wi sko jest ko lej nym, z któ rym zwra ca my
się do Pa na Mar szal ka. Nie ste ty na żad ne z przy ję tych
przez nas sta no wisk nie otrzy ma li śmy żad nej od po wie dzi.

Nie po koi nas oprócz pod nie sio ne go pro ble mu skład re -

Pan
Mar sza łek Sej mu RP

STA NO WI SKO
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Opol skie go PZD w Opo lu od by te go 

w dniu 2.07.2011 r.
w spra wie: sta no wi ska Pa na Mar szał ka za ję te go w przed mio cie 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 stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP czę ści usta wy o ROD

Se kre tarz 
/-/ Ta de usz Rut ko 

II Prze wod ni czą cy
/-/ Ro man Żur kow ski 

I Prze wod ni czą cy
/-/ Wła dy sław Ku rek
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De le ga ci Zjaz du za po zna li się szcze gó ło wo z prze bie -
giem i dzia ła nia mi or ga nów wła dzy usta wo daw czej i or -
ga nów władz pań stwo wych na kie ro wa nych w prak ty ce na
uchy le nie usta wy o ROD. Przed mio tem ata ku jest osta -
tecz nie zmia na art. 10, art. 17 ust. 2, art. 18 i art. 24 usta -
wy o ROD. Ar ty ku ły te zo sta ły za skar żo ne do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go ja ko nie zgod ne z za pi sa mi Kon sty tu cji
RP. Uchy le nie w/w ar ty ku łów ma na ce lu unie moż li wie -
nie dal sze ist nie nie usta wy o ROD w obec nym brzmie niu
i pod po rząd ko wa nie praw na by tych prze pi som ogól nym.
Per fi dia ta kie go dzia ła nia po le ga na tym, 

że każ da wła dza bę dzie mo gła po wie dzieć iż to nie Ona
uchy li ła usta wę o ROD a uczy nił to Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny. Po cząt ko wo przed mio tem ata ku by ła ca ła usta wa,
obec nie pro po nu je się zmia nę wy mie nio nych wy żej ar ty -
ku łów usta wy.

Zmia na spo wo du je iż usta wa sta nie się „ka dłu bo wa”.
Zmian wska za nych ar ty ku łów ja ko nie kon sty tu cyj nych
spo wo du je, iż ca ła usta wa sta nie się „ka dłu bo wa” i wy ma -
gać bę dzie głę bo kiej no we li za cji bądź cał ko wi tej zmia ny.

Dla te go jed no znacz nie sprze ci wia my się ja kim kol wiek
zmia nom w usta wie lub co gor sza zmia nie przez Sejm RP.
Je ste śmy prze ciw ni uchy la niu art. 17 ust. 2, któ ry bro ni
te re ny ogro dów przed nie uza sad nio ny mi li kwi da cja mi.
Wie my, że prak tycz nie te re ny ROD prze wi dzia ne są pod
bu dow nic two, prze mysł i in ne ce le niż ogro dy. Art. 24 na -
szej usta wy bro ni dział kow ców i Zwią zek przed skut ka mi
błę dów po peł nio nych przed la ty przez or ga ny ad mi ni stra -

cji. Dział kow cy za go spo da ro wy wa li te re ny ogro dów
przez dzie siąt ki lat zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem.
Pod wa ża nie czte rech istot nych ar ty ku łów, wska zu je, że
wła dza pu blicz na nie po strze ga ogro dów dział ko wych ja -
ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej, po mi mo iż ta ką
funk cję speł nia ją. Pod sta wo wą za sa dą kon sty tu cyj ną jest
za sa da rów ne go trak to wa nia. Nie do strze ga się te go, że
uchy le nie za pi sów chro nią cych pra wa na by te spo łecz no -
ści dział ko wej jest dzia ła niem wbrew za sa dom za war tym
w Kon sty tu cji RP.

Zdu mie wa ją ce jest, że Pan Mar sza łek Sej mu RP jesz -
cze przed roz pa trze niem spra wy przez Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny in for mu je o ko niecz no ści zmia ny lu ab znie sie nia
usta wy o ROD.

Uwa ża my, że ta kie trak to wa nie dział kow ców oraz ich
Związ ku przez naj waż niej sze or ga ny pań stwo we ma na
ce lu roz bi cie ru chu dział ko we go w Pol sce i do pro wa dze -
nie do prze kształ ce nia te re nów sta no wią cych oa zy zie le -
ni w mia stach w ko mer cyj ny to war słu żą cy do ro bie nia
wiel kich in te re sów przez mniej licz ną, ale znacz nie za -
moż niej sza gru pę spo łecz ną.

Sto imy na sta no wi sku, iż wła dza pu blicz na zo bo wią za -
na jest wziąć pod uwa gę gło sy mi lio na człon ków Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, bo wiem to oni uzna li funk-
cjo nu ją ce we wła snej usta wie roz wią za nia za naj lep sze 
z moż li wych i w jej obro nie ze bra li śmy aż 620 ty się cy
pod pi sów. Spo łecz ność dział kow ców sta no wi prze krój ca -
łe go spo łe czeń stwa i wszyst kich opcji po li tycz nych.

STA NO WI SKO
VIII Zjaz du De le ga tów Okrę gu Opol skie go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu

od by te go w dniu 2 lip ca 2011 r.
w spra wie: obro ny Usta wy z 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 

(Dz. U. Nr 169 poz. 1419 ze zm.)

Se kre tarz 
/-/ Ta de usz Rut ko 

II Prze wod ni czą cy
/-/ Ro man Żur kow ski 

I Prze wod ni czą cy
/-/ Wła dy sław Ku rek

Opo le, 2 lip ca 2011 r.

5. In for ma cja z Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Zie lo nej Gó rze

IN FOR MA CJA
z VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD

Okrę gu Zie lo no gór skie go

Dnia 9 lip ca 2011 r. w Sa li Ko lum no wej Urzę du Mar -
szał kow skie go w Zie lo nej Gó rze od był się VII Okrę go wy
Zjazd De le ga tów PZD okrę gu zie lo no gór skie go. W zjeź -
dzie uczest ni czy ło 160 osób w tym de le ga ci ze 122 Ro -

dzin nych Ogro dów Dział ko wych. W Zjeź dzie uczest ni -
czy li: Wi ce pre zes PZD Win cen ty Ku lik oraz par la men ta -
rzy ści; po seł Jó zef Zych (PSL), po seł Bo gu sław Won tor
(SLD), se na tor Sta ni sław Iwan (PO). Wła dze sa mo rzą do -
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we re pre zen to wa li: Rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa Lu bu -
skie go – Cze sław Fie do ro wicz, Czło nek Za rzą du Wo je -
wódz twa Lu bu skie go  – Sta ni sław Tom czy szyn, prze wod-
ni czą cy Ra dy Po wia tu zie lo no gór skie go Edwin Ła zic ki,
Rad ny po wia tu Żar skie go – Edward Sko bel ski oraz Bur -
mi strzo wie: Ża ga nia – Sła wo mir Ko wal, Su le cho wa  – Ro -
man Ra kow ski. W ob ra dach uczest ni czy li tak że: Za stęp ca
Dy rek to ra De par ta men tu Rol nic twa, Śro do wi ska i Roz -
wo ju Wsi w Urzę dzie Mar szał kow skim Woj ciech Ko zie -
ja, za stęp ca dy rek to ra ARiMR w Zie lo nej Gó rze  – An drzej
Chi nal ski. 

Ob ra dy otwo rzył Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD
Ma rian Pa siń ski. Uro czy stość roz po czę ła się Hym nem
Związ ko wym – pt. Zie lo na Rzecz po spo li ta na prze wod ni -
czą cych zjaz du wy bra no pa na Ja na Gwoź dzia de le ga ta 
z ROD Przy le sie w Su le cho wie i pa nią Jo an nę Mi ko łaj -
czyk de le ga ta z ROD 35-le cia w Zie lo nej Gó rze. 

Od zna cze nia mi związ ko wy mi uho no ro wa no 27 osób 
w tym od zna cze nia mi za za słu gi dla PZD za pro szo nych
go ści w oso bach: Pan Jó zef Zych, Pan Bo gu sław Won tor,
Pan Cze sław Fie do ro wicz, Pan Sta ni sław Tom czy szyn,
Pan Woj ciech Ko zie ja. Gru pę dzia ła czy uho no ro wa no Dy -
plo ma mi uzna nia od Pre ze sa 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 ROD w ka den cji 2007–2011”. Od zna cze nia związ ko we
i dy plo my od KR wrę czał wi ce pre zes PZD Win cen ty Ku -
lik. Wi ce pre zes PZD Od czy tał list Pre ze sa PZD Eu ge niu -
sza Kon drac kie go do uczest ni ków Zjaz du. List de le ga ci
przy ję li bar dzo życz li wie, dzię ku jąc pre ze so wi Związ ku
du ży mi bra wa mi. 

Prze wod ni czą cy ob rad zjaz du po in for mo wał ze bra nych
o li stach któ re wpły nę ły na ad res zjaz du i pre ze sa OZ Ma -
ria na Pa siń skie go od: 

– Dy rek to ra Ga bi ne tu Za rzą du Mar szał ka Wo je wódz -
twa Lu bu skie go Agniesz ki Star kie wicz w imie niu pa ni
Mar sza łek, 

– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie -Ta -
de usza Ja rzę ba ka, 

– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Go rzo wie Wiel -
ko pol skim Ta de usza Śmi gla (list od czy tał i prze ka zał wi -
ce pre zes OZ PZD w Go rzo wie wiel ko pol skim  – Piotr
Wilms) – Bur mi strza Świe bo dzi na – Da riu sza Be ki sza 
– Bur mi strza Lub ska – Bog da na Ba ka la rza. 

Rad ny Po wia tu żar skie go pan Edward Sko bel ski od czy -
tał list z ży cze nia mi do zjaz du od ko men dy po wia to wej
OSP w Ża rach. 

Zjazd po wo łał do pra cy Ko mi sję Man da to wą (7 oso bo -
wą), ko mi sję wy bor czą (7 oso bo wą), ko mi sję uchwał 
i wnio sków (9 oso bo wą). 

Re fe rat Spra woz daw czo-Pro gra mo wy wy gło sił Pre zes
Okrę go we go Za rzą du – mgr inż. Ma rian Pa siń ski. Pod -
kre ślił, iż pro gram po przed nie go zjaz du zo stał zre ali zo -
wa ny, a na wet prze kro czo ny. Zwró cił przy tym uwa gę, że
re ali za cja pro gra mu przy pa dła na trud ne la ta bo oprócz

za dań sta tu to wych trze ba by ło pod jąć dzia ła nia w obro -
nie praw Dział kow ców w obro nie ROD i Związ ku. Pod -
kre ślił du że za słu gi Kra jo wej Ra dy, je go pre zy dium, 
a zwłasz cza za słu gi pre ze sa Związ ku Eu ge niu sza Kon -
drac kie go. W Re fe ra cie za ry so wa ne zo sta ły rów nież
głów ne kie run ki dzia ła nia na naj bliż szą ka den cję. 

Spra woz da nie Ko mi sji Re wi zyj nej od czy ta ła prze wod -
ni czą ca Ali na No cuo, w swym spra woz da niu zwró ci ła się
do de le ga tów o udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce mu
Okrę go we mu Za rzą do wi. Spra woz da nie ko mi sji roz jem -
czej przed sta wił prze wod ni czą cy Je rzy Te luk. W dys ku sji
udział wzię ło 17 osób w tym 5 za pro szo nych go ści. Po -
nad to w 4 kon fe ren cjach przed zjaz do wych za bra ło głos
40 osób. Mar sza łek Jó zef Zych zwró cił się do ze bra nych
z gra tu la cja mi i ser decz ny mi ży cze nia mi. Stwier dził, że
ist nie ją za gro że nia dla usta wy o ROD. Za pro po no wał, aby
nie cze ka jąc na orze cze nie Try bu na łu kon sty tu cyj ne go po -
wo łać ko mi sję Związ ko wą, któ ra pod ję ła by się opra co wa -
nia no we go pro jek tu usta wy o ROD, bę dą ce go al ter-
na ty wą dla pro jek tu przy go to wy wa ne go w Mi ni ster stwie
In fra struk tu ry. Za de kla ro wał swój udział w ta kiej ko mi -
sji. De kla ra cja to zo sta ła bar dzo do brze ode bra na i na gro -
dzo na okla ska mi. Rów nie cie płe i peł ne po par cia sło wa
pa dły z ust po sła Bo gu sła wa Won to ra, któ ry za de kla ro wał
swo je po par cie i po moc w wal ce o za cho wa nie ko rzyst -
nych za pi sów usta wy o ROD. Po dob ną de kla ra cję zło żył
se na tor Sta ni sław Iwan Sta ni sław Tom czy szyn ja ko przed -
sta wi ciel sa mo rzą du Wo je wódz kie go za de kla ro wał chęć
dal szej współ pra cy Urzę du Mar szał kow skie go z Okrę go -
wym Za rzą dem PZD. Za pew nił, że do tych cza so wa do bra
współ pra ca bę dzie kon ty nu owa na. De le ga ci za bie ra ją cy
głos w dys ku sji pood 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, po nie waż
nad cho dzą dla Związ ku trud ne cza sy. Stwier dzi li, że nie -
zbęd na jest rów nież współ pra ca z sa mo rzą da mi lo kal ny -
mi. De le ga ci pod kre śla li też, iż bar dzo waż ny wpływ na
ist nie nie i spo łecz ną ak cep ta cje ROD ma dba łość o es te -
ty kę i do bry wi ze ru nek ogro dów dział ko wych w mia stach.
De le ga ci po ru sza li te ma ty zwią za ne z ja ko ścią ma te ria łu
siew ne go do stęp ne go w han dlu oraz pro po no wa li zmia ny
w re gu la mi nie ROD do ty czą cą wiel ko ści al tan. Wie le cie -
płych słów pa dło pod ad re sem Kra jo wej Ra dy i Pre ze sa
PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go. De le ga ci skła da li rów -
nież po dzię ko wa nia okrę go we mu za rzą do wi, człon kom
pre zy dium, pre ze so wi Ma ria no wi Pa siń skie mu i pra cow -
ni kom biu ra. Za bie ra jąc głos w dys ku sji Wi ce pre zes PZD
Win cen ty Ku lik po zy tyw nie oce nił pra cę Okrę gu zie lo no -
gór skie go. Przy po mniał, że w tym ro ku bę dzie my ob cho -
dzić Ju bi le usz 30-le cia po wsta nia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców zwró cił uwa gę, że 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. Za zna czył też, że tych war to ści na le ży bro -
nić i da lej dbać o roz wój i uno wo cze śnia nie ROD. Ży czył
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traf ne 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. 

Zjazd przy jął: 
– uchwa łę w spra wie oce ny pra cy or ga nów sa mo rzą do -

wych PZD okrę gu zie lo no gór skie go w VII ka den cji. Pro -
gra mu i głów nych kie run ków dzia ła nia or ga nów sa mo-
rzą do wych okrę gu zie lo no gór skie go na VIII ka den cję,

– sta no wi sko w spra wie za gro żeń usta wy o ROD,
– list gra tu la cyj ny do pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac -

kie go na oko licz ność 30-le cia PZD, 
– apel do dział kow ców okrę gu zie lo no gór skie go w spra -

wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 ro ku. 
De le ga ci wy bra li: 
– Okrę go wy Za rząd (30 osób) – Pre ze sem OZ po now -

nie wy bra no Ma ria na Pa siń skie go, 
– Okrę go wą Ko mi sję Re wi zyj ną (9 osób) – Prze wod ni -

czą cą ko mi sji Re wi zyj nej zo sta ła Ali na No cuń, 
– Okrę go wa Ko mi sje Roz jem czą (7 osób) – Prze wod ni -

czą cym Ko mi sji Roz jem czej zo stał Je rzy Te luk, 
– 13 de le ga tów na zjazd kra jo wy. 
W or ga nach Okrę go we go Za rzą du na stą pi ły zmia ny

per so nal ne wy no szą ce 37%. Na za koń cze nie ob rad zjaz -
du głos za brał no wo wy bra ny pre zes OZ któ ry po dzię ko -
wał de le ga tom i go ściom za pro szo nym za ak tyw ny udział
w ob ra dach. Pod kre ślił i po dzię ko wał za rze czo we i so -
lid ne po dej ście do oma wia nej w trak cie ob rad pro ble ma -
ty ki oraz za do ce nie nie wkła du pra cy w przy go to wa nie
uro czy sto ści. 

Wi ce pre zes OZ PZD w Zie lo nej Gó rze 
/-/ mgr Jo an na Mi ko łaj czyk

Apel
VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD

z dnia 9 lip ca 2011 r.
do dział kow ców okrę gu zie lo no gór skie go

w spra wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 ro ku

Ko le żan ki i Ko le dzy!
VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD na sze go okrę gu

przy padł w okre sie, kie dy de cy du ją się waż ne spra wy dla
na sze go Związ ku i dla pań stwa.

W Związ ku, wła śnie tu taj – na Zjeź dzie, bu du je my pro -
gram na ko lej ną ka den cję, pro gram am bit ny, na mia rę na -
szych ocze ki wań, ale i moż li wo ści. Uwzględ nia my w nim
za da nia in we sty cyj ne i mo der ni za cyj ne, jak rów nież roz -
wi ja ją ce sze ro ko po ję tą edu ka cję – ogrod ni czą i or ga ni za -
cyj ną. Waż ne miej sce w na szym pro gra mie po świę ca my
wal ce o utrzy ma nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
usta wy o ROD i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

W pań stwie roz po czę ła się kam pa nia przed wy bo ra mi
do par la men tu. Zbli ża ją ce się je sien ne wy bo ry są nie zwy -
kle waż nym wy da rze niem dla wszyst kich oby wa te li, tak -
że dla dział kow ców. Od no we go par la men tu za le żeć
bę dzie kształt go spo dar czy i spo łecz ny na sze go kra ju. No -
wy par la ment sta no wił bę dzie pra wo, we dług któ re go to -
czyć się bę dzie na sze ży cie. To w par la men cie usta no -
wio no w 2005 ro ku usta wę o ROD, ale rów nież na fo rum
par la men tu to czy ła się w ostat nich la tach ba ta lia o jej
utrzy ma nie.

Ni gdy nie by ło nam obo jęt ne, a nie mo że być zwłasz cza
te raz,  ja ki układ sił ufor mu je się w Sej mie i Se na cie, kto
uzy ska le gi ty ma cję do kie ro wa nia pań stwem. To bę dzie
mia ło zna cze nie dla spraw wszyst kich oby wa te li, ale tak -
że dla przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. 

W cią gu ostat nich dwu dzie stu lat ze bra li śmy wie le przy -
krych do świad czeń, wy pły wa ją cych z po my słów i pro po -
zy cji róż nych grup po li tycz nych. Po ra wy cią gnąć wnio ski.

Chce my Wam, Ko le żan ki i Ko le dzy, szcze gól nie moc -
no przy po mnieć, że los ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców za le żeć bę dzie nie tyl -
ko od nas, od na szej jed no ści,  ak tyw no ści i de ter mi na cji
w wal ce o ich utrzy ma nie. Roz strzy gnię cia, ja kie za pad -
ną, bę dą w du żym stop niu wy ni kiem zro zu mie nia przez
po słów i se na to rów spo łecz nie waż nej ro li, ja ką speł nia
nasz ruch i ich życz li wo ści dla pra wie mi lio no wej gru py,
dla któ rej upra wa dział ki jest waż nym ele men tem ży cia.

Ko le żan ki i Ko le dzy!
VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w Zie lo nej Gó -

rze zwra ca się do wszyst kich sa mo rzą dów ogro do wych,
do wszyst kich za rzą dów i ko mi sji sta tu to wych, do wszyst -
kich dział kow ców z go rą cym ape lem:

1. Weź my wszy scy, wraz z ca ły mi ro dzi na mi, udział 
w wy bo rach par la men tar nych. Li czy się każ dy głos, a nie -
obec ni nie bę dą mieć wpły wu na przy szłość.

2. Gło suj my na tych kan dy da tów, któ rzy:
– do tych czas by li z na mi i swo im au to ry te tem udzie la li

nam po mo cy w na szej nie ła twej wal ce o utrzy ma nie usta -
wy o ROD i Związ ku, 

– do tych czas nas nie za wie dli i dla któ rych ogro dy dział -
ko we nie bę dą tyl ko ele men tem kam pa nii, a po wy bo rach
bę dą z na mi i nas nie za wio dą,
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– po sia da ją za ufa nie i sza cu nek w swo ich śro do wi skach,
ro zu mie ją dział kow ców i gwa ran tu ją, że pro ble my ogro -
dów dział ko wych za wsze bę dą im bli skie,

– zna ni są z do tych cza so wych kon tak tów ja ko praw dzi -
wie życz li wi przy ja cie le ru chu ogrod nic twa dział ko we go
i za pew nią re ali za cję po stu la tów dział kow ców i Związ ku

– nie zlek ce wa żą gło su pra wie mi lio na dział kow ców 
i do na szych po stu la tów od nio są się z po wa gą na leż ną

oby wa te lom i or ga ni za cji, któ ra w ży ciu spo łecz nym lu dzi
speł nia waż ną ro lę. 

Ko le żan ki i Ko le dzy!
Pa mię taj my, że je dy nie wy bór wła ści wych osób za gwa -

ran tu je sta bil ną przy szłość ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I
WNIOSKÓW

Zie lo na Gó ra, 9 li piec 2011

STA NO WI SKO
VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w Zie lo nej Gó rze

z dnia 9 lip ca 2011 r.
w spra wie za gro żeń usta wy o ROD

Ja ko de le ga ci ob ra du ją cy na VII okrę go wym Zjeź dzie
PZD, dzia ła ją cy z upo waż nie nia 28 ty się cy człon ków
PZD – użyt kow ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych okrę gu zie lo no gór skie go, pra gnie my przed -
sta wić sta no wi sko w spra wie skie ro wa nia do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go nie któ rych ar ty ku łów usta wy o ROD.

Głos, ja ki przed sta wia my w tej spra wie, jest kon ty nu -
acją po glą dów, pre zen to wa nych przez dział kow ców okrę -
gu zie lo no gór skie go w związ ku z za gro że nia mi usta wy 
o ROD, z za gro że nia mi ist nie nia ro dzin nych ogro dów 
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Z dzia ła nia mi ta ki mi
ma my do czy nie nia od kil ku dzie się ciu lat, co ujaw nia się 
w pro wa dzo nej kam pa nii prze ciw ko na sze mu Związ ko -
wi, ru cho wi ogrod nic twa dział ko we go i dział kow com.

Od po nad dwu dzie stu lat to czy my wal kę o utrzy ma nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Pro te stu je my i sprze ci wia my się pró bom
znisz cze nia idei ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i PZD. Zo sta li -
śmy wplą ta ni w tę wal kę przez lu dzi, or ga ni za cje i in sty-
tu cje, dla któ rych ko mer cyj ne i po li tycz ne in te re sy waż -
niej sze są idea ogrod nic twa dział ko we go, na wet je śli słu -
ży ona do brze ty siąc om użyt kow ni ków dzia łek. Wy stę -
po wa ło prze ciw ko nam PiS swo im pro jek tem usta wy 
o ogro dach dział ko wych, wspie rał to dzia ła nie Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich, a w 2010 ro ku tak że I Pre zes Są du
Naj wyż sze go, któ ry za kwe stio no wał kon sty tu cyj ność naj -
pierw kil ku ar ty ku łów, a po tem ca łej usta wy o ROD. 

Ten fakt uzna je my za szcze gól nie nie po ko ją cy, gdyż
włą cze nie się naj wyż szej wła dzy są dow ni czej w Pol sce
do wal ki z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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 nie usta wy po pię ciu la tach jej fun-

k cjo no wa nia w oczy wi sty spo sób pod wa ża 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. 

Prze śle dzi li śmy uważ nie to czą ce się w tej spra wie po stę -
po wa nie. Za po zna li śmy się rów nież do kład nie z pre zen to -
wa nym przez Sejm po glą dem na te mat w/w usta wy 
i skut ków jej za kwe stio no wa nia. Po gląd ten bu dzi na sze
za nie po ko je nie, bo wiem wy ni ka z nie go per spek ty wa
kon cep cji le gi sla cyj nej no wej usta wy, le żą ca w kom pe -
ten cji wła dzy usta wo daw czej i re pre zen to wa nych w niej
sił po li tycz nych. 

Za po wiedź tę od bie ra my ja ko ko lej ną pró bę znisz cze -
nia ogro dów dział ko wych i sa mo rząd nej or ga ni za cji, ja ką
jest PZD. 

Sta now czo sprze ci wia my się ko lej nej pró bie zmia ny
usta wy o ROD. Nie zga dza my się na to, aby po zba wia no
nas naj waż niej szych gwa ran cji praw nych, ja kie zo sta ły
za pi sa ne w usta wie.  

Pro te stu je my prze ciw ko pró bom bu rze nia wy pra co wa -
nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców za sad sa mo rząd -
no ści, któ re za pew nia ją rów ność praw i obo wiąz ków
dział kow ców i przez to ma ją nie wąt pli wy wpływ na
wzrost ich po czu cia od po wie dzial no ści za ogród i upra -
wia ną dział kę. 

W cią gu trzy dzie stu lat dzia ła nia Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, dział kow cy i spo łecz ni dzia ła cze na sze go ru chu
wy pra co wa li nie kwe stio no wa ny do ro bek. Wspól ny mi si -
ła mi zbu do wa li śmy i uno wo cze śni li śmy ro dzin ne ogro dy
dział ko we, któ re ja ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej
do brze słu żą ty siąc om ro dzin dział ko wych o nie wiel kich
do cho dach ma te rial nych. Kosz tem wie lo let nich wy rze -
czeń zbu do wa li śmy miej sca wy po czyn ku bez oglą da nia
się na pań stwo i bez wy cią ga nia rę ki. Wy rę czy li śmy in -
sty tu cje pań stwo we spra wia jąc, że ro dzin ne ogro dy dział -
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ko we sta ły się dla ty się cy lu dzi waż nym miej scem, w któ -
rym pra cu ją i ak tyw nie wy po czy wa ją. Osią gnę li śmy to
wła sną pra cą, z cze go je ste śmy dum ni.  Od in sty tu cji pań -
stwo wych ocze ku je my więc po mo cy, a nie nisz cze nia te -
go, co wy pra co wa li śmy sa mi, co jest spraw dzo ne i do brze
słu ży lu dziom..

Je ste śmy prze ciw ni te mu, by dla osią gnię cia ko mer cyj -
nych ce lów znisz czo ny zo stał nasz do ro bek, sa mo rząd na
or ga ni za cja, a wraz z nią tra dy cja ogrod nic twa dział ko we -
go i ocze ku je my, że ro la ogro dów dział ko wych w ży ciu
spo łecz nym zo sta nie na le ży cie do strze żo na i wła ści wie
do ce nio na. 

Ni niej szym sta no wi skiem VII Okrę go wy Zjazd De le ga -
tów PZD okrę gu zie lo no gór skie go 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 i wy co fa nie go;

• 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 roku skie ro wa -
ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, gdyż za po wie dzia -
na w nim moż li wość (na wet ko niecz ność) no wej ini cja-
ty wy le gi sla cyj nej jest jed no cze śnie za po wie dzią znisz -

cze nia ogro dów dział ko wych; 
• do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go – o od rzu ce nie wnio sku.
Ocze ku je my, że nie zo sta ną zlek ce wa żo ne sta no wi ska i

opi nie or ga ni za cji li czą cej pra wie mi lion człon ków, któ re
wy ra ża li śmy wie lo krot nie w spra wie usta wy o ROD 
i przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go. W okrę gu zie lo -
no gór skim przy dat ność usta wy o ROD i pro test prze ciw -
ko jej uchy le niu po twier dzi li śmy skła da jąc pra wie 
28 ty się cy pod pi sów.

Chce my wy ra zić prze ko na nie, że pra wo w na szym kra -
ju bę dzie przy ja zne rów nież dla uboż szej czę ści spo łe -
czeń stwa. Ma my też na dzie ję, że ro dzin ne ogro dy
dział ko we w Pol sce bę dą w dal szym cią gu słu ży ły ro dzi -
nom, a de cy zje władz zo sta ną pod ję te z po sza no wa niem
do bra oby wa te li, ja ki mi prze cież są tak że dział kow cy. 

Oświad cza my jed no cze śnie, że w ra zie po trze by po dej -
mie my wal kę o wspól ny cel, ja kim jest ist nie nie i roz wój
sa mo dziel ne go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
– ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I
WNIOSKÓW

Zie lo na Gó ra, 9 li piec 2011 r.

UCHWAŁA NR 7/2011
VII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Zielonej Górze

z dnia 9 lipca 2011 roku

I. Oce na pra cy or ga nów sa mo rzą do wych PZD okrę -
gu zie lo no gór skie go w VII ka den cji

Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD stwier dza, że or ga ny
sa mo rzą do we PZD zre ali zo wa ły pro gram i zda nia wy ty -
czo ne uchwa łą nr B/2007 Okrę go we go Zjaz du De le ga tów
PZD z dnia 29.06.2007 r. na la ta 2007–2011.

Prze ja wia się to w:
1. uno wo cze śnie niu in fra struk tu ry ogro dów wy so kim

za kre sem ro bót in we sty cyj nych i re mon to wych,
2. pod no sze niu po zio mu za go spo da ro wa nia dzia łek po -

przez wdra ża nie no wo cze snej wie dzy agro tech nicz nej 
i w co raz więk szym za kre sie za opa try wa niu dział kow ców
w wy so kiej ja ko ści środ ki pro duk cji,

3. co raz lep szym przy sto so wa niu dzia łek do za spo ka ja -
nia po trzeb wy po czyn ko wych, re kre acyj nych i so cjal nych
użyt kow ni ków dzia łek i ich ro dzin oraz spo łecz no ści lo -
kal nych,

4. zde cy do wa nym prze ciw dzia ła niu ne ga tyw nym ten -
den cjom usu wa nia ogro dów z do ku men tów pla ni stycz -
nych i w ogra ni cza niu li kwi da cji dzia łek tyl ko do nie z-
będ nych po trzeb lo kal nych.

Do dat ko wo Zjazd pod kre śla spraw ne usu wa nie skut ków

po wo dzi, ja ka dwu krot nie; w ma ju i w czerw cu 2010 ro -
ku znisz czy ła 1924 dział ki. Po zy tyw nie oce nia my pra cę
po szko do wa nych ogro dów, po moc fi nan so wą Okrę go we -
go Za rzą du oraz so li dar ne wspar cie udzie lo ne przez in ne
ogro dy dział ko we okrę gu zie lo no gór skie go.

No wo cze śniej sze i do brze zor ga ni zo wa ne ogro dy dział -
ko we w na szym Okrę gu bę dą ce re zul ta tem spo łecz nej i sa -
mo rzą do wej pra cy dział kow ców, po mna ża ją do ro bek
Pol skie go Związ ku Dział kow ców na ju bi le usz 30-le cia
PZD.

Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD wy ra ża po dzię ko wa -
nia dla wszyst kich na szych dział kow ców, za rzą dów ogro -
dów, Okrę go we mu Za rzą do wi PZD i ko mi sjom sta tu -
to wym: ogro dów i Okrę gu za za an ga żo wa nie i wy so ce
uży tecz ną pra cę na rzecz na szej spo łecz no ści dział ko wej,
a tak że po wszech ne po par cie udzie la ne w obro nie usta wy
o Rod z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Po dzię ko wa nia kie ru je my rów nież do Kra jo wej Ra dy 
i pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go za wy trwa łość
i de ter mi na cję w obro nie na szych praw i efek tów pra cy
oraz two rze nie wa run ków do dal sze go funk cjo no wa nia
ogro dów.

PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU



63

Za pew nia my o dal szym na szym po par ciu.
II. Pro gram i głów ne kie run ki dzia ła nia or ga nów sa -

mo rzą do wych okrę gu zie lo no gór skie go w VIII ka den cji.
1. Prio ry te to wym za da niem po zo sta je na dal obro na

praw Dział kow ców i do rob ku ich ży cia zgro ma dzo ne go
w ROD przed za mia rem uchy le nia usta wy o Rod z 8 lip -
ca 2005 ro ku i li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dziad kow -
ców – co w na szej oce nie jest rów no znacz ne z li kwi da cją
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

W tym ce lu nie zbęd ne jest:
a. umac nia nie Związ ku po przez do brą pra cę wszyst kich

struk tur, peł ne wy peł nia nie obo wiąz ków i za dań sta tu to -
wych, an ga żo wa nie do pra cy spo łecz nej no wych Dział -
kow ców i li cze nie się z ich opi nią, kształ to wa nie po praw-
nych sto sun ków tak we wnątrz Związ ku, jak i z wła dza mi
miej sco wy mi,

b. po pra wia nie wi ze run ku ogro dów, ich po zy tyw ne go po -
strze ga nia przez spo łecz no ści lo kal ne, sa mo rzą dy i me dia.

c. zde cy do wa ne i bar dziej ak tyw ne uczest nic two na szej
or ga ni za cji w ży ciu pu blicz nym. Oka zję ta ką stwa rza ją
wy bo ry par la men tar ne w 2011 ro ku. Po win ni śmy w nich
ak tyw nie uczest ni czyć i opo wia dać się za opcja mi, któ re
chcą bu do wać spo łe czeń stwo oby wa tel skie, współ two rzyć
wa run ki do roz wo ju de mo kra cji i sa mo rząd no ści, któ re
chcą współ pra co wać z PZD oraz wspie ra ją funk cjo no wa -
nie roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

2. Ma jąc na uwa dze wy ko rzy sty wa nie nie licz nych przy -
pad ków bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go w ROD i sta -
łe go za miesz ki wa nia osób na dział kach, do upo wszech-
nia nia w sze ro kiej opi nii spo łecz nej po glą dów ne gu ją cych
pod sta wę funk cjo no wa nia ogro dów - Okrę go wy Zjazd de -
le ga tów zo bo wią zu je za rzą dy ogro dów do wzmoc nie nia
dys cy pli ny w prze strze ga niu prze pi sów związ ko wych 
i po dej mo wa nia środ ków za rad czych.

W szcze gól no ści: przy pad ki bu dow nic twa po nadnor ma -
tyw ne go na le ży zgła szać do po wia to wych in spek to ra tów
nad zo ru bu dow la ne go, a za miesz ki wa nie osób, je śli wy ni -
ka to z ubó stwa – do or ga nów gmin z wnio skiem o przy -
dział lo ka li so cjal nych.

W od nie sie niu do bez dom nych, sy tu acja po win na być
pil nie zgło szo na do władz gmi ny, po li cji i stra ży miej skiej,
gdy bez dom ni stwa rza ją po waż ne za gro że nie dla bez pie -
czeń stwa dział kow ców.

Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD zwra ca się do kra jo -
wych or ga nów PZD o pod ję cie dzia łań le gi sla cyj nych
zmie rza ją cych do za ka zu mel do wa nia na te re nie ROD.

3. Okrę go wy Za rząd i za rzą dy ROD po win ny da lej mo -
der ni zo wać ogro dy do sto so wu jąc ich wy gląd i funk cjo no -
wa nie do ak tu al nych po trzeb.

Es te tycz ne i do brze za go spo da ro wa ne ogro dy i dział -
ki, bę dą ce oa za mi zie le ni, ak cep to wa ne przez spo łecz no -

ści lo kal ne są moc nym ar gu men tem na dal sze ist nie nie
ogro dów.

4. Kon ty nu ować na le ży dzia ła nia po pra wia ją ce bez pie -
czeń stwo praw ne ogro dów. Umiesz cze nie wszyst kich
ogro dów w stu diach i pla nach za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, gwa ran tu ją dział kow com sta bi li za cję w użyt -
ko wa niu dzia łek.

Wy ma ga to ści słej współ pra cy Okrę go we go Za rzą du 
i za rzą dów ROD z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne -
go, a zwłasz cza uję cia jesz cze w pla nach stu dyj nych gmin
15 ogro dów z 3487 dział ka mi, o po wierzch ni 146, 85 ha.

5. Okrę go wy Za rząd i za rzą dy ROD po win ny na dal po -
szu ki wać bar dziej sku tecz nych form w za kre sie edu ka cji
ogrod ni czej po przez wdra ża nie no wo cze snych szko leń, roz -
wój spo łecz nej służ by in struk tor skiej, po pu la ry za cję wy -
daw nictw Związ ku i prak tycz ne po ka zy dla Dział kow ców.

6. W ob li czu zu bo że nia spo łe czeń stwa oraz na ra sta ją cej
pa to lo gii – waż nym za da niem dla Okrę go we go Za rzą du 
i ROD jest po pra wa bez pie czeń stwa w ogro dach.

Słu żyć te mu po win na dal sza mo der ni za cja in fra struk tu -
ry, tj. ogro dzeń ze wnętrz nych, sta nu tech nicz ne go obiek -
tów, po pra wa dys cy pli ny dział kow ców w ko rzy sta niu ze
wspól ne go mie nia i nad zo ru nad nim oraz do sko na le nie
współ pra cy z Po li cją.

7. Nie po ko ją cym zja wi skiem jest utrzy mu ją ca się licz -
ba wol nych dzia łek w ogro dach od da lo nych od cen trum
miej sco wo ści i w mniej szych śro do wi skach.

Do ty czy to zwłasz cza 16 ogro dów, w któ rych licz ba
wol nych dzia łek prze kra cza 30%.

Okrę go wy Za rząd i za rzą dy wy mie nio nych ogro dów,
po win ny kon ty nu ować dzia ła nia dla prze ka za nia wol nych
grun tów sa mo rzą dom miej sco wym i od cią żyć PZD od
kosz tów utrzy my wa nia te go te re nu.

8. Wspól nie za dbać po win ni śmy o po pra wę wa run ków
pra cy or ga nów sa mo rzą do wych, bo le ży to w in te re sie
wszyst kich dział kow ców.

Na wet ma łe po miesz cze nia ad mi ni stra cyj no -ma ga zy no -
we są miej scem przy bli ża ją cym Za rząd do dział kow ców,
oży wia ją ogród, umoż li wia ją bie żą ce kon tak ty dział kow -
ców z wła dza mi ogro dów i róż no rod ne for my współ dzia -
ła nia.

W VIII ka den cji ogro dy nie po sia da ją ce wy mie nio nych
po miesz czeń po win ny pod jąć trud ich wy bu do wa nia.

9. Okrę go wy Zjazd zo bo wią zu je Okrę go wy Za rząd do
szcze gó ło we go roz pa trze nia wszyst kich wnio sków zgło -
szo nych na obec nym Zjeź dzie i za le ca po in for mo wa nie
ogro dów o ich re ali za cji.

Za le ca się rów nież upo wszech nie nie tre ści ni niej szej
uchwa ły we wszyst kich ogro dach a zwłasz cza omó wie nie
na ze bra niach za rzą dów ROD dla okre śle nia spo so bów jej
re ali za cji.

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

Zie lo na Gó ra, 9 lip ca 2011 r.
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W opar ciu o przed ło żo ne Zjaz do wi spra woz da nie Okrę -
go we go Za rzą du To ruń sko - Wło cław skie go PZD i dys ku -
sję zjaz do wą VIII To ruń sko-Wło cław ski Okrę go wy Zjazd
Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier dza wła ści we wy -
ko na nie za dań za war tych w uchwa łach z dnia 6 czerw ca
2007 ro ku. Po dej mo wa ne dzia ła nia przez Okrę go wy Za -
rząd i Za rzą dy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych speł -
ni ły ocze ki wa nia dział kow ców. Wy ra ża ło się to przede
wszyst kim w re ali za cji za pi sów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz w dzia ła niach na rzecz jej
utrzy ma nia w nie zmie nio nym kształ cie.

Ogrom za dań i ich re ali za cja, ja ki mi cha rak te ry zo wa ła
się mi nio na ka den cja, przy nio sły dal szą in te gra cję Związ -
ku. Po pra wi ła się współ pra ca Okrę go we go Za rzą du z or -
ga na mi sta tu to wy mi w ogro dach. Zjazd stwier dza, że
Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go Kra jo wa Ra da pod
kie row nic twem Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go do brze
słu ży ła ogro dom i dział kow com. Na stą pił znacz ny wzrost
słu żeb nej ro li Związ ku wo bec ogro dów i użyt kow ni ków
dzia łek. Prze ja wia ło się to w udzia le przed sta wi cie li na -
sze go okrę gu w ze bra niach sta tu to wych i uro czy sto ściach
oko licz no ścio wych. W sta tu to wych or ga nach na szcze blu
kra jo wym mie li śmy swo ich przed sta wi cie li w Kra jo wej
Ra dzie i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD. Po pra wie
ule gła współ pra ca z sa mo rzą da mi miast i gmin. W mi nio -
nym czte ro le ciu za go spo da ro wa nie wie lu ogro dów ule gło
znacz nej po pra wie, prze pro wa dzo no w nich re mon ty 
i mo der ni za cję in fra struk tu ry. Co raz wię cej dzia łek sta no -
wi pod sta wo wą ba zę wy po czyn ku ro dzin dział ko wych,
któ rych do cho dy nie po zwa la ją na zor ga ni zo wa ne urlo po -
we-wa ka cyj ne wy jaz dy do atrak cyj nych miej sco wo ści
wcza so wych i uzdro wisk.

Wzro sła ro la i zna cze nie Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Za cho dzą ce zmia ny w ko rzy sta niu z dzia łek i po stęp
w ich za go spo da ro wa niu sta wia ją no we wy zwa nia. Ce lem
ich spro sta niu i ocze ki wa niom dział kow ców Zjazd przyj -
mu je na stę pu ją cy pro gram dzia ła nia:

I. W za kre sie umac nia nia i roz wo ju Związ ku
Na le ży po dej mo wać dzia ła nia w obro nie ist nie ją cej usta -

wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Zjazd uzna je, że
ist nie nie usta wy w jej nie zmie nio nym kształ cie jest pod -
sta wo wym wa run kiem dal sze go ist nie nia i roz wo ju ogro -
dów dział ko wych i na sze go Związ ku. Wszyst kie or ga ny
sta tu to we na sze go Okrę gu oraz człon ko wie Związ ku po -
win ni przy czy niać się do obro ny usta wy i prze ciw dzia łać
wszel kim pró bom jej uchy le nia lub zmia ny.

II. W za kre sie pro mo cji Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców

Pro mo cja Związ ku ma na ce lu stwo rze nie wi ze run ku
PZD ja ko no wo cze snej i spraw nej or ga ni za cji po za rzą do -
wej, za rzą dza ją cej ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi. Za
naj waż niej sze dzia ła nia Zjazd uzna je:

• Za peł nie nie wi try ny in ter ne to wej in for ma cja mi z ży cia
Związ ku i dzia łal no ści Okrę gu oraz Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych,

• Szer sze wy ko rzy sta nie sym bo li Związ ku (sztan da ry,
fla gi, cho rą giew ki) w uro czy sto ściach związ ko wych i or -
ga ni zo wa nych przez sa mo rzą dy lo kal ne,

• Na wią za nie kon tak tów z me dia mi lo kal ny mi,
• Utwo rze nie w Okrę gu funk cji rzecz ni ka do kon tak tów

z me dia mi,
• Or ga ni zo wa nie dni otwar tych w ogro dach dział ko -

wych i im prez dla spo łecz no ści lo kal nych,
• Or ga ni zo wa nie Okrę go wych Dni Dział kow ca ja ko im -

pre zy pro mo cyj nej Związ ku.
III. W za kre sie do sko na le nia pra cy i dzia łal no ści sta -

tu to wych or ga nów Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go
Wa run ki wy ni ka ją ce z obec ne go za się gu te ry to rial ne go

Okrę gu wy ma ga ją dal sze go do sko na le nia form dzia ła nia.
Te dzia ła nia – za rów no sta tu to we, jak i pro gra mo we na le -
ży ukie run ko wać na wzmoc nie nie wię zi z ro dzin ny mi
ogro da mi dział ko wy mi i ich Za rzą da mi, a spraw niej szą
ob słu gę za gwa ran to wać po przez:

• ob ję cie ob słu gą fi nan so wo - księ go wą ogro dów Okrę -
gu w ośrod kach fi nan so wo-księ go wych we Wło cław ku 
i Gru dzią dzu,

• W mia rę po trzeb po wo ły wać ko le gia Pre ze sów 
w miej sco wo ściach o znacz nej kon cen tra cji ogro dów,

• od by wa nie wy jaz do wych po sie dzeń Pre zy dium 
i Okrę go we go Za rzą du,

• or ga ni zo wać cy klicz ne spo tka nia z przed sta wi cie la mi
sta tu to wych or ga nów Okrę gu z Pre ze sa mi i Prze wod ni -
czą cy mi ogro do wych ko mi sji sta tu to wych,

• spo śród człon ków sta tu to wych or ga nów Okrę gu wy -
zna czyć sta łych opie ku nów do ści słej współ pra cy z Za -
rzą da mi Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Po dej mo wa ne przez sta tu to we or ga ny Okrę gu dzia ła nia
ma ją słu żyć wzmoc nie niu ak tyw no ści ROD i ich or ga nów
wy ko naw czych.

IV. W za kre sie roz wo ju i po pu la ry za cji wie dzy
Ogro dy dział ko we od wie lu lat wro sły w pej zaż miast.

Sta no wią one cen ną war tość śro do wi ska na tu ral ne go. Tro -
ska o roz wój „zie lo nych płuc miast” – na tu ral nej oa zy 
w be to no wych blo ko wi skach wy ma ga cią głe go do sko na -
le nia form i me tod szko le nia. Sprzy jać te mu wi nien roz -
wój sze re gów spo łecz nych in struk to rów ogro do wych.

6. In for ma cja z Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD w To ru niu

PROGRAM 
działania Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związdku Działkowców
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Sze ro ka po pu la ry za cja czy tel nic twa li te ra tu ry fa cho wej,
w tym mie sięcz ni ka „Dział ko wiec”.

• W pro wa dzo nych szko le niach ich te ma ty kę na le ży roz -
sze rzyć o pod sta wo we wia do mo ści z za kre su struk tu ry or -
ga ni za cyj nej PZD, zna jo mo ści praw i obo wiąz ków człon-
ków Związ ku – użyt kow ni ków dzia łek,

• Po mo cą w tym po win na być li te ra tu ra fa cho wa, któ rej
po wszech ny do stęp za pew nia wy daw nic two związ ko we
„DZIAŁKOWIEC”. Nie zbęd ne środ ki po wi nien za bez -
pie czyć pra wi dło wo gro ma dzo ny i wy ko rzy sty wa ny Fun -
dusz Oświa to wy PZD wszyst kich jed no stek or ga ni za cy-
j nych Okrę gu.

Zgod nie z za sa da mi obo wią zu ją cy mi w PZD no wi
dział kow cy pod le ga ją obo wiąz ko wi prze szko le nia. Za da -
niem dla no wych władz Okrę gu jest sku tecz ne wy ko rzy -
sta nie re jo no wych ośrod ków szko le nia, któ rych pra cę
na le ży do sko na lić i za pew nić ich roz wój po przez wzrost
licz bo wy i ja ko ścio wy spo łecz nej służ by in struk tor skiej.

V. W za kre sie za go spo da ro wa nia, mo der ni za cji i in -
we sty cji

Za go spo da ro wa nie ogro dów i ich przy sto so wa nie do
współ cze snych wy ma gań wią że się z po no sze niem okre -
ślo nych na kła dów fi nan so wych. Prze pro wa dzo ne w 2010 r.
prze glą dy ujaw ni ły zły stan tech nicz ny i du ży sto pień zu -
ży cia in fra struk tu ry ogro do wej. Na le ży cią żyć do jej po -
pra wy i mo der ni za cji.

W szer szym za kre sie na le ży w tym ce lu wy ko rzy stać
„Dłu go fa lo we Pro gra my Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD".
Nie zbęd na jest też kon tro la wy ko rzy sta nia środ ków fi nan -
so wych gro ma dzo nych na Fun du szu Roz wo ju każ de go
szcze bla or ga ni za cyj ne go w Okrę gu. Ko niecz na jest też
po moc służ by in struk tor skiej oraz dzia ła czy wcho dzą cych
w skład Ko mi sji In we sty cyj nej w opra co wa niu pod sta wo -
wych do ku men tów przez Za rzą dy ROD.

VI. W za kre sie go spo dar ki fi nan so wej
W mi nio nej ka den cji na stą pi ła znacz na po pra wa go spo -

dar ki fi nan so wej w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
Okrę gu. Nie wąt pli wy wpływ na ta ki stan rze czy mia ło
wdro że nie no we go Za kła do we go Pla nu Kont w PZD, do -
sto so wa ne go do współ cze snych wy mo gów oraz pro wa -
dze nie księ go wo ści dla ROD przez ośrod ki fi nan so wo-
-księ go we. Na dal jed nak w wie lu ogro dach zda rza ją się
nie do cią gnię cia i uster ki. Szcze gól nie do ty czy to roz li czeń
z in sty tu cja mi fi nan so wy mi ta ki mi, jak Urzę dy Skar bo we
i wy dzia ły fi nan so we w jed nost kach sa mo rzą do wych.

Prio ry te to wym za da niem dla władz Okrę gu jest za pew -
nie nie ob słu gi fi nan so wo-księ go wej prak tycz nie dla
wszyst kich ogro dów oraz roz wo ju ośrod ków fi nan so wo -
-księ go wych.

Rów no le gle na dal na le ży pro wa dzić sze ro ko pro wa dzo -
ne szko le nie dla ogro do wych służb fi nan so wo-księ go -
wych. Zjazd do strze ga w tym za kre sie waż ną ro lę, ja ką
speł nia Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na.

VII. W za kre sie go spo dar ki grun ta mi
W na szym Okrę gu nie wszyst kie ogro dy ma ją unor mo -

wa ny stan praw ny grun tów. Pro blem ten wy ma ga nie -
zwłocz ne go ure gu lo wa nia, przy czym po moc nym w tym
bę dzie elek tro nicz ny sys tem ewi den cji grun tów. W na -
szym Okrę gu nie za do wa la ją cy jest stan za awan so wa nia
prac przy go to waw czych do wdro że nia te go sys te mu. Waż -
nym za da niem jest też na wią za nie przez wła dze okrę gu 
i ogro dów ści słej współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi w
za kre sie wpro wa dza nia zgod nie z ak tu al ny mi prze pi sa mi
miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Znacz ne go przy spie sze nia wy ma ga za tem za koń cze nie
prac przy go to waw czych do wdro że nia elek tro nicz ne go
sys te mu ewi den cji grun tów. W ra mach szko le nia ak ty wu
ogro do we go na le ży uwzględ nić waż ność pra wi dło wej go -
spo dar ki grun ta mi i na wią za nie ści słej współ pra cy z sa -
mo rzą da mi lo kal ny mi.

VIII. W za kre sie umoc nie nia zna cze nia Związ ku 
w śro do wi sku lo kal nym

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest naj więk szą or ga ni za -
cją dzia ła ją cą na te re nie Okrę gu To ruń sko - Wło cław skie -
go, któ ra wy ko nu jąc za da nia na rzecz dział kow ców funk-
cjo nu je w okre ślo nych wa run kach two rzo nych przez wła -
dze pań stwo we, wo je wódz kie i lo kal ne. Za tem na si człon -
ko wie uczest ni czą w ży ciu spo łecz no-go spo dar czym każ-
dej miej sco wo ści, w któ rej funk cjo nu ją Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we. Stąd też wy ni ka obo wią zek bra nia bez po śred -
nie go udzia łu w po dej mo wa niu de cy zji do ty czą cych roz -
bu do wy in fra struk tu ry po szcze gól nych miej sco wo ści 
np. w trans por cie miej skim, oświe tle niu, do pro wa dze niu
wo dy czy ener gii elek trycz nej a tak że po dzia łu środ ków
bu dże to wych.

W kil ku miej sco wo ściach na si dzia ła cze związ ko wi są
rad ny mi rad gmin i miast a tak że ma my na szych związ -
kow ców na sta no wi skach wój tów, bur mi strzów i pre zy -
den tów. Mo że my za tem po wie dzieć, że współ pra ca PZD
na szcze blu lo kal nym z wła dza mi ukła da się po myśl nie.
Trze ba też pod kre ślić, że ma my rów nież wspar cie wśród
par la men ta rzy stów.

Nie naj le piej na dzień dzi siej szy ukła da się współ pra ca
z Urzę da mi Wo je wo dy i Mar szał ka wo je wódz twa Ku jaw -
sko-Po mor skie go ale i w tym wzglę dzie po czy ni li śmy
wie le sta rań.

Naj waż niej szy mi na szy mi pro ble ma mi są i bę dą wła -
ści wie spo rzą dzo ne pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go miast i gmin, do ku men ty stwier dza ją ce użyt ko wa nie
te re nów ogro dów i ak tyw ne w dal szym cią gu uczest nic -
two na szych dzia ła czy w re gio nal nych i lo kal nych przed -
się wzię ciach a tak że uro czy sto ściach.

Zjazd uwa ża za nie zbęd ne trwa łe i sku tecz ne pod trzy -
my wa nie współ pra cy Związ ku z wła dza mi na róż nych
szcze blach za rzą dza nia w na szym Okrę gu.

VIII Okrę go wy Zjazd To ruń sko-Wło cław ski 
De le ga tów RODTo ruń, 9 lip ca 2011 r.
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De le ga cji na VIII Zjazd To ruń sko-Wło cław skie go Okrę -
gu Pol skie go Związ ku Dział kow ców re pre zen tu ją cy 
25 ty się cy człon ków, a z ro dzi na mi oko ło 100 ty się cy
użyt ku ją cych dział ki w 199 ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z nie po ko jem ocze ku ją na wy rok Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, do ty czą cy za skar żo nej przez Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Ocze ku je my, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny od da li wnio -
sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry przy wo łu jąc wy -
wód Mar szał ka Sej mu RP w sta no wi sku do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go do mnie mu je nie kon sty tu cyj no ści usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Je że li Try bu nał Kon sty tu cyj ny zgod nie z wo lą wnio sko -
daw cy do ko na ba da nia usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych pod wzglę dem jej kon sty tu cyj no ści i wy da
nie ko rzyst ny wy rok dla dział kow ców i Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, bę dzie to ozna cza ło za ne go wa nie

uchwa lo ne go pra wa przez na czel ne or ga ny Pań stwa 
w 2005 ro ku. Na le ży przy po mnieć, że usta wa ta – przed
jej uchwa le niem – prze szła ścież kę le gi sla cyj ną, w tym
rów nież pod wzglę dem zgod no ści z Kon sty tu cją i zo sta ła
osta tecz nie uchwa lo na bez zmian oraz pod pi sa na przez
Pre zy den ta RP.

Usta wa przez 5 lat do brze słu ży ła dział kow com i nikt
nie zgła szał do mnie ma nia jej nie kon sty tu cyj no ści. Czy ta -
ki pro ces, w któ ry by ły za an ga żo wa ne na czel ne or ga ny
Pań stwa moż na znisz czyć i efekt ich prac ode słać do przy -
sło wio we go ko sza? 

Sza now ni Sę dzio wie Wy so kie go Try bu na łu!
Przyj mij cie na sze ar gu men ty, że usta wa o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych jest przy ja zna dla mi lio nów człon -
ków na sze go spo łe czeń stwa zwią za nych z dział ką, a tak -
że dla sa mo rzą dów lo kal nych re ali zu ją cych in we sty cje 
i nie bu rzy po rząd ku praw ne go na sze go Pań stwa. 

STANOWISKO
De le ga tów na VIII Zjazd Spra woz daw czo-Wy bor czy

Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go PZD
z dnia 9 lip ca 2011 r.

w spra wie 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 stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP za pi sów Usta wy o ROD

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ry szard Do rau

Prze wod ni czą cy Zjaz du 
/-/ Cze sław Ko zi kow ski

To ruń, 9 lip ca 20111 r.

STANOWISKO
De le ga tów na VIII Zjazd Spra woz daw czo-Wy bor czy

Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go PZD
z dnia 9 lip ca 2011 r.

w spra wie wy stą pie nia Mar szał ka Sej mu do ty czą ce go 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 stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP za pi sów Usta wy o ROD

De le ga ci

De le ga ci na VIII Zjazd To ruń sko-Wło cław skie go Okrę -
gu Pol skie go Związ ku Dział kow ców to re pre zen tan ci 
25 ty się cy człon ków, a z ro dzi na mi to licz ba oko ło 100 ty -
się cy osób użyt ku ją cych dział ki w 199 Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych. Wy ra ża my swój ne ga tyw ny sto su nek
do wy stą pie nia Pa na Mar szał ka w spra wie wnio sku Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP usta wy z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. 

Wy stą pie nie to by ło przed mio tem ana li zy do ko na nej we
wszyst kich struk tu rach or ga ni za cyj nych Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców na sze go Okrę gu. Opi nię w tej spra wie
wy ra ża my wła śnie w na szym sta no wi sku. Z za do wo le -

niem na sze śro do wi sko przy ję ło wy wo dy Pa na Mar szał ka
kwe stio nu ją ce za sad ność wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go o zba da nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP
ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pan
Mar sza łek uznał, i to jest zgod ne z na szy mi ocze ki wa nia -
mi, że wnio sko daw ca nie udo wod nił do mnie ma nia nie -
kon sty tu cyj no ści za skar żo nej w ca ło ści usta wy. Tym
sa mym ist nie je nie do pusz czal ność wy da nia przez Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny orze cze nia w za kre sie przed mio to wej
usta wy ja ko ca ło ści.

Mar twi nas na to miast wska za nie kil ku ar ty ku łów usta -
wy (Art. 10, Art. 17, Art. 18 i Art. 24), któ re zda niem Pa -
na Mar szał ka są nie zgod ne z Kon sty tu cją RP. Uzna nie
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tych za pi sów za nie kon sty tu cyj ne ozna czać bę dzie uszczu -
ple nie istot nych gwa ran cji praw nych za bez pie cza ją cych
in te re sy mi lio na ro dzin użyt ku ją cych dział ki w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Uwa ża my jed nak, że w ra zie uchy le nia tych ar ty ku łów
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, mi mo uszczu ple nia praw
dział kow ców, usta wa mo że funk cjo no wać i za bez pie czać
in te re sy dział kow ców i ich ro dzin.

Pan Mar sza łek pre zen tu je jed nak w uwa gach koń co -
wych sta no wi sko, że usta wa bez tych czte rech ar ty ku łów
przyj mie cha rak ter ka dłu bo wy i ko niecz ne sta nie się do -
ko na nie jej głę bo kiej zmia ny i praw do po dob ne jej usu nię -
cie i uchwa le nie no wej usta wy, co jed no znacz nie Pan
Mar sza łek su ge ru je.

W kon se kwen cji bę dzie to ozna czać ko niec ru chu
ogrod nic twa dział ko we go i dział kow cy znaj dą się na przy -
sło wio wym bru ku. Nie wie rzy my, że że ja ka kol wiek
zmia na pra wa dział ko we go za cho wa na wet mi ni mal ne
przy wi le je gwa ran to wa ne przez obo wią zu ją cą ak tu al nie

usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Zwra ca my
się do Pa na Mar szał ka i jed no cze śnie re pre zen tan ta Plat -
for my Oby wa tel skiej o utrzy ma nie w obec nym kształ cie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Obec ni na
od by tym 14 lip ca 2009 ro ku I Kon gre sie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców zna czą cy dzia ła cze Plat for my Oby wa -
tel skiej za pew nia li w swych wy stą pie niach, że ugru po-
wa nie to nie za mie rza do ko ny wać ja kich kol wiek zmian 
w usta wie z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Z nie po ko jem przy ję li śmy in for ma cję o de sy gno wa niu
zna ne go prze ciw ni ka ru chu dział ko we go po sła An drze ja
De rę ja ko re pre zen tan ta Sej mu przed Try bu na łem Kon -
sty tu cyj nym. Pan Po seł De ra nie gwa ran tu je za cho wa nia
obiek tyw ne go sta no wi ska w spra wie, a wręcz prze ciw nie
bę dzie stro ną ata ku ją cą. 

Je ste śmy prze ko na ni, że zwe ry fi ku je Pan Mar sza łek
swo je sta no wi sko, co przy wró ci dział kow com spo kój i na -
dzie ję na dal sze, bez piecz ne użyt ko wa nie dzia łek. 

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ry szard Do rau

Prze wod ni czą cy Zjaz du 
/-/ Cze sław Ko zi kow ski

De le ga ci

To ruń, 9 lip ca 20111 r.

STANOWISKO
De le ga tów na VIII Zjazd Spra woz daw czo –Wy bor czy

Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go PZD
z dnia 9 lip ca 2011 r.

w spra wie udzia łu dział kow ców w kam pa nii i wy bo rach do Par la men tu RP je sie nią 2011 ro ku.

De le ga ci na VIII Zjazd Spra woz daw czo-Wy bor czy
Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go PZD uwa ża ją, że dą żąc
do za pew nie nia Związ ko wi więk sze go niż do tąd wpły wu
na sta no wie nie pra wa w Pol sce i po dej mo wa ne przez Par -
la ment RP de cy zje, ape lu ją do wszyst kich człon ków PZD
i ich ro dzin o po wszech ny ich udział w te go rocz nych, je -
sien nych wy bo rach do Sej mu i Se na tu RP.

Po dej mu jąc tę waż ną dla Związ ku de cy zję o ak tyw nym
udzia le w kam pa nii wy bor czej, na le ży zde cy do wać 
o wska za niu i wpro wa dze niu na li sty wy bor cze kan dy da -
tów do Par la men tu, któ rzy we zmą na sie bie obo wią zek re -
pre zen to wa nia in te re sów dział kow ców, bę dą ludź mi już
zna ny mi, do świad czo ny mi, od waż ny mi i zde cy do wa ny -
mi w dzia ła niu na rzecz dział kow ców.

Po win na to być pre cy zyj nie przy go to wa na ba ta lia na
rzecz na szych kan dy da tów. Dla te go na szą kam pa nię wy -
bor czą na le ży po pro wa dzić na wszyst kich szcze blach or -

ga ni za cyj nych PZD, ak cen tu jąc zor ga ni zo wa nie po -
wszech ne go udzia łu dział kow ców z każ de go ro dzin ne go
ogro du.

W na szych pro gra mach wy bor czych na le ży prio ry te to -
wo po trak to wać spra wy do ty czą ce obro ny usta wy o ROD,
któ ra przez pięć lat, od jej uchwa le nia jest wciąż pod wa -
ża na i ne go wa na w nie któ rych krę gach, rów nież par la -
men tar nych.

Waż nym ak cen tem w na szych pro gra mach wy bor czych
po win no być rów nież na wią za nie do ko niecz no ści wzbo -
ga ca nia in fra struk tu ry ROD i za an ga żo wa nia środ ków fi -
nan so wych UE, co bę dzie wy ra zem speł nia nia wy mo gów
UE wo bec ogro dów dział ko wych. Przy po mnieć też trze -
ba ce lem uwzględ nie nia na szych po stu la tów wy bor czych,
że pol skie ogro dy dział ko we już du żo wcze śniej uczest ni -
czy ły w dzia ła niach ru chu ogro dów dział ko wych w Eu -
ro pie zy sku jąc uzna nie i au to ry tet z ra cji wiel ko ści i or ga -
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ni za cji ru chu, uczest ni cząc w se mi na riach i kon fe ren cjach
mię dzy na ro do wych. Od po wied nio sil na, do brze zor ga ni -
zo wa na i prze ko nu ją ca pre zen ta cja Związ ku w kam pa nii

wy bor czej przy nieść mo że tyl ko ko rzyst ne i ocze ki wa ne
efek ty dla funk cjo no wa nia ROD i dział kow ców.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ry szard Do rau

Prze wod ni czą cy Zjaz du 
/-/ Cze sław Ko zi kow ski

De le ga ci

To ruń, 9 lip ca 20111 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
Ry szard Do rau

Prze wod ni czą cy Zjaz du 
Cze sław Ko zi kow ski

De le ga ci

To ruń, 9 lip ca 20111 r.

PRZESŁANIE
De le ga tów na VIII Zjazd Spra woz daw czo –Wy bor czy

Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go PZD
z dnia 9 lip ca 2011 r.

do dział kow ców,
w spra wie jed no ści dzia ła nia i na szych po staw w obro nie praw, za gwa ran to wa nych usta wą o ROD

Mi nio na, czte ro let nia ka den cja by ła bar dzo trud na, je śli
nie naj trud niej sza w trzy dzie sto le ciu Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Po stę pu ją ce po so bie wy da rze nia mia ły nie -
wąt pli wy wpływ na funk cjo no wa nie ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w na szym kra ju. Dzi siaj jest oka zja, by 
o pew nych hi sto rycz nych fak tach nie tyl ko przy po mi nać,
ale i przy wo ły wać je w kształ to wa niu opi nii spo łecz nej i
wy ko rzy sty wać w ak tu al nej sy tu acji spo łecz no-po li tycz nej.

Trzy dzie ści lat te mu – do kład nie 6 ma ja 1981 ro ku 
– Sejm uchwa lił usta wę o Pra cow ni czych Ogro dach
Dział ko wych. Po wo ła na zo sta ła do ży cia sa mo dziel na,
nie za leż na, a przede wszyst kim sa mo rząd na or ga ni za cja
– Pol ski Zwią zek Dział kow ców. W cią gu tych trzy dzie stu
lat prze ży li śmy wie le wy da rzeń – za rów no po zy tyw nych,
jak i ne ga tyw nych.

Pierw sze dzie sięć lat – to gwał tow ny wzrost licz by
człon ków PZD i idą ce z tym w pa rze po zy ski wa nie te re -
nów prze zna czo nych dla ogro dów dział ko wych oraz
wzrost ich ilo ści. Ten ży wio ło wy wręcz roz wój do pro wa -
dził do te go, że w każ dej więk szej miej sco wo ści po wsta -
wa ły ogro dy. Na to miast w ostat nich dwu dzie stu la tach
by li śmy per ma nent nie ata ko wa ni ja ko – ogól nie rzecz uj -
mu jąc - ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. W nie -
któ rych śro do wi skach po li tycz nych ro dzi ły się kon cep cje
zmia ny ist nie ją ce go sta nu praw ne go zmie rza ją ce do li kwi -
da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców – ma so wej or ga -
ni za cji, ma ją cej w swych za ło że niach za pew nić wy po czy -
nek, re kre ację oraz czer pa nie po żyt ków z upra wia nych

dzia łek dla mi lio na pol skich ro dzin. Sta now czy pro test -
po nad 600 ty się cy ze bra nych pod pi sów prze ciw pró bom
li kwi da cji ru chu dział ko we go i na sze go Związ ku, ob ra -
du ją cy 14 lip ca 2009 ro ku I Kon gres Pol skie go Związ ku
Dział kow ców przy czy ni ły się do te go, że dwa dni póź niej
nie ko rzyst ny pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych
prze padł ol brzy mią więk szo ścią gło sów. Ko lej ny raz oka -
za ło więc, jak sil na jest na sza or ga ni za cja – Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców. 

W 2005 ro ku Sejm przy jął usta wę o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, któ rą z apro ba tą przy ję ło śro do wi sko
pol skich dział kow ców. Tyl ko ta usta wa gwa ran tu je nam
za rów no ty tuł praw ny do użyt ko wa nia dzia łek, jak i wła -
sność urzą dzeń oraz na sa dzeń na dział kach. Skąd się bio -
rą te nie wąt pli we suk ce sy? Od po wiedź jest jed na: z jed-
no ści i in te gra cji ca łe go śro do wi ska dział kow ców. Tyl ko
tą dro gą mo że my osią gnąć suk ces.

Zwra ca my się do dział kow ców o zjed no cze nie wszyst -
kich sił i środ ków do jed no ści, in te gra cji i wspól ne go dzia -
ła nia na rzecz utrzy ma nia w nie zmie nio nym kształ cie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Jest to za da -
nie dla or ga nów – Za rzą dów, Ko mi sji Re wi zyj nych i Roz -
jem czych i każ de go człon ka PZD do dzia ła nia na rzecz
nie na ru szal no ści usta wy o ROD, któ ra da je gwa ran cję dal -
sze go roz wo ju ogro dów dział ko wych w Pol sce oraz
kształ to wa nia po zy tyw nych opi nii o ogro dach dział ko -
wych w śro do wi skach lo kal nych. 
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Zjazd od był się w dniu 9 lip ca 2011 ro ku w Sa li kon fe -
ren cyj nej i w po miesz cze niach fir my „Me tron” przy 
ul. Tar go wej 12/22 w To ru niu, wcze śniej sta ran nie przy go -
to wa nych, głów nie przez pra cow ni ków biu ra OZ.

Udział w Zjeź dzie wzię ło 170 na za pro szo nych 232 de -
le ga tów, tj. 73,28% wy bra nych w 200 Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go
PZD. W zjeź dzie udział wzię li tak że człon ko wie ustę pu -
ją cych władz okrę go wych oraz za pro sze ni go ście.

Wśród za pro szo nych go ści był Pre zes Kra jo wej Ra dy
PZD – Pan Eu ge niusz Kon drac ki oraz Ho no ro wy Pre zes
OZ PZD – Pan Edward Śmi giel ski. Za szczy ci li uczest ni -
ków Zjaz du swo ją obec no ścią m.in.: Wi ce mar sza łek Sej -
mu RP Je rzy Wen der lich, Pre zy dent Wło cław ka An drzej
Pa łuc ki, Za stęp ca Pre zy den ta Wło cław ka – Pa ni Wan da
Mu sza lik, Ma rek Wojt kow ski – Po seł na Sejm RP, Pre zes
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej – Pa ni Emi lia Kaw ka – Pa tek i in ni. 

Zjazd otwar to od śpie wa niem i wy słu cha niem hym nu
pań stwo we go i hym nu PZD – „Zie lo na Rzecz po spo li ta”
oraz uro czy stym wpro wa dze niem czte rech re jo no wych
sztan da rów związ ko wych.  

De le ga ci i za pro sze ni go ście otrzy ma li wszyst kie ma te -
ria ły zjaz do we, w tym spra woz da nie z dzia łal no ści za ka -
den cję 2007–2011 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 
z za łącz ni ka mi  pocz tą wraz z za pro sze niem na Zjazd 
z dwu ty go dnio wym wy prze dze niem.

Re fe rat spra woz daw czo – pro gra mo wy wy gło sił Pre zes
OZ – Ry szard Cho dy nic ki. Uwa gę swo ją sku pił na za ak -
cen to wa niu naj waż niej szych pro ble mów i te ma tów do ty -
czą cych za rów no ca łe go Związ ku, jak i ROD z okrę gu
to ruń sko – wło cław skie go. Pod kre ślił zwy cię ską kam pa -
nię PZD w obro nie za pi sów usta wy z lip ca 2005 ro ku 
i wska zał na wy ni ka ją ce z te go fak tu wnio ski: po pierw -
sze na moż li wość wiel kiej mo bi li za cji człon ków PZD 
w obro nie swo ich praw, po dru gie na uwie rze nie we wła -
sne moż li wo ści i si ły do prze pro wa dza nia zwy cię skich
kam pa nii. Wresz cie pod kre ślił po trze bę dal szej mo bi li za -
cji w tym za kre sie, wal ka bo wiem nie jest jesz cze za koń -
czo na. Wie le uwa gi po świe cił tak że po trze bie wpro wa dza-
nia no we go sty lu pra cy w ogro dach, zwią za ne go z pod -
no sze niem efek tyw no ści pra cy. Po stu lo wał wspól ne z wła -
dza mi sa mo rzą do wy mi i in ny mi za in te re so wa ny mi 
– wy pra co wa nie wspól ne go pro gra mu ochron ne go przed
po wo dzia mi, któ re tak bar dzo nę ka ły dział kow ców 
w 2010 i 2011 ro ku. Wska zał na ko niecz ność umoc nie nia
ob słu gi praw nej dla ROD i lep sze go roz wią zy wa nia spraw
na tu ry rosz cze nio wej oraz po rząd ko wa nia spraw wła sno -

ści grun tów, na któ rych po ło żo ne są ro dzin ne ogro dy
dział ko we. Uwi docz nił też zmia ny w po strze ga niu śro do -
wi ska dział kow ców i ogro dów przez ogół spo łe czeń stwa,
do cze go przy czy nia ją się or ga ni zo wa ne przez ROD uro -
czy sto ści, m in.: dni dział kow ca, oko licz no ścio we rocz ni -
ce i wrę cza nie sztan da rów nada nych re jo nom okrę gu, a w
tym ro ku ob cho dy 30-le cia PZD i nada nie sztan da ru dla
ca łe go Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go.

Po wy stą pie niu Pre ze sa OZ PZD na stą pi ło od czy ta nie
uchwał Kra jo wej Ra dy PZD i wrę cze nie od znak dla 
5 osób „Za za słu gi dla PZD” oraz dla 11 osób – zło tej od -
zna ki „Za słu żo ny Dział ko wiec”, któ re wrę czał Pre zes
Kra jo wej Ra dy PZD – Pan Eu ge niusz Kon drac ki.

Z za pro szo nych go ści ja ko pierw szy głos za brał Ho no -
ro wy Pre zes OZ PZD – Edward Śmi giel ski, któ ry pod kre -
ślił wkład wło żo ny w re mon ty na szych sie dzib, w pro -
mo cję okrę gu przez stro nę in ter ne to wą oraz po dzię ko wał
wszyst kim pra cow ni kom biu ra za pra cę w mi nio nej ka -
den cji. 

Bar dzo waż nym wy stą pie niem by ło prze mó wie nie Wi -
ce mar szał ka Sej mu – Je rze go Wen der li cha, któ ry przed -
sta wił de le ga tom sta no wi sko le wi cy w wal ce o utrzy ma nie
do tych czas obo wią zu ją cej usta wy o ROD i za de kla ro wał,
że da lej w dal szym cią gu, dział kow cy pol scy mo gą li czyć
na wspar cie le wi cy i Je go oso bi ście.  Uho no ro wał On wie -
lu wy róż nia ją cych się dzia ła czy imien ny mi li sta mi, w któ -
rych pod kre ślił do brą współ pra cę z PZD i po par cie dla
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. W imie niu sa -
mo rzą dow ców okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go wy stą -
pił Pre zy dent m. Wło cław ka – Pan An drzej Pa łuc ki, któ ry
ce ni so bie wy so ko współ pra cę z dzia ła cza mi PZD, po nie -
waż wy ni ka ją z te go wy mier ne ko rzy ści w po sta ci re kul -
ty wa cji te re nów, a tak że wspar cie w dzia ła niach sa mo-
rzą dów lo kal nych.

Po wy stą pie niach go ści – Pre zes Ry szard Cho dy nic ki
wrę czył go ściom Zjaz du upo min ki w po sta ci fi li ża nek 
z lo go PZD oraz li sty za wie ra ją ce po dzię ko wa nia dla osób
i in sty tu cji, któ re wspie ra ją dzia łal ność PZD. 

Po krót kiej prze rwie zo sta ły przed sta wio ne spra woz da -
nia za ka den cję 2007–2011 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 Pro gram dzia ła nia Okrę gu na la ta 
2011–2015.

W dys ku sji głos za bra ło 14 de le ga tów. Zde cy do wa na
więk szość gło sów do ty czy ła te ma tów za war tych już 
w spra woz da niach i pro gra mie dzia ła nia, ale by ły rów nież
gło sy kon tro wer syj ne oraz gło sy po stu la tyw ne, np. w spra -
wie zróż ni co wa nia opłat (skła dek) człon kow skich, uza -
leż nia jąc ich wy so kość od war to ści grun tów. Po dzie -

In for ma cja
z VIII To ruń sko-Wło cław skie go Okrę go we go

Zjaz du Spra woz daw czo-Wy bor cze go De le ga tów ROD
za ka den cję 2007–2011,

od by te go w dniu 9 lip ca 2011 ro ku w To ru niu



70

lo ny mi oka za ły się opi nię do ty czą ce umoc nie nia ro li pre -
ze sa w ROD. Na to miast zgo dzo no się i pod kre ślo no po -
trze bę po rząd ko wa nia spraw wła sno ścio wych.

Z bar dzo cen nym gło sem pod su mo wu ją cym i po rząd -
ku ją cym dys ku sję wy stą pił pre zes KR Eu ge niusz Kon -
drac ki. Z nie któ ry mi glo sa mi zde cy do wa nie się nie
zgo dził z in ny mi dys ku to wał i prze ko ny wał. Pod kre ślił
jed nak naj waż niej sze na ten rok za da nia dla dział kow ców.
Przede wszyst kim zor ga ni zo wa nie II Nad zwy czaj ne go
Kon gre su PZD, któ ry zno wu po wi nien pod jąć spra wę
obro nio nych w ubie głych la tach za pi sów usta wy z lip ca
2005 ro ku, po nie waż pro ces ten nie zo stał za koń czo ny, bo
no wy pre zes Sa du Naj wyż sze go ma jesz cze uwa gi do
czte rech pa ra gra fów. Wska zał na ogrom ne wy zwa nie ja -
kim bę dzie kam pa nia wy bor cza i wy bo ry do par la men tu
we paź dzier ni ku b.r. Po ło żył du ży na cisk na or ga ni za cję
ob cho dów 30-le cia PZD. Wresz cie na przy go to wa nie 
IX Kra jo we go Zjaz du Spra woz daw czo-Wy bor cze go PZD
w grud niu b.r. Wszyst kie te te ma ty po win ny być spój nym
we wnętrz nie dzia ła niem ob li czo nym na bar dzo sze ro ką
ska lę, z któ ry mi do trzeć trze ba wszę dzie, gdzie nam za le -
ży i do sze ro kich krę gów spo łecz nych. Pre zes wy ra ził
prze ko na nie mó wią ce, że wy bra ne dzi siaj wła dze OZ sku -

tecz nie po dej mą te wszyst kie za da nia. Po dys ku sji, Ko mi -
sja Uchwał i Wnio sków za pro po no wa ła pod ję cie uchwa -
ły o udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce mu Za rzą do wi. 
W jaw nym gło so wa niu jed no gło śnie udzie lo no ustę pu ją -
ce mu Za rzą do wi ab so lu to rium.

Po prze rwie obia do wej Ko mi sja Man da to wa stwier dzi -
ła pra wo moc ność zjaz du do prze pro wa dze nia wy bo rów
do władz Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go PZD, któ re
od by ły się zgod nie z re gu la mi nem ob rad zjaz du. W jaw -
nych gło so wa niach wy bra no 27 człon ków za rzą du okrę gu,
z któ rych ukon sty tu owa ło się 11-oso bo we pre zy dium.
Pre ze sem OZ po now nie wy bra no Ry szar da Cho dy nic kie -
go (wy kaz osób wy bra nych do za rzą du i  skład pre zy dium
w za łą cze niu).

Wy bra no rów nież 11-oso bo wą Okrę go wą Ko mi sję Re -
wi zyj ną, któ rej prze wod nic two po wie rzo no Ja nu szo wi
Pącz kow skie mu. Do Okrę go wą Ko mi sji roz jem czej wy -
bra no 10 osób, a prze wod ni czą cym zo stał Lu cjan Ma tej -
ko. Jed no cze śnie wy bra no 13 de le ga tów na IX Zjazd
Kra jo wy. Po nad to pod ję to 4 sta no wi ska w spra wie VIII
Zjazd De le ga tów Okrę gu To ruń sko-Wło cław skie go PZD
za koń czo no uro czy stym wy pro wa dze niem sztan da rów.

To ruń, 18 li piec 2011 r.

VI. Z PRAC PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy w dniach 13 i 14 lip ca 2011 r.:
• prze dys ku to wa ło pro po zy cję zwo ła nia II Kon gre su

PZD i po sta no wi ło przed sta wić od po wied ni pro jekt
uchwa ły Kra jo wej Ra dzie PZD,

• za twier dzi ło za le ce nia dla pre zy diów okrę go wych za -
rzą dów PZD w spra wie błę dów i nie pra wi dło wo ści do ty -
czą cych spra woz dań fi nan so wych ROD za 2010 rok,

• za po zna ło się z in for ma cją o od by tych okrę go wych
zjaz dach de le ga tów PZD w Lu bli nie, Opol skim, w Zie lo -
nej Gó rze, Pod kar pac kim, War miń sko -Ma zur skim i To -
ruń sko -Wło cław skim,

• pod ję ło uchwa łę w spra wie usta no wie nia słu żeb no ści
prze sy łu przez ROD „Re laks” i „Łącz ność” w Olsz ty nie,

• do ko na ło zmian w umo wach użyt ko wa nia wie czy ste -
go grun tu w Czę sto cho wie,

• do ko na ło zmia ny sta tu su na sta ły ROD „Ko cie wie” 

w Sta ro gar dzie Gdań skim,
• do ko na ło zmian w Re je strze ROD w Kra jo wej Ra dzie

w związ ku z za sto so wa niem spe cu sta wy dro go wej przy
li kwi da cji czę ści ROD im. Wie niaw skie go w Rze szo wie
i ROD im. Ka spro wi cza w Ino wro cła wiu,

• przy zna ło do ta cje dla ROD na usu wa nie skut ków po -
wo dzi,

• przy zna ło do ta cje na in we sty cje i re mon ty w ROD,
• udzie li ło 4 ROD po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co -

we go na pro wa dzo ne in we sty cje,
• nie uwzględ ni ło dwóch od wo łań od uchwał pre zy diów

okrę go wych za rzą dów PZD,
• roz strzy gnę ło kon kurs „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy

Ro ku 2011”,
• roz strzy gnę ło kon kurs na 30 le cie Związ ku „Ja ka to

by ła dro ga...”.
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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 37 000,00 (słow nie zło tych: trzy dzie ści sie dem tysięcy)
dla na stę pu ją cych ROD:

War sza wa, dnia 13 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

BYDGOSZCZ

1 Cukrownik II Błądzim remont hydroforni i studni głębinowej 5 000

2 Kujawiak Inowrocław remont dachu świetlicy 5 000

KALISZ

1 Relaks Gołuchów budowa sieci wodnej 3 000

PIŁA

1 im. Huty Szkła Ujście modernizacja hydroforni wraz z remontem
„Ujście” sieci wodnej 5 000

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

ZIELONA GÓRA

1 Przylesie Sulechów remont ogrodzenia 4 000

RAZEM 37 000

Uchwały Prezydium KR PZD

UCHWAŁA NR 150/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 13 lipca 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  61 000 (słow nie zło tych:

sześć dzie siąt je den 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 151/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 13 lip ca 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

TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKI

1 Ceramik Włocławek roboty melioracyjne, naprawa urządzeń
energetycznych, napr. alejek ogrodowych 7 000

2 Relaks Włocławek remont bud. świetlicy i hydroforni, naprawa 
alejek ogrodowych, remont urządzeń energ. 6 000

3 Ruda I Włocławek remont ogrodzenia, naprawa urządzeń energ.
i wodoc., roboty ziemne (wał przeciwpow.) 6 000

4 Zalesie Włocławek naprawa wału przeciwpowodziowego - roboty
ziemne, naprawa ogrodzenia 10 000

5 Azoty II Włocławek naprawa ogrodzenia, naprawa urządzeń
energetycznych, roboty ziemne 6 000

6 Jutrzenka Toruń naprawa sieci energetycznej 6 000

7 Wiosenka Włocławek modernizacja rowu melioracyjnego,
naprawa alejek drogowych 10 000

8 Przy Grobli Toruń naprawa sieci energ., napr. dróg ogrodowych 10 000

RAZEM 61 000

War sza wa, dnia 13 lipca 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do:
a) dla ROD w poz. 1-6 w terminie do 31.07.2012 r.
b) dla ROD w poz. 7 i 8 w terminie do 31.10.11 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 cje w kwo cie zł  15 000 (słow nie zło tych:

pięt na ście 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:

War sza wa, dnia 13 lipca 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do:
a) dla ROD w poz. 1,3 do 31.07.2012 r.
b) dla ROD w poz. 2 do 30.09.2011 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 152/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 13 lip ca 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 
przyznana

OPOLSKI

1 Komunalnik Kędzierzyn-Koźle remont elewacji budynku DD, roboty ziemne
wokół budynku 5 000

POZNAŃ

1 im. F. Nowowiejskiego Szamotuły roboty melioracyjne 5 000

PODKARPACKI

1 im. H. Wieniawskiego Rzeszów roboty melioracyjne, remont ogrodzenia 5 000

RAZEM 15 000
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Na rok 2011 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD ogło si ło
kon kurs kra jo wy pn. „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro -
ku 2011”. Do udzia łu w nim okrę go we za rzą dy PZD zgło -
si ły swo je naj lep sze ogro dy, któ re w ro ku 2010 by ły lau -
re ata mi kon kur sów okrę go wych. Łącz nie w kon kur sie
uczest ni czy ły 24 ogro dy po ło żo ne na te re nie dzia ła nia 
21 okrę go wych za rzą dów PZD. Na le ży pod kre ślić, że 
w tym ro ku ogro dy pod le ga ły oce nie aż w 9 ka te go riach,
tj. dzia łal ność sta tu to wa, ak tyw ność ROD w obro nie
Związ ku, ogro dów i usta wy o ROD, in we sty cje i re mon -
ty in fras -truk tu ry, za go spo da ro wa nie ROD, za go spo da ro -

wa niedzia łek, dzia łal ność na rzecz ochro ny śro do wi ska,
bez pie czeń stwo w ROD, pro mo cja ROD. 

Na li ście te go rocz nych lau re atów zna la zło się 10 ogro -
dów, z tym że I miej sce i ty tuł „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy Ro ku 2011” przy zna no ROD „Mal wa” w Pi le
/okręg w Pi le/, po zo sta łym lau re atom nada no ty tuł: „ROD
Ro ku 2011”. Z ko lei wy róż nie nia dla ROD w po szcze gól -
nych dzie dzi nach uzy ska ło 9 ogro dów. Dla po zo sta łych
ogro dów bio rą cych udział w kon kur sie, przy zna no 
Dy plom Uczest nic twa w Kon kur sie Kra jo wym „ROD Ro -
ku 2011”.  

EB 

VII. WYNIKI KRAJOWEGO KONKURSU
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2011”

1. Konkurs Krajowy „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2011” – rozstrzygnięty!

2. Uchwa ła KR PZD

UCHWAŁA NR 156/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 lip ca 2011 r.
w spra wie roz strzy gnię cia kra jo we go kon kur su „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2011”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 ust. 2 pkt. 1 sta tu tu
PZD oraz § 5 pkt. 1 uchwa ły nr 237/2011 Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 30 grud nia 2011 r. w spra wie ogło -
sze nia kon kur su kra jo we go „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy
Ro ku 2011” po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
Usta la na stę pu ją cych lau re atów kon kur su, w tym ROD

któ ry za jął I miej sce:

ROD „Mal wa” w Pi le – I miej sce 

ROD im. M. Ko per ni ka w Śre mie
ROD „Zie le niak” w De brz nie
ROD „Pod Dę ba mi” w Mi li czu
ROD „Ró ża” w Słup cy
ROD „No wa lij ka” w Go rzo wie Wlkp.
ROD im. R. Trau gut ta w El blą gu
ROD „Si ła” w Gniew ko wie
ROD im. prof. dr Ka ro la Ro up per ta w Ja worz nie 
ROD im. K. Świer czew skie go w No wym To my ślu 

§ 2
Lau re ato wi kon kur su, któ ry za jął I miej sce na da je ty tuł:

„Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2011” 

i przy zna je pu char Pre ze sa PZD, dy plom za za ję cie I miej -
sca, ta bli cę oko licz no ścio wą oraz na gro dę pie nięż ną 
w wy so ko ści 5.000 zł.

§ 3
Po zo sta łym lau re atom kon kur su na da je ty tuł: „ROD Ro -

ku 2011” i przy zna je dy plo my, pu cha ry, ta bli ce oko licz no -
ścio we oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści 4.000 zł.

§ 4
Przy zna je wy róż nie nia dla ROD w po szcze gól nych

dzie dzi nach:

ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki w Krap ko wi cach – Wy -
róż nie nie w dzie dzi nie „Ak tyw ność ROD w obro nie
Związ ku, Ogro dów i Usta wy o ROD”

ROD im. Bo le sła wa Chro bre go w Szpro ta wie – Wy róż -
nie nie w dzie dzi nie „In we sty cje i re mon ty in fra struk -
tu ry ROD”

ROD „Ma gno lia” w Mi ko ło wie – Wy róż nie nie w dzie -
dzi nie „Za go spo da ro wa nie ROD”

ROD im. A. Dick ma na w Gdań sku – Oli wie – Wy róż -
nie nie w dzie dzi nie „Za go spo da ro wa nie dzia łek”
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ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie – Wy róż nie nie 
w dzie dzi nie „Dzia łal ność oświa to wa”

ROD „Gó ra Za be łec ka” w No wym Są czu – Wy róż nie -
nie w dzie dzi nie „Pro mo cja ROD”

ROD „Ra dość” w Bie la wie – Wy róż nie nie w dzie dzi -
nie „Dzia łal ność na rzecz ochro ny śro do wi ska”

ROD „Przy le sie” w Ku lo wie – Wy róż nie nie w dzie dzi -
nie „Dzia łal ność sta tu to wa”

ROD „Pio truś” w Sty rzyń cu – Wy róż nie nie w dzie dzi -
nie „Bez pie czeń stwo w ROD” 

i przy zna je dy plo my, pu cha ry, ta bli ce oko licz no ścio we
oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści  2.000 zł. 

§ 5
Na stę pu ją cym ROD:

ROD „Aster” w Łom ży 
ROD im. „Oa za” w Alek san dro wie Ku jaw skim 
ROD „Źró deł ko” w Skar ży sku – Ka mien nej
ROD „Przy szłość” w Rze szo wie
ROD „Żwir ki i Wi gu ry” w War sza wie 

przy zna je Dy plom Uczest nic twa w Kon kur sie Kra jo -
wym „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2011” 

§ 6
Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ re przy stą pi -

ły do kon kur su otrzy mu ją ze staw wy daw nictw związ ko -
wych na wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych.

VIII. INFORMACJE

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEA

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 14 lip ca 2011 r.

Od każ de go no we go człon ka Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców po bie ra na jest opła ta jed no ra zo wa, czy li wpi so -
we.  Zgod nie z Uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD nr 6/V/2008
z dnia 26 li sto pa da 2008 r. wpi so we usta lo ne jest w wy so -
ko ści od 120 do 300 zł, po nad to okrę go we za rzą dy PZD
zo sta ły upo waż nio ne do usta le nia wy so ko ści wpi so we go
(miesz czą ce go się w ww. gra ni cach) na te re nie swo je go
dzia ła nia. 

Środ ki uzy ska ne z wpłat wpi so we go w ca ło ści za si la ją
Fun dusz Oświa to wy PZD wszyst kich jed no stek or ga ni za -
cyj nych Związ ku. Środ ki te pod le ga ją na stę pu ją ce mu po -
dzia ło wi: 20% wpi so we go prze zna czo ne jest na Fun dusz
Oświa to wy PZD ROD, 60% na Fun dusz OZ PZD, w tym
po kry wa ne są kosz ty za opa trze nia no wych człon ków PZD

w ko lej ne 12 nu me rów mie sięcz ni ka „dział ko wiec”, z ko -
lei 20% wpi so we go za si la Fun dusz Oświa to wy Kra jo wej
Ra dy PZD. 

Środ ki po cho dzą ce z wpi so we go prze zna czo ne są głów -
nie na oświa tę ogrod ni czą, m.in. na szko le nia i in struk taż
ogrod ni czy. 

Na le ży pa mię tać, że Za rząd ROD zo bo wią za ny jest 
w ter mi nie 2 ty go dni od wpła ce nia wpi so we go przez no -
we go człon ka Związ ku do prze ka za nia OZ PZD część
wpi so we go, któ ra jest przy pi sa na wyż szym jed nost kom
or ga ni za cyj nym PZD. Waż ne jest, aby wraz z prze ka za -
niem wpi so we go po dać do kład ne da ne no we go człon ka
PZD (imię i na zwi sko oraz ad res za miesz ka nia).  

1. Wpi so we w Pol skim Związ ku Dział kow ców 

2. No wi człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da PZD przy po mi na o za pew nie niu wszyst -
kim no wym dział kow com – człon kom Związ ku moż li wo -

ści uczest nic twa w obo wiąz ko wym szko le niu kan dy dac -
kim. Na mo cy Uchwa ły Nr 6/XXIV/2006 r. KR PZD 
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z dnia 23 li sto pa da 2006 r. w spra wie szko le nia no wych
człon ków Związ ku, Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią za ła
wszyst kie okrę go we za rzą dy PZD do or ga ni zo wa nia ta -
kich szko leń dla no wych dział kow ców.

W związ ku z po wyż szym bez po śred nia od po wie dzial -
ność za ich or ga ni za cję i re ali za cję spo czy wa na okrę go -
wych za rzą dach. 

Zgod nie z § 70 Sta tu tu PZD za rzą dy ROD ma ją obo -
wią zek po bie ra nia od no wo przy ję tych człon ków Związ -
ku wpi so we (jest to jed no ra zo wa opła ta), któ re zgod nie 
z Uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD nr 5/XVII/2001 z dnia 
6 grud nia 2001 r. w spra wie Fun du szu Oświa to we go PZD
za si la Fun dusz Oświa to wy na wszyst kich szcze blach or -
ga ni za cyj nych Związ ku. Z fun du szu te go po kry wa ne są
kosz ty or ga ni za cji szko le nia i pre nu me ra ty „dział kow ca”
dla no wo przy ję tych do PZD. Z po wyż szym każ dy no wy
czło nek Związ ku, któ ry uiści wpi so we, ma pra wo i obo -
wią zek uczest ni czyć w szko le niu, po nad to zgod nie z
Uchwa łą nr 35/2002 Pre zy dium KRPZD z dnia 22 mar ca
20002 r. w spra wie za sad za opa try wa nia no wych człon -
ków Związ ku w mie sięcz nik „dział ko wiec”, ma za pew nio -

ną pre nu me ra tę „dział kow ca” na je den rok. W związ ku 
z tym, że czę sto na stę pu je opóź nie nie w zgło sze niu no we -
go człon ka Związ ku i prze ka za niu do OZ – ów na leż nej
czę ści wpi so we go, zda rza ją się przy pad ki, że no wi dział -
kow cy nie otrzy mu ją ww. pra sy, jak rów nież nie ma ją
moż li wo ści uczest nic twa w szko le niu kan dy dac kim. Do
Kra jo wej Ra dy wpły wa ją rów nież skar gi dział kow ców,
któ rzy przy czy ny w nie otrzy my wa niu pre nu me ra ty do -
szu ku ją się w Wy daw nic twie. W związ ku z tym za rząd
ROD wi nien sto sow nie wcze śnie prze ka zać okre ślo ne
środ ki z ty tu łu wpi so we go i da ne per so nal ne no we go
człon ka Związ ku do okrę go we go za rzą du, aby mógł on
za mó wić dla nie go pre nu me ra tę „dział kow ca”. 

Pro si my za tem za rzą dy ROD o sys te ma tycz ne zgła sza -
nie do OZ – ów no wych użyt kow ni ków dzia łek w ce lu
nie zwłocz ne go ich prze szko le nia i moż li wo ści za pre nu -
me ro wa nia dla nich „dział kow ca”. Waż ne jest tak że, aby
każ dy no wy dział ko wiec oto czo ny był fa cho wą opie ką ze
stro ny in struk to ra od po wie dzial ne go w ogro dzie i okrę gu
za spra wy ogrod ni cze. 

EB

3. XXVI Wo je wódz ka Wy sta wa Li lii w Kiel cach

W dniach 9–10 lip ca 2011 ro ku w foy er Ma łej Sce ny
Kie lec kie go Cen trum Kul tu ry w Kiel cach mia ła miej sca
co rocz na Wo je wódz ka Wy sta wa Li lii or ga ni zo wa na przez
Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD. W ro ku bie żą cym
by ła to już dwu dzie sta szó sta oka zja dla mi ło śni ków li lii
z wo je wódz twa świę to krzy skie go do po dzi wia nia tych
pięk nych kwia tów. W gro nie wy staw ców za pre zen to wa li
się dział kow cy z kil ku ROD oraz oso by in dy wi du al ne. Im -
pre za zo sta ła wzbo ga co na po przez wy sta wę ob ra zów
kwia tów, kier masz ro ślin ozdob nych, sto isko sprze da ży
li te ra tu ry ogrod ni czej oraz punkt po rad ogrod ni czych.

Jak co ro ku, wy sta wę od wie dzi ła du ża gru pa miesz kań -
ców Mia sta oraz oko licz nych miej sco wo ści. Oso by zwie -
dza ją ce mia ły moż li wość wy bo ru swo im zda niem
naj lep sze go oka zu a na stęp nie po przez wy peł nio ny ku pon

wziąć udział w kon kur sie ma ją cym na ce lu wy ło nie nie
naj pięk niej szej li lii wśród gło su ją cej pu blicz no ści. Zwy -
cięż czy nią zo sta ła li lia o na zwie „Fun ny Girl”.

Za rzą dy ROD, któ re zde cy do wa ły się włą czyć w or ga -
ni zo wa ną wy sta wę otrzy ma ły pa miąt ko we dy plo my oraz
na gro dy rze czo we w po sta ci ce bu lek kwia tów. Ana lo gicz -
ne upo min ki przy go to wa no tak że dla in dy wi du al nych
dział kow ców w róż nych ka te go riach kon kur so wych.

Opra wę me dial ną te go dwu dnio we go wy da rze nia prze -
pro wa dzi ły lo kal ne me dia: Ga ze ta „Echo Dnia” oraz Ra -
dio Kiel ce.

Jak co ro ku za pra sza my wszyst kich wy staw ców i mi ło -
śni ków na ko lej ną już XXVII wy sta wę li lii w ro ku przy -
szłym! 

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

4. In for ma cja z zor ga ni zo wa ne go Dnia Dziec ka oraz z roz strzy gnię cia kon kur su pla stycz ne go 
dla dzie ci

W dniu 17 czerw ca 2011 ro ku Okrę go wy Za rząd Pod -
kar pac ki PZD w Rze szo wie zor ga ni zo wał pod pa tro na tem
Ga ze ty Co dzien nej „No wi ny”, na te re nie ROD „Ener ge -
tyk I” im pre zę ple ne ro wą dla przed szko la ków i dzie ci 

z ogro dów dział ko wych. Pięk na sło necz na po go da, de li -
kat ne cu mu lu sy na nie bie to za po wiedź do brej za ba wy
pod czas Dnia Dziec ka po łą czo ne go z roz wią za niem kon -
kur su pla stycz ne go dla dzie ci „Lu bię dział kę bo...”. 
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W kon kur sie wzię ły udział dzie ci z Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych z te re nu ca łe go Pod kar pa cia, a do kon kur su
zo sta ło zgło szo nych po nad 40 prac.

Pod czas gier i za baw, któ re pro wa dzi ła do świad czo na
ani ma tor ka z ROD „Ka ba czek” w Rze szo wie Pa ni Elż -
bie ta Pi kor, dzie ci da ły upust swej ener gii – naj wię cej
emo cji wzbu dzi ła za ba wa z tę czo wą chu s tą ani ma cyj ną, 
w któ rej wraz ze sło dy cza mi plą sa ły dzie cia ki.

Na ob cho dy Dnia Dziec ka zo sta ło za pro szo ne za przy -
jaź nio ne z na szym OZP, przed szko le nr 8 w Rze szo wie
wraz z Pa nią Dy rek tor Ha li ną Kwo lek i opie kun ka mi.
Dzie ci z za pa łem, pod fa cho wym okiem na szej rze szow -
skiej ar tyst ki pa ni Ja dwi gi Ku pi szew skiej (prze wod ni czą -
cej ju ry kon kur so we go), ma lo wa ły pal ca mi dział ko we
kwia ty, ulu bio ne zwie rzę ta i swo je ro dzi ny na dział kach.

W prze rwie po mię dzy za ba wa mi ru cho wy mi zo sta ły
roz da ne na gro dy w kon kur sie pla stycz nym. Na gro dy wrę -
cza ła Pa ni Pre zes OZP Agniesz ka Sycz oraz Pa ni Ja dwi -
ga Ku pi szew ska z ROD „Ma ło po la nin”.

I miej sce przy zna no Da rii Woź niak z ROD „Ka mien na
La wor ta” z Ustrzyk Dol nych.

II miej sce przy zna no Emi lii Ślą skiej z ROD „Ma ło po la -
nin” z Rze szo wa.

III miej sce przy zna no Ja ku bo wi Spy cha le z ROD „Pre -
fa bet” z Kol bu szo wej.

Po nad to Ju ry przy zna ło wy róż nie nia dla Mai S żu ry 
z ROD „Ma li na” z Rze szo wa; Bar to sza Sycz z ROD
„Zdro wie” z Rze szo wa; Grze go rza Go ło ju cha z ROD
„Ka ba czek” z Rze szo wa; Mać ka Pe re ślu chy i Na ta lii Ster -
nik z ROD „Ka mien na La wor ta” z Ustrzyk Dol nych.

Prze wod ni czą ca ju ry przy zna ła dwie na gro dy spe cjal ne
dla naj młod szych uczest ni ków kon kur su: Do mi ni ka Zos -
se la z ROD „Nasz Ogró dek” w Ja śle i Bar to sza Ten da ja 
z ROD „Zie lo ne Wzgó rza” w Łań cu cie. Wszyst kie dzie -
ci bio rą ce udział w kon kur sie otrzy ma ły drob ne upo min -
ki i pa miąt ko we dy plo my.

Za dba li śmy rów nież o ro dzi ców i dziad ków ba wią cych
się dzie ci. Zo stał prze pro wa dzo ny kon kurs wie dzy ogrod -
ni czej dla wszyst kich opie ku nów. Qu iz pro wa dzi ła in -
struk tor ds. ogrod nic twa w OZP Ja dwi ga Brzo zow ska.
Wszy scy uczest ni cy wy ka za li się ogrom ną wie dzą ogrod -
ni czą za co otrzy ma li na gro dy książ ko we z wy daw nic twa
dział ko wiec.

Nie ste ty po go da po krzy żo wa ła na sze pla ny i ze wzglę -
du na sza le ją cą bu rzę gry i za ba wy zo sta ły prze nie sio ne
do świe tli cy w do mu dział kow ca.

Wszy scy uczest ni cy za baw, ci du zi i ma li zgod nie
stwier dzi li, że ta kie spo tka nie trze ba ko niecz nie po wtó -
rzyć. Za tem do zo ba cze nia za rok!

Z po zdro wie nia mi 
OZP PZD w Rze szo wie

5. „Wie ści z Ogro dów…”

Z przy jem no ścią in for mu je my, że do da li śmy na na szej
stro nie in ter ne to wej www.pzd.pl no wą za kład kę z my ślą,
że sta nie się ona miej scem w któ rym bę dzie cie mo gli wy -
mie niać się in for ma cja mi z wy da rzeń w Pań stwa Ogro -
dach. Za pew ne są i bę dą ta kie zda rze nia, im pre zy oraz
uro czy sto ści, któ ry mi bę dzie cie chcie li po dzie lić się z na -
mi. Za chę ca my do pre zen to wa nia swo ich osią gnięć 
w dzie dzi nie ogrod nic twa. Po dziel cie się swo imi suk ce sa -
mi, po każ cie nam zdję cia nie ty po wych ro ślin, któ re wy ho -
do wa li ście lub pięk nych miejsc, ja kie stwo rzy li ście na
wa szych dział kach. Za chę ca my do prze sy ła nia na ad res
Kra jo wej Ra dy re la cji z ta kich im prez, zdjęć oraz opi sów,

te go co wy da rzy ło się na te re nie Wa szych Ogro dów. 
Z przy jem no ścią bę dzie my pu bli ko wać je na na szej stro nie.

Uczu la my Pań stwa i jed no cze śnie zwra ca my się z proś -
bą o za dba nie o for mę ta kich in for ma cji. Niech bę dą to
cie ka we i rze czo we opi sy, ta kie któ re z przy jem no ścią bę -
dzie się czy tać. Pro szę rów nież zwró cić uwa gę – przy do -
bo rze ma te ria łów - na fakt, że zdję cia pre zen to wa ne na
stro nie mu szą mieć do brą ja kość oraz roz dziel czość, że by
by ły czy tel ne.

Naj cie kaw sze na szym zda niem in for ma cje i re la cje, do -
dat ko wo za miesz czać bę dzie my w na szym Biu le ty nie. Tu
rów nież jest miej sce dla wa szych wie ści z ogro dów.

kk

IX. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE

1. Obo wiąz ki Pre ze sa i Za rzą du ROD w za kre sie spraw fi nan so wo -księ go wych w ROD

Wszyst kie jed nost ki Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w ce lu re ali za cji za dań  sta tu to wych mu szą po no sić kosz ty.

Prze pi sy za war te w Usta wie o ROD, Sta tu cie, Za kła do -
wym Pla nie Kont oraz Uchwa łach te ma tycz nych  zo bo wią -
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zu ją jed nost ki PZD do sto so wa nia pra wa w ce lu  przej rzy -
ście i skru pu lat nie pro wa dzo nej dzia łal no ści fi nan so wej.

Wszel kie wpły wy oraz wy dat ki win ny być uj mo wa ne
w pre li mi na rzu fi nan so wym, któ ry zgod nie z § 82 ust. 6
Sta tu tu PZD wi nien być za twier dzo ny przez Wal ne Ze -
bra nie.

Dział kow cy gło su jąc nad za twier dze niem pre li mi na rza
fi nan so we go na da ny rok da ją tym sa mym zgo dę na po no -
sze nie wy dat ków w nim za war tych.

Wszyst kie wpły wy i wy dat ki mu szą być  (zgod nie z Za -
kła do wym Pla nem Kont PZD) uj mo wa ne w ewi den cji
księ go wej na pod sta wie do wo dów do ku men tu ją cych prze -
bieg ope ra cji fi nan so wej tak, aby po za mknię ciu ksiąg ra -
chun ko wych  na ko niec ro ku spo rzą dzo ne spra woz da nie
przed sta wia ło pe łen rze czy wi sty ob raz  dzia łal no ści fi nan -
so wej ogro du.

Pre zes wraz z Za rzą dem ROD wi nien w mia rę moż -
li wo ści na bie żą co śle dzić go spo dar kę fi nan so wą tak,
aby nie do pro wa dzić do wy dat ko wa nia więk szych
środ ków niż zo sta ły za twier dzo ne w pre li mi na rzu fi -
nan so wym, dba jąc też o to, by nie po wsta wa ły za le gło -
ści w re gu lo wa niu na leż no ści i zo bo wią zań, a sta ny
fun du szy ce lo wych mia ły po kry cie w środ kach fi nan -
so wych.

Na le ży też pa mię tać o roz li cza niu wy ni ku fi nan so we -
go z ro ku ubie głe go (Uchwa ła KR PZD nr 3/XVII/2005

za miesz czo na w Biu le ty nie nr 1/2006).  Wy ka zy wa nie w
ko lej nych bi lan sach nie po kry tych wy ni ków z lat ubie -
głych świad czy o nie pra wi dło wej go spo dar ce fi nan so -
wej i w tym za kre sie na le ży pod jąć dzia ła nia na praw cze
do pro wa dza ją ce do wy go spo da ro wa nia do dat ko wych
środ ków po zwa la ją cych na po kry cie nie do bo rów. W
dal szej dzia łal no ści fi nan so wej na le ży prze strze gać dys -
cy pli ny fi nan so wej, któ ra bę dzie po le ga ła na rów no wa -
że niu do cho dów z kosz ta mi 
i uchro ni przed nie do bo ra mi. 

W za kre sie kon tro l nym zgod nie z § 97 ust. 1 Sta tu tu
PZD du ża ro la jest przy pi sa na Ogro do wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej. Po zy tyw na opi nia OKR jest pod sta wą do za twier -
dze nia spra woz da nia fi nan so we go przez Wal ne Ze bra nie.

Spra woz da nie fi nan so we win no być przed sta wio ne tak,
by wszy scy dział kow cy w nim uczest ni czą cy mie li świa -
do mość, że wy dat ki w nim za war te by ły zgod ne z wcze -
śniej za twier dzo nym pre li mi na rzem fi nan so wym. Pod-
sta wą roz li cze nia dzia łal no ści fi nan so wej ROD jest
Uchwa ła Wal ne go Ze bra nia   (§82 ust. 5 Sta tu tu PZD) 
w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go. 

Pre zes i Za rząd ROD zgod nie z w/w prze pi sa mi od po -
wie dzial ni są za pra wi dło wą go spo dar kę fi nan so wą 
w ROD, pra wi dło we za rzą dza nie fun du sza mi ce lo wy mi
oraz za spo rzą dza nie, ba da nie i za twier dza nie spra woz dań
fi nan so wych ROD za każ dy rok.

Opra co wa ła:
GK KRPZD M. Marks 

2. Moż li wość ujaw nie nia w księ dze wie czy stej pra wa użyt ko wa nia człon ka PZD do dział ki

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w spo sób zde cy do wa ny wzmac nia pra wo
dział kow ca do dział ki, gdyż w art. 14 ust. 1 w spo sób pre -
cy zyj ny de fi niu je treść te go pra wa, z któ re go wy ni ka, że
Pol ski Zwią zek Dział kow ców usta na wia w dro dze uchwa -
ły na rzecz swo je go człon ka bez płat ne i bez ter mi no we
pra wo uży wa nia dział ki i po bie ra nia z niej po żyt ków, co
jed no znacz nie wska zu je na cy wil no praw ny cha rak ter te -
go pra wa. Po nad to na pod sta wie za pi su art. 14 ust. 2 wy -
żej przy wo ła nej usta wy ist nie je moż li wość uzy ska nia
przez dział kow ca ogra ni czo ne go pra wa rze czo we go do
swo jej dział ki – użyt ko wa nia- w ro zu mie niu Ko dek su Cy -
wil ne go, o ile grunt ogro du jest w użyt ko wa niu wie czy -
stym Związ ku lub sta no wi je go wła sność. W tym
przy pad ku na wnio sek człon ka Związ ku pra wo użyt ko -
wa nia dział ki mo że być na je go rzecz usta no wio ne, w dro -

dze umo wy cy wil no praw nej za war tej w for mie ak tu no ta -
rial ne go, a na stęp nie ujaw nio ne w księ dze wie czy stej. Wa -
run kiem aby ujaw nie nie pra wa dział kow ca w księ dze
wie czy stej mo gło na stą pić jest jed nak wcze śniej sze wpi -
sa nie do niej pra wa przy słu gu ją ce go PZD. Za tem war to
spraw dzić, a za ra zem za dbać aby przy słu gu ją ce Związ ko -
wi pra wa do grun tów na któ rych są zlo ka li zo wa ne ro dzin -
ne ogro dy dział ko we zo sta ły w spo sób sku tecz ny
ujaw nio ne w księ gach wie czy stych. Szcze gó ło we wy tycz -
ne w za kre sie re ali za cji ujaw nia nia pra wa użyt ko wa nia na
rzecz człon ka PZD w księ gach wie czy stych zgod nie z re -
ali za cją za pi sów art. 14 ust. 1 i 2 usta wy o ROD za wie ra -
ją uchwa ły 5/2006, 6/2006 oraz 7/2006 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26.01.2006 r. (Opu bli ko wa ne
w zbio rze prze pi sów związ ko wych wg sta nu na dzień
01.01.2011 r.)

MK
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Nie zwy kle istot nym te ma tem w Związ ku jest po trze ba
usta le nia rze czy wi ste go sta nu praw ne go grun tów wszyst -
kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Na sy tu ację praw -
ną ogro dów wpływ ma: ujaw nie nie pra wa PZD do
grun tów w księ gach wie czy stych, za bez pie cze nie ist nie nia
ogro dów w pla nach miej sco wych oraz skom ple to wa nie
do ku men ta cji ogro dów. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
w dniu 4 czerw ca 2007 r. pod ję ło uchwa łę nr 102/2007 
w spra wie stu dium i pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go two rzo nych przez gmi ny oraz uchwa łę 
nr 103/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie
prze glą du do ku men ta cji i ujaw nie nia w księ gach wie czy -
stych praw przy słu gu ją cych Pol skie mu Związ ko wi Dział -
kow ców do tych grun tów (Obie uchwa ły za miesz czo ne 
w zbio rze prze pi sów związ ko wych wg sta nu na dzień 
1 stycz nia 2011r. oraz opu bli ko wa ne w Biu le ty nie In for -
ma cyj nym KR PZD nr 6/2007). Na mo cy tych we wnętrz -
nych ak tów praw nych wpro wa dzo ne zo sta ły in struk cje,

któ re usta la ją kie run ki po stę po wa nia i ko niecz ne dzia ła -
nia. Unor mo wa nia te ma ją na ce lu uspraw nie nie i usys te -
ma ty zo wa nie dzia łań okrę go wych za rzą dów w tym za-
kre sie. Na le ży jed nak za uwa żyć, że ze wzglę du na roz -
miar te go za da nia oraz fakt iż w ob rę bie na wet jed ne go
ogro du stan praw ny grun tu by wa róż ny, ko niecz nym jest
do re ali za cji tych za dań włą cze nie za rzą dów ROD oraz
sze ro kie go ak ty wu spo łecz ne go po sia da ją ce go wie dzę 
w tym wzglę dzie. Istot nym ele men tem jest tak że ak tu ali -
za cja Kart A pro wa dzo nych dla po szcze gól nych ROD.
Przy oka zji tych dzia łań win no uwzględ niać się zmia ny
ewi den cyj ne w od nie sie niu do po szcze gól nych dzia łek
geo de zyj nych, z uwzględ nie niem ozna cze nia nu me ru
dział ki, jej po wierzch ni oraz wska za niem ob rę bu jed nost -
ki ewi den cyj nej i ar ku sza ma py. Na szym wspól nym ce -
lem win no być ak tu ali zo wa nie da nych ma ją cych wpływ
na sy tu ację praw ną ROD i po twier dza ją cych pra wo PZD
do grun tu.

MK

3. Za dbaj my o stan praw ny ROD

1. Wpro wa dze nie
Pro ble ma ty ką ogrod ni czą tj. za go spo da ro wa niem ogro -

dów i dzia łek, or ga ni zo wa niem szko leń i udzie la niem in -
struk ta żu przy współ pra cy ze spo łecz ną służ bą in struk-
tor ską w tu tej szym Okrę gu zaj mu je się star szy in struk tor
ds. ogrod nic twa.

Wszel kie dzia ła nia po dej mo wa ne w Okrę go wym Za rzą -
dzie Pod la skim PZD są ini cjo wa ne głów nie przez in struk -
to ra ds. ogrod nic twa oraz Pre zy dium OZP PZD,
za pla no wa ne i re ali zo wa ne przez Ko mi sję Po li ty ki Oświa -
to wej i Za go spo da ro wa nia Ogro dów oraz spo łecz ną służ -
bę in struk tor ską tj. in struk to rów kra jo wych, okrę go wych
i ogro do wych.

Ko mi sja Po li tyk Oświa to wej i Za go spo da ro wa nia Ogro -
dów zaj mu je się pla no wa niem za dań i ko or dy na cją dzia łal -
no ści ogrod ni czej, w tym szko le nio wej i in struk ta żo wej
pro wa dzo nej w tu tej szym okrę gu. W skład ko mi sji POiZO

wcho dzi 13 osób, po 3 oso by spo śród pre ze sów ogro dów,
spo łecz nych in struk to rów kra jo wych, spo łecz nych in struk -
to rów okrę go wych oraz pra cow ni ków eta to wych OZP
PZD tj. in struk to ra ds. ogrod nic twa i in spek to rów dwóch
biur za miej sco wych w Łom ży i Su wał kach. Funk cję prze -
wod ni czą ce go ko mi sji peł ni czło nek Pre zy dium OZP PZD,
zaś se kre ta rza in struk tor ds. ogrod nic twa.  Ko mi sja pra cu -
je zgod nie z usta lo nym pla nem pra cy sta no wią cym za łącz -
nik do rocz ne go pla nu pra cy OZP PZD, w za kre sie
do ty czą cym dzia łal no ści or ga ni za cyj no -szko le nio wej i in -
struk ta żo wej oraz za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro -
dów i dzia łek. Pre zy dium OZP do ko nu je dwu krot nie, zaś
Okrę go wy Za rząd raz w ro ku oce ny dzia łal no ści szko le -
nio wo -in struk ta żo wej pro wa dzo nej w tu tej szym okrę gu 
– po dej mu jąc sto sow ne uchwa ły zmie rza ją ce do dal sze go
do sko na le nia pra cy w tym za kre sie.

X. OKR¢GOWE ZARZÑDY SZKOLÑ

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWO-DORADCZEJ DLA KANDYDATÓW
NA DZIAŁKOWCÓW I INSTRUKTORÓW SSI W WYBRANYCH OKRĘGACH PZD

I. Dzia łal ność szko le nio wa or ga ni zo wa na dla kan dy da tów na dział kow ców i in struk to rów SSI 
w OZ Pod la skim w Bia łym sto ku 
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2. Za kre sy oraz for my i me to dy dzia łal no ści szko le nio -
wo -in struk ta żo wej pro wa dzo nej w OZP PZD.

Dzia łal ność ta obej mu je 3 głów ne za kre sy, a mia no wi cie:
A. szko le nie dział kow ców i kan dy da tów na dział kow ców

B. szko le nie i dzia łal ność in struk ta żo wo -do rad cza SSI
C. udział spo łecz nej służ by in struk tor skiej w pra cach na

rzecz Związ ku i je go or ga nów sta tu to wych.

Ad. A.

1. Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD już od 2000 r. ma
wy pra co wa ny wła sny spraw dzo ny sys tem szko le nia dział -
kow ców oraz spo łecz nych in struk to rów PZD, któ ry kon -
se kwent nie i co raz sku tecz niej re ali zu je.

Szko le nie to re ali zo wa nie jest przez OZP w sta łych
ośrod kach szko le nio wych w for mie 3-dnio we go kur su re -
ali zu ją ce go pro gram. Po nad to zgod nie z za po trze bo wa -
niem zgła sza nym przez za in te re so wa ne ROD, or ga ni -
zo wa ne są re jo no we punk ty szko le nio we w re jo nach 
z więk szą ilo ścią ogro dów,  tak że bez po śred nio w du żych
ogro dach po sia da ją cych wa run ki do prze pro wa dze nia ta -
kie go kur su (od po wied nia licz ba kan dy da tów, wa run ki lo -
ka lo we, od po wied nia ka dra szko le nio wa). 

Na po cząt ku ro ku ka len da rzo we go Okrę go wy Za rząd
Pod la ski prze sy ła do  za rzą dów ROD usta lo ny na ca ły rok
ter mi narz (har mo no gram) ta kich szko leń do wia do mo ści
i wy ko rzy sta nia wraz z za łą czo nym wzo rem skie ro wa nia
na kurs kan dy da ta ubie ga ją ce go się o człon ko stwo Związ -
ku i przy dział dział ki.

Funk cję or ga ni za to ra (kie row ni ka) szko le nia w ośrod -
kach sta łych peł nią nie od płat nie w ra mach swo ich obo -
wiąz ków służ bo wych: in struk tor eta to wy OZP PZD w
Bia łym sto ku oraz in spek to rzy Biur Za miej sco wych w
Łom ży i Su wał kach. Na to miast na kur sach or ga ni zo wa -
nych bez po śred nio ogro dach funk cje kie row ni ka szko le -
nia po wie rza się do świad czo ne mu spo łecz ne mu in struk-
to ro wi kra jo we mu lub okrę go we mu za sym bo licz nym wy -
na gro dze niem (80–120 zł) w za leż no ści od stop nia wy -
kształ ce nia i licz by uczest ni ków kur su.

Bez wzglę du na to, gdzie od by wa się to szko le nie, obo -
wią zu je ten sam 20-go dzin ny pro gram kur su obej mu ją cy
prze pi sy obo wią zu ją ce w PZD oraz za gad nie nia fa cho we
z za kre su upra wy i na wo że nia, sa dow nic twa, wa rzyw nic -
twa, ro ślin ozdob nych, ochro ny ro ślin oraz eko lo gii 
i ochro ny śro do wi ska. Te ma ty ka pro gra mo wa re ali zo wa -
na jest w for mie wy kła dów i ćwi czeń, za jęć prak tycz nych
i po ka zów pro wa dzo nych przez spe cja li stów, głów nie
przez do brze przy go to wa nych me ry to rycz nie spo łecz nych
in struk to rów kra jo wych i okrę go wych lub też pra cow ni -
ków in sty tu cji rol ni czych (Okrę go wa Sta cja Rol ni czo -
-Che micz na, Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go). Na to miast
wy kła dy na kur sie z za kre su prze pi sów obo wią zu ją cych 
w PZD i ROD pro wa dzą wy bra ne oso by spo śród ak ty wu

związ ko we go oraz in struk tor eta to wy OZP  PZD po sia da -
ją cy peł ne kwa li fi ka cje za wo do we, pe da go gicz ne i dłu go -
let nie do świad cze nie w pra cy w or ga nach Związ ku.
Wy kła dy te ma ją cha rak ter wpro wa dze nia słu cha czy do
ukie run ko wa ne go sa mo kształ ce nia, opra co wa nia ma te ria -
łu pro gra mo we go i wy peł nie nia oraz za li cze nia te stów
spraw dza ją cych na by tą wie dzę.

Za li cze nie kur su i wrę cze nie uczest ni kom za świad czeń
z je go ukoń cze nia oraz do star cze nie li te ra tu ry fa cho wej 
i przy go to wa nych przez wy kła dow ców ma te ria łów szko -
le nio wych od by wa się na za koń cze nie kur su w cza sie pro -
wa dzo nej kon sul ta cji zbio ro wej.

Sys tem ten funk cjo nu je spraw nie i jest w peł ni ak cep to -
wa ny przez szko lo nych kan dy da tów i zde cy do wa ną więk -
szość za rzą dów ROD.

2.  Je śli cho dzi o szko le nie po zo sta łych dział kow ców,
to ge ne ral nie OZP PZD ze wzglę dów or ga ni za cyj nych 
i fi nan so wych nie pro wa dzi ta kich szko leń na szcze blu
Okrę gu. Te go ty pu szko le nia są pro wa dzo ne bez po śred -
nio w ogro dach spo łecz nie przez in struk to rów ogro do -
wych, bądź też z ini cja ty wy eta to we go in struk to ra OZP
PZD oraz przy udzia le spo łecz nych in struk to rów kra jo -
wych i okrę go wych. Szko le nia ta kie pro wa dzo ne są w ni -
żej wy mie nio wych for mach:

a) wy gła sza nie pół go dzin nych pre lek cji z udzia łem du -
żej licz by dział kow ców w cza sie wal nych ze brań spra -
woz daw czych w ogro dach przez spo łecz ne go in struk to ra
ogro do we go, in struk to ra okrę go we go lub kra jo we go, tak -
że przez eta to we go in struk to ra OZP PZD ob słu gu ją ce go
wal ne ze bra nie. Do brze przy go to wa na i pra wi dło wo do -
bra na te ma ty ka pre lek cji lub po ka zu cie szy się du żą fre -
kwen cją i du żym za in te re so wa niem dział kow ców.

b) szko le nia ogó łu dział kow ców pro wa dzo ne są też 
w cza sie im prez or ga ni zo wa nych z oka zji ob cho dów Dnia
Dział kow ca zwłasz cza w tych ROD, w któ rych dzia ła ją
spo łecz ni in struk to rzy kra jo wi lub okrę go wi.

c) sku tecz ną for mą in struk ta żu i po rad nic twa fa cho we -
go udzie la ne go dział kow com i za rzą dom ROD są roz mo -
wy pro wa dzo ne przez człon ków Okrę go wej Ko mi sji
Kon kur so wej w cza sie lu stra cji ogro dów i dzia łek zgło -
szo nych do kon kur su.
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Ad. B.
W na szym Okrę gu pro wa dzo ne są na stę pu ją ce for my

szko le nia spo łecz nej służ by in struk tor skiej:
1. Kon fe ren cje lub kur so kon fe ren cje or ga ni za cyj no -

-szko le nio we, 1- lub 2-dnio we z udzia łem wy bit nych na -
ukow ców i spe cja li stów współ pra cu ją cych z PZD, nie -
kie dy po łą czo ne z wy jaz dem uczest ni ków do ośrod ków
na uko wych lub też do wzo ro wo pro wa dzo nych go spo -
darstw ogrod ni czo -szkół kar skich.

Pierw sza część kon fe ren cji or ga ni zo wa na i pro wa dzo na
przez eta to we go in struk to ra OZP PZD w ra mach obo wiąz -
ków służ bo wych do ty czy wy ty cze nia za dań i or ga ni za cji
pra cy SSI, a zwłasz cza or ga ni zo wa nia szko leń po ka zów 
i po rad nic twa dla dział kow ców oraz za po zna nia z ak tu al -
ną sy tu acją w PZD i ROD. Dru ga część kon fe ren cji ma
cha rak ter wy bit nie szko le nio wy i ma na ce lu po głę bie nie
i ak tu ali za cję wie dzy i umie jęt no ści fa cho wych SSI wzbo -
ga co nej przez na ukę i prak ty kę.

Co ro ku od by wa ją się dwie te go ty pu kon fe ren cje okrę -
go we (wio sen na i je sien na) z udzia łem wszyst kich grup
spo łecz nych in struk to rów okrę go wych, kra jo wych i ogro -
do wych z re jo nu bia ło stoc kie go. Po nad to od by wa ją się po
2 te go ty pu kon fe ren cje w re jo nie Łom ży i Su wałk dla po -
zo sta łych in struk to rów ogro do wych, któ rzy nie uczest ni -
czy li w kon fe ren cjach okrę go wych. Kon fe ren cje re jo no we
in struk to rów or ga ni zu ją in spek to rzy Za miej sco wych Biur
OZP PZD. Pro gram tych kon fe ren cji usta la ją i re ali zu ją spo -

łecz ni in struk to rzy kra jo wi lub okrę go wi, przy udzia le i
nad zo rze eta to we go in struk to ra ds. ogrod nic twa OZP PZD. 

2. Co ro ku lub raz na 2 la ta or ga ni zo wa ny jest kurs pod -
sta wo wy dla no wo po wo ła nych spo łecz nych in struk to rów
ogro do wych ma ją cy na ce lu przy go to wa nie fa cho we, or -
ga ni za cyj ne i me to dycz ne do pra cy in struk to ra z dział -
kow ca mi na ogro dzie i współ pra cy z za rzą da mi ROD.
24-go dzin ny pro gram ta kie go kur su re ali zo wa ne go w for -
mie sa mo kształ ce nia kie ro wa ne go w opar ciu o przy go to -
wa ne te sty spraw dza ją ce, koń czy się wrę cze niem uczes-
t ni kom le gi ty ma cji spo łecz ne go in struk to ra ogro do we go.
Tą for mą szko le nia obej mu je my każ de go ro ku od 20 do
30 osób tj. pra wie 90% no wo po wo ła nych spo łecz nych in -
struk to rów ogro do wych.

W po przed nich la tach spo łecz ni in struk to rzy kra jo wi, 
a czę ścio wo też okrę go wi, bra li udział w kur sach i kon fe -
ren cjach or ga ni zo wa nych cen tral nie przez KR PZD 
w uczel niach, in sty tu tach i ośrod kach na uko wych. By ła
to do bra i po trzeb na for ma po głę bia ją ca i ak tu ali zu ją ca
wie dzę na uko wą i umie jęt no ści prak tycz ne spo łecz nych
in struk to rów okrę go wych i kra jo wych – od 3 lat ta waż na
for ma do sko na le nia pra cy spo łecz nych in struk to rów okrę -
go wych i kra jo wych jest pro wa dzo na na dal w for mie kon -
fe ren cji re jo no wych zle ca nych i fi nan so wa nych przez
Kra jo wą Ra dę w wy bra nym Okrę go wym Za rzą dzie i cie -
szy się du żym uzna niem i do brą opi nią szko lo nych osób.

Ad. C.
Spo łecz na Służ ba In struk tor ska w na szym Okrę gu dość

ak tyw nie uczest ni czy w dzia łal no ści do rad czo -szko le nio wej
pro wa dzo nej nie tyl ko wśród dział kow ców ale tak że za rzą -
dów ogro dów i ak ty wu związ ko we go. Mię dzy in ny mi:

a) uczest ni czy w opra co wa niu i re ali za cji pro gra mów
roz wo ju i mo der ni za cji ogro dów,

b) opra co wu je i upo wszech nia in struk cje, za le ce nia 
i ma te ria ły Kra jo wej Ra dy i wła sne o te ma ty ce fa cho wej
prze zna czo nej dla spo łecz nych in struk to rów ogro do wych
i ogó łu dział kow ców,

c) ini cju je, or ga ni zu je i oce nia kon kur sy pro wa dzo ne 
w ogro dach i wśród dział kow ców, w tym tak że kon kur sy
wie dzy o dział ce, czy olim pia dy ogrod ni cze,

d) or ga ni zu je po ka zy prak tycz ne, udzie la po rad fa cho -
wych i pro wa dzi szko le nia spe cja li stycz ne dla za in te re so -
wa nych dział kow ców na za po trze bo wa nie zgła sza ne przez
ROD,

e) pro wa dzi po rad nic two fa cho we i spe cja li stycz ne dla
dział kow ców udzie la ne w punk cie po rad te le fo nicz nych
OZP PZD, a tak że w środ kach ma so we go prze ka zu: pra -
sie, ra dio i te le wi zji.

Du żym za in te re so wa niem dział kow ców cie szą się po -
ra dy udzie la ne przez wy bra ną gru pę fa chow ców spo śród
spo łecz nych in struk to rów kra jo wych w co mie sięcz nej sta -
łej au dy cji ra dio wej pod na zwą „Zie lo ne oko”. 

War to pod kre ślić, że wszyst kie te dzia ła nia pro wa dzo ne
przez służ bę in struk tor ską są wy ko ny wa ne spo łecz nie, ale
nie za wsze do strze ga ne i wła ści wie oce nia ne przez za rzą -
dy ROD.

Pod su mo wa nie (Uwa gi koń co we, wnio ski i pro po zy cje)
Z przed sta wio nej in for ma cji wy ni ka, że przy ję ty i re ali -

zo wa ny w na szym Okrę gu już od 2000 ro ku sys tem szko -
le nia dział kow ców i SSI spraw dził się w prak ty ce i jest
zgod ny z Uchwa ła mi KR PZD Nr 1/XVII/2010 
i nr 2/XVIII/2010 z dn.23.09.2010r. w spra wie szko le nia
kan dy da tów oraz w spra wie pod nie sie nia ran gi i lep sze go
wy ko rzy sta nia dzia łal no ści SSI PZD.

Prak tycz nie ma my już roz wią za ny pro blem szko le nia
kan dy da tów na dział kow ców pro wa dzo ne go w sys te mie
kur so wym, zgod nie z wy mo ga mi i na wy so kim po zio mie.
W ubie głym ro ku prze szko lo nych zo sta ło po nad 90% kan -
dy da tów ubie ga ją cych się o przy dział dział ki i tyl ko kil ka
ogro dów upo rczy wie uchy la się od te go obo wiąz ku.

Rów nież szko le nie i do sko na le nie SSI prze bie ga zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi i za le ce nia mi KR PZD.
Służ ba ta jest przy go to wy wa na do pro wa dze nia dzia łal -
no ści szko le nio wo -do rad czej wśród dział kow ców, ale tak -
że do świad cze nia usług w tym za kre sie za rzą dom ROD 
i człon kom Okrę go we go Za rzą du PZD. Efek tem te go jest
wi docz na po pra wa sta nu za go spo da ro wa nia na szych
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ogro dów i dzia łek, o czym świad czą m.in. osią ga ne wy so -
kie lo ka ty w ostat nich 10 la tach w kon kur sach kra jo wych
na „Naj lep szy Ogród Ro ku” i „Wzo ro wą Dział kę Ro ku”.

Obok tych nie wąt pli wych osią gnięć w ostat nich 2 la tach
ob ser wu je my ma le ją ce za in te re so wa nie dzia łal no ścią służb
in struk tor skich, zwłasz cza w nie któ rych za rzą dach ROD, 
a tak że wśród sa mych dział kow ców w tych ogro dach.

Rów nież wśród czę ści SSI da je się za ob ser wo wać brak
za an ga żo wa nia i pew ne znie chę ce nie do po dej mo wa nia
pra cy spo łecz nej, a nie kie dy na wet re zy gna cję peł nie nia
funk cji spo łecz ne go in struk to ra. Czy nią to nie tyl ko ze
wzglę du na po de szły wiek lub sła by stan zdro wia, lecz
tak że z uwa gi na nie do ce nia nie ich pra cy przez za rzą dy

ROD, a nie kie dy tak że przez sa mych dział kow ców. Jed no -
cze śnie wśród mło dych, le piej wy kształ co nych i przy go -
to wa nych za wo do wo dział kow ców trud no jest po zy skać
chęt nych kan dy da tów do peł nie nia funk cji spo łecz ne go
in struk to ra.

W tej sy tu acji wy da je się, że zaj dzie po trze ba in ne go,
bar dziej pre cy zyj ne go usy tu owa nia i okre śle nia ro li, 
miej sca i za sad fi nan so wa nia SSI w sa mym Związ ku, 
a zwłasz cza w ROD.

Pod ję cie po waż nej de ba ty na ten te mat (być mo że tuż
po naj bliż szym Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów) z udzia -
łem przed sta wi cie li do świad czo ne go ak ty wu SSI wszyst -
kich szcze bli by ło by w peł ni za sad ne.

In struk tor ds. ogrod nic twa 
w OZ Pod la skim w Bia łym sto ku 

/-/ Cze sław Krysz kie wicz

II. Dzia łal ność szko le nio wa or ga ni zo wa na dla kan dy da tów na dział kow ców i in struk to rów SSI 
w OZ Opol skim w Opo lu 

Na te re nie okrę gu opol skie go pro wa dzi się sys te ma tycz -
nie szko le nia kan dy da tów na człon ków PZD. Szko le nia
te pro wa dzą wy kła dow cy do brze przy go to wa ni pod
wzglę dem me ry to rycz nym spo śród człon ków za rzą dów
ROD i człon ków OZO PZD w Opo lu.

Te ma ty ka szko leń obej mu je wska za nia Kra jo wej Ra dy
PZD za war te w uchwa le Nr 1/XVII/2010 z dnia 23 wrze -
śnia 2010 r. w spra wie szko le nia kan dy da tów.

Kan dy da ci pod czas szko leń wy po sa ża ni są w bro szu rę
Pra wo w PZD oraz li te ra tu rę związ ko wą do star czo ną nie -
od płat nie przez Kra jo wą Ra dę PZD. Wy kła dow cy pro wa -
dząc szko le nie wy ko rzy stu ją po mo ce dy dak tycz ne tj.
plan sze pod glą do we i przy kła dy z ży cia ROD. Czas trwa -
nia szko le nia jest do sto so wa ny do po trzeb słu cha czy oraz
wa run ków lo ka lo wych - mi ni mal ny czas szko le nia wy no -
si 6 go dzin w ROD, szko le nia od by wa ją się w świe tli cy
do mu dział kow ca. No wo prze szko lo ne oso by po zo sta ją
pod opie ką ogro do wej służ by in struk tor skiej PZD.

Szko le nia kan dy dac kie pro wa dzo ne w okrę gu opol skim
ma ją na ce lu przy bli żyć po sta no wie nia Re gu la mi nu ROD
i Sta tu tu PZD, oraz za chę cić do ak tyw ne go uczest nic twa
w ży ciu ogro du i Związ ku. 

Po za koń czo nym szko le niu wy sta wia ne są za świad cze -
nia o ukoń cze niu kur su, któ re prze ka zy wa ne są za rzą dom
ROD ce lem włą cze nia do do ku men ta cji człon ka. 

Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo lu co rocz nie or -
ga ni zu je szko le nia w spra wach or ga ni za cyj nych i o te ma -
ty ce ogrod ni czej dla in struk to rów Spo łecz nej Służ by
In struk tor skiej PZD. Szko le nia or ga ni zo wa ne dla in struk -
to rów fa cho wych pro wa dzo ne są przez wy kła dow ców 

z uczel ni rol ni czych oraz in sty tu tów na uko wych. OZO
PZD w Opo lu współ pra cu je z Okrę go wą Sta cją Che micz -
no-Rol ni czą w Opo lu, Uni wer sy te tem Przy rod ni czym we
Wro cła wiu i Kra ko wie oraz by łą szko łą ogrod ni czą 
w Prósz ko wie.

Te ma ty ka szko leń obej mu je za gad nie nia do sto so wa ne
do zgła sza nych po trzeb te ma tycz nych in struk to rów, m. in.:

– za da nia i ro la Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD,
– za gad nie nia do ty czą ce upraw sa dow ni czych, wa rzyw -

ni czych w tym ziół i ro ślin ozdob nych po le ca nych do
upraw na dział kach,

– naj now sze do świad cze nia i osią gnię cia na uki rol ni czej
i ogrod ni czej.

Wy kła dow cy chcąc uatrak cyj nić szko le nie wy ko rzy stu -
ją po mo ce dy dak tycz ne tj. plan sze pod glą do we, bro szu ry,
po mo ce mul ti me dial ne itp. Jed no dnio we na ra dy szko le -
nio we or ga ni zo wa ne są w sie dzi bie OZO PZD w Opo lu,
czas trwa nia na ra dy to 5–6 go dzin.

Pod czas szko leń in struk to rzy wy po sa ża ni są przez Okrę -
go wy Za rząd Opol ski w nie zbęd ny sprzęt ogrod ni czy po -
moc ny w wy ko ny wa niu czyn no ści in struk tor skich na
dział kach i w ogro dach np. opry ski wa cze, se ka to ry, kwa -
so mie rze itp. oraz li te ra tu rę fa cho wą ufun do wa ną przez
Kra jo wą Ra dę PZD.

Na ra dy or ga ni za cyj ne pro wa dzo ne przez OZO dla ak ty -
wu za rzą du ROD, ko mi sji pro ble mo wych, pra cow ni ków
służb księ go wych i in we sty cyj nych pro wa dzo ne są przez
kie row nic two Pre zy dium i pra cow ni ków Okrę gu nie od -
płat nie.

Pre zes
OZ Opol skie go w Opo lu 

/-/ An to ni na Bo roń 
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Kurs dla osób ubie ga ją cych się o przy dział dział ki, tzw.
szko le nie kan dy dac kie or ga ni zo wa ne jest przez in struk to ra
eta to we go OZM PZD, któ ry przez ca ły czas trwa nia szko -
le nia jest na nim obec ny oraz po za koń cze niu szko le nia wy -
da je za świad cze nia dla osób uczest ni czą cych w kur sie.

Wy kła dy pro wa dzo ne są przez co naj mniej 4 wy kła dow -
ców, min. in struk to ra eta to we go OZM PZD, in struk to rów
kra jo wych SSI, wy kła dow ców z SGGW. Są to trzy spo -
tka nia, któ re od by wa ją się w dni po wsze dnie od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi nach póź no-po po łu dnio wych
(do sto so wu jąc się do pre fe ren cji osób na by wa ją cych
dział ki) od 16.00 do 19.30 w za leż no ści od dłu go ści trwa -
ją cej dys ku sji. Du ży na cisk kła dzio ny jest na te ma ty zwią -
za ne z prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi w PZD oraz na te ma ty
zwią za ne z za go spo da ro wa niem dział ki. Każ dy z uczest -
ni ków otrzy mu je Pra wo z PZD.

Wy kła dow cy to oso by z wy kształ ce niem wyż szym kie -
run ko wym i wie lo let nim do świad cze niem ogrod ni czym,
oraz dłu go let nią współ pra cą z Pol skim Związ kiem Dział -
kow ców.

Szko le nia dla Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej rów nież

or ga ni zo wa ne są przez in struk to ra eta to we go OZM PZD,
któ ry przez ca ły czas trwa nia szko le nia jest na nich obec -
ny, jest ich opie ku nem. Wy kła dy pro wa dzo ne są za zwy -
czaj przez wy kła dow ców SGGW (ze stop niem co naj -
mniej dok to ra). Kurs ta ki or ga ni zo wa ny jest raz w ro ku
póź ną je sie nią, skła da się z cy klu wy kła dów roz ło żo nych
na co naj mniej dwa dni, o te ma ty ce do bra nej w za leż no -
ści od za po trze bo wa nia SSI.

Do dat ko wo wcze sną wio sną or ga ni zo wa ne są przez in -
struk to ra OZM PZD po ka zy cię cia ro ślin sa dow ni czych,
prze pro wa dza ne przez wy kła dow ców SGGW spe cja li zu -
ją cych się w sa dow nic twie lub też spe cja li zu ją cych się w
cię ciu sa dow ni czym in struk to rów kra jo wych i okrę go -
wych SSI PZD.

Po ziom me ry to rycz ny wy kła dów jest bar dzo wy so ki ze
wzglę du na do bór, osób z wy kształ ce niem co naj mniej
wyż szym kie run ko wym. Wy kła dow cy bar dzo rze tel nie
wy peł nia ją swo je obo wiąz ki, są bar dzo do brze przy go to -
wa ni po sia da ją pre zen ta cje mul ti me dial ne, mó wiąc o ro -
śli nach po ka zu ją je, przy no szą ze so bą ma te ria ły tj. książ ki
i ka ta lo gi.

Pre zes 
OZ PZD Ma zo wiec kie go 

w War sza wie  
/-/ Gra ży na Fran ke 

III. Dzia łal ność szko le nio wa or ga ni zo wa na dla kan dy da tów na dział kow ców i in struk to rów SSI 
w OZ Ma zo wiec kim w War sza wie  

Mo da na ogro dy 

Ogrod nic two dziś to już nie tyl ko hob by dla eme ry tów,
ma ją cych dział ki na te re nach ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. To dzie dzi na, któ ra po chła nia co raz więk sze rze -
sze lu dzi. Współ cze śnie ogrod nic two to za ję cie in ter -
dy scy pli nar ne, a je go spe cja li za cja ja ką jest ar chi tek tu ra
kra jo bra zu, sta no wi na ukę i sztu kę pro jek to wa nia, two -
rze nia prze strze ni z ma te ria łów oży wio nych ja kie sta no -
wią ro śli ny.

Obec nie spo ty ka my się z co raz więk szym za in te re so -
wa niem ogrod nic twem lu dzi w róż nym wie ku, któ rzy do -
ce nia ją moż li wość wy po czyn ku na otwar tej prze strze ni.
Chcą być oto cze ni zie le nią, wśród któ rej mo gą wy po czy -
wać, z któ rej mo gą czer pać spo kój, a młod sze po ko le nie
mo że swo bod nie ba wić się i po zna wać taj ni ki przy ro dy.

Dział ki na te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych
to sto sun ko wo nie dro gi i ła twy spo sób ko rzy sta nia z tych
do bro dziejstw. Odro bi na wła snej prze strze ni, któ rą mo że -
my za go spo da ro wać zgod nie ze sztu ką i cie szyć się zwra -
ca ny mi przez przy ro dę plo na mi i efek ta mi.

W Okrę gu Ma zo wiec kim rów nież ob ser wu je my wzrost
za in te re so wa nia użyt ko wa niem dzia łek, któ re wy ka zu je

co raz młod sza gru pa kan dy da tów ubie ga ją cych się 
o człon ko stwo w Pol skim Związ ku Dział kow ców. A co za
tym idzie du żym za in te re so wa niem i fre kwen cją cie szy
się Szko le nie dla osób ubie ga ją cych się o przy dział dział -
ki. Z mie sią ca na mie siąc ma my za szczyt szko lić co raz
wię cej „no wych Dział kow ców”.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki przed sta wił uczest ni kom
ano ni mo wą an kie tę, któ rej ce lem by ło po zna nie opi nii 
i su ge stii uczest ni ków, oraz otrzy ma nie obiek tyw nej oce -
ny kur su. Wy ni ki an kiet są bar dzo in te re su ją ce, 100%
osób uczest ni czą cych w szko le niu po twier dza, że in for -
ma cje w nim za war te są dla nich przy dat ne. Za naj bar dziej
in te re su ją cy te mat po ru szo ny na szko le niu wska zu ją:
Prze pi sy obo wią zu ją ce w PZD, pra wi dło we za go spo da -
ro wa nie dział ki zgod ne z re gu la mi nem ROD oraz efek -
tyw ne wy ko rzy sta nie te re nu. 55% osób uczest ni czą cych 
w kur sie wy ka zu je chęć uczest ni cze nia w in nych szko le -
niach te ma tycz nych or ga ni zo wa nych przez OZM PZD. 
69% bar dzo do brze oce ni ło przy go to wa nie me ry to rycz ne
pro wa dzą cych, po zo sta ła część ja ko do bre. Po dob nie zo -
sta ło oce nio ne prze ka zy wa nie wie dzy przez wy kła dow -
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ców. Wa run ki i or ga ni za cja szko le nia zo sta ła oce nio na ja -
ko do bra.

War to zwró cić uwa gę na fakt, że znacz na część uczest -
ni ków szko le nia to przy szli dział kow cy z ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych zlo ka li zo wa nych w mie ście. Z an kiet
wy ni ka rów nież, że co raz więk sze za in te re so wa nie wy ka -
zu ją oso by nie zwią za ne z Pol skim Związ kiem Dział kow -
ców. Ta du ża gru pa osób sta ra się o prze ję cie dział ki od
oso by ob cej, co świad czy o ro sną cej licz bie zwo len ni ków
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych, a co
za tym idzie Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Po ten cjal ny no wy czło nek Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, jest oso bą czyn ną za wo do wo, co po twier dza po -
zy ska na z an kiet in for ma cja (86% uczest ni ków kur su). 
Z po da nych da nych wy ni ka, że więk szość uczest ni ków
po sia da wy kształ ce nie co naj mniej śred nie i wyż sze. Oso -
by uczest ni czą ce w kur sie są w róż nym wie ku, na to miast
po zy tyw nym za sko cze niem jest zwięk sze nie licz by
uczest ni ków gru py wie ko wej do 35 ro ku ży cia, któ ra sta -
no wi 39% uczest ni ków. Naj więk szą licz bę osób sta no wi
wiek pro duk cyj ny od 36 do 65 ro ku ży cia. 

In spek tor ds. ogrod nic twa 
w OZ PZD Ma zo wiec kim 

w War sza wie 
/-/ Ko nop ka Mar ta 

IV. Dzia łal ność szko le nio wa or ga ni zo wa na dla kan dy da tów na dział kow ców i in struk to rów SSI 
w OZ Ma ło pol skim w Kra ko wie 

Szko le nia kan dy da tów na człon ków PZD i in struk to rów
SSI or ga ni zo wa ne są zgod nie z de cy zja mi Kra jo wej Ra dy.
Prze pro wa dza ne są ja ko szko le nia jed no dnio we (czas
trwa nia ok. 6 go dzin lek cyj nych) dla kan dy da tów na
człon ków PZD oraz jed no, dwu lub trzy dnio we szko le nia
dla in struk to rów SSI. Pro gram szko le nia opar ty jest o ra -
mo we za le ce nia Kra jo wej Ra dy tj. hi sto ria ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, pra wo w PZD, usta wa o ROD, pra -
wa i obo wiąz ki dział kow ca, za go spo da ro wa nie dział ki w
ROD, za gad nie nia z dzie dzin ogrod ni czych: sa dow nic twa,
wa rzyw nic twa, kwia ciar stwa, upra wy i ochro ny ro ślin
oraz do bo ru od mian do upra wy na dział kach w ROD. Na
szko le niach dla in struk to rów SSI in for mu je się o ak tu al -
nej sy tu acji Związ ku oraz przed sta wia ro lę i za da nia SSI
w Związ ku i ROD. Po nad to szko le nie obej mu je rów nież
wy kła dy z sa dow nic twa, wa rzyw nic twa, ro ślin ozdob -
nych, upra wy i ochro ny ro ślin. Waż nym punk tem każ de -
go szko le nia są za ję cia prak tycz ne, a przede wszyst kim

po kaz cię cia drzew owo co wych, krze wów ja go do wych
oraz drzew ozdob nych (dla dział kow ców i in struk to rów),
a tak że prze gląd no wych od mian ro ślin ozdob nych, któ ry
re ali zo wa ny jest w szkół kach ro ślin (dla in struk to rów).

Od wie lu lat współ pra cu je my z wy kła dow ca mi Uni wer -
sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie oraz In sty tu tu Sa dow nic -
twa w Brzeż nej, któ rzy na prze pro wa dza nych pre lek cjach
i po ka zach prak tycz nych wy ka za li się fa cho wą wie dzą 
i umie jęt no ścią prze ka za nia jej w in te re su ją cy spo sób.
Wy bo ru wy kła dow ców do ko nu je my na pod sta wie ich ko -
mu ni ka tyw no ści oraz stop nia na uko we go. W szko le niach
kan dy da tów na człon ków PZD udział bio rą przede
wszyst kim In struk to rzy okrę go wi i kra jo wi SSI, na to miast
kwe stie praw ne przed sta wia ją Pre zes OZ lub człon ko wie
Okrę go we go Za rzą du. Pod czas szko leń in struk to rów SSI,
in struk to rzy kra jo wi Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej
dzie lą się wie lo let nim do świad cze niem swo jej pra cy z in -
struk to ra mi ob ja śnia jąc za da nia i ro lę SSL.

Wi ce pre zes 
OZ PZD Ma ło pol skie go 

w Kra ko wie 
/-/ Ha li na Kmie ciak 

V. Dzia łal ność szko le nio wa or ga ni zo wa na dla kan dy da tów na dział kow ców i in struk to rów SSI 
w OZ we Wro cła wiu  

Or ga ni za cja szko leń w OZ we Wro cła wiu wy glą da na -
stę pu ją co: 

1.  Szko le nia Kan dy da tów na dział kow ców or ga ni zo -
wa ne są w Okrę go wym Do mu Dział kow ca we Wro cła wiu
dla przed sta wi cie li ogro dów po ło żo nych w mie ście Wro -
cła wiu i od by wa ją się cy klicz nie. Śred nio w ro ku or ga ni -

zo wa nych jest 9-pię cio dnio wych kur sów kan dy dac kich.
Za rzą dy Ogro dów otrzy mu ją na po cząt ku każ de go ro ku
har mo no gram szko leń za pla no wa nych na ca ły rok i druk
skie ro wa nia na jed no z do wol nie wy bra ne go szko le nia (do
po wie le nia w nie zbęd nej dla ROD ilo ści).

2. W ro ku 2011, ze wzglę du na zwięk szo ne za in te re so -
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wa nie szko le nia mi or ga ni zo wa ny mi dla wstę pu ją cych do
Związ ku i wzrost fre kwen cji na nich Okrę go wy Za rząd
PZD we Wro cła wiu zor ga ni zo wał dwa do dat ko we szko le -
nia kan dy dac kie, któ re od bę dą się w sierp niu i li sto pa dzie.
W kon se kwen cji w ro ku 2011 od bę dzie się we Wro cła wiu
11 kur sów kan dy dac kich.

3. Szko le nia Kan dy da tów na dział kow ców w miej sco -
wo ściach po zaw ro cław skich or ga ni zo wa ne są rów nież
przez Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu – w ter mi -
nach za pro po no wa nych przez OZ. Szko le nia te są dwu -
dnio we, ośmio go dzin ne. O ter mi nie szko le nia Ogro dy są
po wia da mia ne każ do ra zo wo z od po wied nim wy prze dze -
niem i do udzia łu w nich za pra sza ni są rów nież In struk to -
rzy Ogro do wi SSI, oraz za in te re so wa ni dział kow cy. Ten
spo sób or ga ni zo wa nia szko leń za bez pie cza po trze by ogro -

dów po ło żo nych w więk szych miej sco wo ściach po ło żo -
nych po za Wro cła wiem, na to miast wstę pu ją cy do Związ -
ku w miej sco wo ściach, w któ rych funk cjo nu je po jed nym
ro dzin nym ogro dzie dział ko wym szko le nia dla wstę pu ją -
cych do Związ ku za pew nia ją in struk to rzy ogro do wi SSI 
i Za rzą dy ROD

Szko le nia kan dy dac kie w Okrę gu Wro cław skim pro wa -
dzo ne są głów nie przez wy kła dow ców z ty tu łem dok to ra
i ma gi stra.

Szko le nia kan dy da tów, in struk to rów SSI i dział kow ców
w miej sco wo ściach po zaw ro cław skich or ga ni zo wa ne
przez OZ PZD fi nan so wa ne są we dług sta wek okre ślo -
nych dla szko leń prze wi dzia nych dla Spo łecz nych Służb
In struk tor skich.

Pre zes
OZ PZD we Wro cła wiu 
/-/ Ja nusz Mosz kow ski

XI. PORADY PRAWNE

Sta tut PZD w § 47 pkt a sta no wi, że man dat człon ka or -
ga nu PZD wy ga sa przed upły wem ka den cji w ra zie pi -
sem nej re zy gna cji z man da tu. Przede wszyst kim z te go
prze pi su wy ni ka, że re zy gna cja, pod ry go rem jej nie waż -
no ści, mu si być zło żo na na pi śmie. Ust na re zy gna cja, np.
pod czas po sie dze nia za rzą du – z człon ka za rzą du ROD,
czy też ko mi sji re wi zyj nej, bądź roz jem czej – z człon ka
ko mi sji, nie wy wo łu je skut ków praw nych. Wa run kiem ko -
niecz nym jest zło że nie tej re zy gna cji na pi śmie. 

Re zy gna cja z człon ko stwa w or ga nie PZD od no si sku -
tek z chwi lą do tar cia jej do ad re sa ta, np. do pre ze sa za rzą -
du, ale też z dniem do tar cia do ROD li stu za wie ra ją ce go
re zy gna cję – nie ma zna cze nia, kie dy po otrzy ma niu li stu
za po znał się z nim za rząd lub pre zes za rzą du. Re zy gna cja
jest jed no stron nym oświad cze niem wo li, dla te go dla jej
sku tecz no ści nie ma zna cze nia, kie dy zo sta nie w po sta ci

uchwa ły stwier dzo ne wy ga śnię cie man da tu – man dat nie
wy ga sa z chwi lą pod ję cia tej uchwa ły, ale z chwi lą do tar -
cia pi sem nej re zy gna cji.

Re zy gna cji nie mo że roz pa try wać or gan Związ ku w ka -
te go riach przy ję cia bądź nie – to nie ma żad ne go zna cze -
nia dla sku tecz no ści re zy gna cji.

Re zy gna cji z człon ko stwa w or ga nie Związ ku nie moż -
na też od wo łać, je że li do tar ła już ona do ad re sa ta – je że li
do tar ła, to man dat wy gasł i nie moż na go przy wró cić. 
W za sa dzie re zy gna cję moż na od wo łać tyl ko wte dy, gdy
jej od wo ła nie do trze do ad re sa ta – np. za rzą du ROD 
– przed lub rów no cze śnie z sa mą re zy gna cją. W prak ty ce
ozna cza to, że je że li re zy gna cja zo sta ła wy sła na li stem za
po śred nic twem pocz ty i za nim ten list do trze do za rzą du,
re zy gnu ją cy zło ży pi sem ne jej od wo ła nie, to wów czas
uzna je się, że re zy gna cja nie zo sta ła zło żo na.

MP

Re zy gna cja z człon ko stwa w or ga nie PZD

Czy ko niecz ne jest zwo ła nie ze bra nia nad zwy czaj ne go człon ków ROD w ce lu pod ję cia uchwa ły o za cią -
gnię ciu po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go? Ja kie wa run ki mu si speł nić ROD, że by sta rać się o po życz -
kę z Kra jo wej Ra dy PZD?

Pro ble ma ty ka ta jest re gu lo wa na uchwa łą nr
4/XXIII/2002 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie utwo -
rze nia w Pol skim Związ ku dział kow ców Fun du szu

Sa mo po mo co we go oraz uchwa łą nr 80/2003 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 
2 lip ca 2003 r. w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu
Sa mo po mo co we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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(obie uchwa ły opu bli ko wa ne w Zbio rze prze pi sów związ -
ko wych we dług sta nu na dzień 1 stycz nia 2011 r.).

De cy zję upo waż nia ją cą za rząd ROD do za cią gnię cia
po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go po dej mu je wal -
ne ze bra nie człon ków /kon fe rencja de le ga tów/ ROD 
w for mie uchwa ły wraz z uza sad nie niem, któ rej wzór sta -
no wi za łącz nik do uchwa ły nr 80/2003. Uchwa ła po win -
na okre ślić kwo tę po życz ki, źró dła jej spła ty, a tak że
pro po zy cję cza su, na ja ki ma być za cią gnię ta. Wal ne ze -
bra nie człon ków od by wa się do 30 kwiet nia da ne go ro ku.
Od stęp stwa od te go ter mi nu do pusz czal ne są wy łącz nie
za zgo dą pre zy dium okrę go we go za rzą du (§ 25 Re gu la mi -
nu ROD). Je śli de cy zji o za cią gnię ciu po życz ki z Fun du -
szu Sa mo po mo co we go nie pod ję to na wal nym ze bra niu
ze bra nym w try bie zwy czaj nym, wów czas ko niecz ne bę -
dzie w przed mio to wej spra wie zwo ła nie nad zwy czaj ne go
wal ne go ze bra nia /kon fe ren cji de le ga tów/. Zgod nie bo -
wiem z ust. 1 § 32 Re gu la mi nu ROD, nad zwy czaj ne wal -
ne ze bra nie /kon fe ren cja de le ga tów/ mo że po dej mo wać
uchwa ły, ale wy łącz nie w spra wach, dla któ rych zo sta ło
zwo ła ne i uwi docz nio ne w za wia do mie niach do star czo -
nych człon kom Związ ku.

Wnio sek o przy zna nie po życz ki z Fun du szu za rząd
ROD skła da do Pre zy dium KR PZD za po śred nic twem
wła ści we go okrę go we go za rzą du PZD na dru ku we dług
wzo ru, któ ry sta no wi za łącz nik do uchwa ły nr 80/2003.

Wnio sek wy ma ga za opi nio wa nia przez pre zy dium wła -
ści we go okrę go wo za rzą du PZD. 

Do wnio sku na le ży za łą czyć uchwa łę wal ne go ze bra nia
człon ków /kon fe ren cji de le ga tów/ ROD upo waż nia ją ca
za rząd ROD do wy stą pie nia do Pre zy dium KR PZD 
z wnio skiem o przy zna nie po życz ki z Fun du szu. Pre zy -
dium KR PZD roz pa tru je wnio ski pra wi dło wo spo rzą dzo -
ne i za opi nio wa ne.

Pre zy dium KR PZD po dej mu je de cy zję o udzie le niu po -
życz ki w for mie uchwa ły. Uchwa ła okre śla cel (ro dzaj za -
da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go), na ja ki po życz ka
zo sta ła udzie lo na, wy so kość udzie lo nej po życz ki, ilość rat
i ich wy so kość. Spła ta za cią gnię tej po życz ki z Fun du szu
roz po czy na się od ro ku na stęp ne go po ro ku, w któ rym po -
życz ka zo sta ła udzie lo na. Okres spła ty po życz ki nie mo -
że prze kra czać 5 lat. Przy zna wa ne po życz ki przekazy-
wa ne bę dą wy łącz nie na ra chu nek ban ko wy ROD. Spła ta
udzie lo nej po życz ki na stę pu je na ra chu nek Fun du szu.
Spła ta po życz ki na stę pu je w ra tach pół rocz nych pła co -
nych w ter mi nie do 30 czerw ca i 30 li sto pa da każ de go ro -
ku. W przy pad ku uchy bie nia ter mi no wi spła ty po życz ki
na li cza ne są od set ki usta wo we od su my po zo sta ją cej do
spła ty. Po rę czy cie lem udzie la nej po życz ki z Fun du szu jest
pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD, na te re nie któ re go
po ło żo ny jest ROD ko rzy sta ją cy z Fun du szu.

A. Ba łon

Czy mał żo nek człon ka PZD użyt ku ją ce go ogród dział ko wy, któ ry sam nie na le ży do Związ ku, mo że sta -
rać się o przy dział dział ki i/lub (w po tocz nym ro zu mie niu) „za ku pić dział kę”? Czy fakt orze cze nia se pa ra -
cji ma jąt ko wej mię dzy mał żon ka mi ma wpływ na przed mio to wą sy tu ację? 

Sta tut PZD w ust. 2 § 12 prze wi du je moż li wość ubie -
ga nia się przez współ mał żon ka człon ka zwy czaj ne go 
o człon kow stwo zwy czaj ne i przy dział dział ki użyt ko wa -
nej przez współ mał żon ka. Tak że ust. 1 § 67 Sta tu tu PZD
sta no wi, że współ mał żo nek człon ka PZD mo że ubie gać
się o nada nie człon kow stwa PZD i przy dział dział ki użyt -
ko wa nej przez współ mał żon ka. Czło nek PZD oraz je go
współ mał żo nek nie mo gą ubie gać się o nada nie pra wa
użyt ko wa nia do dat ko wej dział ki (§ 67 ust. 2 Sta tu tu PZD).
Wy ją tek okre ślo ny jest w ust. 3 § 67 Sta tu tu PZD, gdyż
współ mał żon ko wie użyt ku ją cy od dziel nie dział ki przed
za war ciem związ ku mał żeń skie go za cho wu ją do tych cza -
so we pra wo do tych dzia łek.

Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców okre śla za sa dy
po zo sta wie nia pra wa użyt ko wa nia dział ki jed ne mu z mał -
żon ków tyl ko w przy pad ku roz wo du (§ 32–34 Sta tu tu
PZD). Na stę pu je to w dro dze de cy zji za rzą du Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go. Za tem fakt orze cze nia se pa ra cji ma -
jąt ko wej po mię dzy mał żon ka mi nie ma wpły wu na de cy -
zję za rzą du ROD. Wpraw dzie z art. 614 § 1 Ko dek su
ro dzin ne go i opie kuń cze go wy ni ka, że orze cze nie se pa ra -
cji ma skut ki ta kie, jak roz wią za nie mał żeń stwa przez roz -

wód, jed nak że mał żeń stwo nie zo sta je de fac to roz wią za -
ne, cze go wy ra zem jest za kaz za wie ra nia no we go mał żeń -
stwa przez mał żon ka po zo sta ją ce go w se pa ra cji (art. 614

§ 2 Ko dek su ro dzin ne go i opie kuń cze go). Za in te re so wa ne
stro ny po zo sta ją więc w waż nym związ ku mał żeń skim. 

W ra zie roz wią za nia przez roz wód mał żeń stwa człon -
ków zwy czaj nych za rząd ROD de cy du je, któ re mu z roz -
wie dzio nych mał żon ków przy słu gi wać bę dzie pra wo
użyt ko wa nia dział ki (§ 33 ust. 1 Sta tu tu PZD). W ra zie
roz wią za nia przez roz wód mał żeń stwa człon ków zwy -
czaj nych, pierw szeń stwo do dal sze go użyt ko wa nia dział -
ki ma ten z roz wie dzio nych mał żon ków, któ re go wska żą
sa mi za in te re so wa ni we wspól nym pi sem nym oświad cze -
niu (§ 33 ust. 2 Sta tu tu PZD). W ra zie bra ku oświad cze -
nia, pierw szeń stwo do dal sze go użyt ko wa nia dział ki ma
ten z roz wie dzio nych mał żon ków, któ re mu sąd po wie rzył
opie kę nad dzieć mi lub fak tycz nie tę opie kę spra wu je 
(§ 33 ust. 3 Sta tu tu PDZ). Je że li ża den z roz wie dzio nych
mał żon ków nie ma dzie ci al bo obo je ma ją dzie ci na wy -
cho wa nie, za rząd ROD de cy du je, któ re mu z nich przy słu -
gi wać bę dzie pra wo użyt ko wa nia dział ki, bio rąc pod
uwa gę do tych cza so we za in te re so wa nie dział ką, udział 
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w jej upra wie oraz wa run ki ma te rial ne (§ 33 ust. 4 Sta tu -
tu PZD). 

Każ dy z roz wie dzio nych mał żon ków, bę dą cy człon kiem
zwy czaj nym,  ma obo wią zek zgło sić pi sem nie do za rzą du
ROD fakt roz wią za nia mał żeń stwa przez roz wód w ter mi -
nie 3 mie się cy od da ty upra wo moc nie nia się wy ro ku są do -
we go (§ 34 ust. 1 Sta tu tu PZD). Po otrzy ma niu zgło sze nia,
za rząd ROD po zo sta wia pra wo użyt ko wa nia dział ki jed ne -
mu z mał żon ków, a dru gie go skre śla z li sty człon ków zwy -
czaj nych i stwier dza wy ga śnię cie pra wa użyt ko wa nia
dział ki (§ 34 ust. 2 Sta tu tu PZD).

Zgod nie z ustę pem 3 § 73 Re gu la mi nu ROD, zmia na
użyt kow ni ka dział ki mo że na stą pić w przy pad ku roz wią -
za nia mał żeń stwa przez roz wód i skre śle nia z li sty człon -
ków PZD. 

Je że li roz wie dzio ny mał żo nek nie jest człon kiem PZD,
a je go by ły współ mał żo nek zrzek nie się człon kow stwa
Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki, to za rząd wzy wa
go do zło że nia de kla ra cji człon kow skiej. Po zło że niu de -
kla ra cji człon kow skiej, za rząd na da je mu człon kow stwo
PZD i pra wo użyt ko wa nia dział ki (§ 78 ust. 2 Re gu la mi -
nu ROD).

Wraz z nada niem człon kow stwa PZD na stę pu je przy -
dzie le nie dział ki. W tym ce lu na le ży zło żyć w za rzą dzie
ROD pi sem ne oświad cze nie wo li o chę ci przy stą pie nia do
PZD i przy dział dział ki w ROD. Oświad cze nie to skła da
się  w po sta ci de kla ra cji człon kow skiej (§ 12 ust. 1 Sta tu -

tu PZD). Przy ję cie w po czet człon ków zwy czaj nych 
i przy dział dział ki w ROD na stę pu je na mo cy uchwa ły za -
rzą du ROD (§ 13 ust. 1 Sta tu tu PZD).

W sy tu acjach, w któ rych mó wi się po tocz nie o sprze da -
ży czy kup nie dział ki  w ROD, na praw dę cho dzi wy łącz -
nie o prze nie sie nie na no we go dział kow ca wła sno ści
urzą dzeń, obiek tów i na sa dzeń znaj du ją cych się na da nej
dział ce,  a wznie sio nych czy ku pio nych przez po przed nie -
go użyt kow ni ka na wła sny koszt (§ 70 Re gu la mi nu ROD). 

W oma wia nym przy pad ku, uwzględ nia jąc obo wią zu ją -
ce roz wią za nia praw ne, sa mo orze cze nie se pa ra cji ma jąt -
ko wej po mię dzy współ mał żon ka mi nie ma wpły wu na
de cy zję za rzą du ROD w spra wie po zo sta wie nia pra wa
użyt ko wa nia dział ki jed ne mu z mał żon ków. Tyl ko w przy -
pad ku orze czo ne go roz wo du za rząd ROD za de cy du je,
któ re mu z mał żon ków przy słu gi wać bę dzie pra wo użyt ko -
wa nia dział ki. Na le ży pa mię tać jed nak o tym, że współ -
mał żo nek człon ka zwy czaj ne go (tak że przy orze czo nej
se pa ra cji) mo że ubie gać się  o człon kow stwo zwy czaj ne 
i przy dział dział ki użyt ko wa nej przez współ mał żon ka. Je -
że li cho dzi o funk cjo nu ją cą w po tocz nym ro zu mie niu
„sprze daż” czy „kup no” dział ki, to na le ży przez to ro zu -
mieć roz li cze nie po mię dzy ustę pu ją cym a no wym użyt -
kow ni kiem dział ki, do ty czą ce za pła ty war to ści urzą dzeń,
obiek tów i na sa dzeń, któ rych do ko nał po przed ni użyt kow -
nik we wła snym za kre sie.

A. Ba łon

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, w związ ku z ob cho dzo nym w tym ro ku ju bi le -
uszem XXX-le cia ist nie nia Związ ku, ogło si ło w br.
ogól no kra jo wy kon kurs pod ty tu łem „Ja ka to by ła dro -
ga…”. Kon kurs dał uczest ni kom szan sę na opi sa nie swo -
jej dział ko wej hi sto rii. Uczest ni cy oprócz su chych fak tów
prze sy ła li na ad res Kra jo wej Ra dy czę sto bar dzo bo ga tą
do ku men ta cję fo to gra ficz ną hi sto rii ich ogro dów. Do
udzia łu w kon kur sie zgło szo no łącz nie 13 prac. 

Pre zy dium KR PZD w opar ciu o pro to kół z po sie dze nia
Ko mi sji Kon kur so wej KR PZD po wo ła nej do roz strzy -

gnię cia ww. kon kur su po sta no wi ło przy znać dwa pierw sze
miej sca: dla Hen ry ka Cie śli ka za pra cę „Wiel ko pol skie
ogro dy dział ko we w mo im ży ciu i pra cy” oraz dla współ -
au to rów Jó ze fa Ma ku cha i Bog da na Mi cha la ka za pra cę
po świę co ną ROD im. „100-le cia Ogrod nic twa Dział ko -
we go” w Kro śnie Od rzań skim. Dru gie miej sce przy zna no
Ro ma no wi Krem pow skie mu za pra cę po świę co ną ROD
„Gór ki Ustow skie” w Szcze ci nie, z ko lei trze cie miej sce
przy zna no Bar ba rze Ja now skiej za pra cę przed sta wia ją cą
hi sto rię ROD „Pio truś” z Bia łej Pod la skiej.

EB 

XII. „JAKA TO BYŁA DROGA…” 

1. In for ma cja 

Kon kurs „Ja ka to by ła dro ga…” – roz strzy gnię ty !
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła ją ce na pod sta wie uchwa ły nr 74/2011 
z dnia 30 mar ca 2011 r. oraz przyj mu jąc usta le nia Ko mi -
sji Kon kur so wej po wo ła nej do roz strzy gnię cia ww. kon -
kur su po sta na wia co na stę pu je:

§1
Usta la na stę pu ją cych lau re atów kon kur su:
– dwa I miej sca dla:
1. Hen ry ka Cie śli ka (OZ Po znań) za pra cę: „Wiel ko pol -

skie ogro dy dział ko we w mo im ży ciu i pra cy”;
2. Jó ze fa Ma ku cha i Bog da na Mi cha la ka za pra cę po -

świę co ną ROD im. „100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we -
go” w Kro śnie Od rzań skim;

– II miej sce dla:

1. Ro ma na Krem pow skie go za pra cę po świę co ną ROD
„Gór ki Ustow skie” w Szcze ci nie;

– III miej sce dla:
1. Bar ba ry Ja now skiej za pra cę po świę co ną ROD „Pio -

truś” z Bia łej Pod la skiej.
§2

Lau re atom kon kur su po sta no wio no przy znać na gro dy
pie nięż ne w wy so ko ści:

– za miej sce pierw sze po 3000 zł;
– za miej sce dru gie 2000 zł;
– za miej sce trze cie 1000 zł.

§3
Na gro dzo ne pra ce zo sta ną opu bli ko wa ne w Biu le ty nie

wy da wa nym przez Kra jo wą Ra dę PZD oraz za miesz czo -
ne na stro nie in ter ne to wej Związ ku (www.pzd.pl)

2. Uchwa ła 

Uchwa ła nr 157/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 lip ca 2011 r.
w spra wie roz strzy gnię cia kon kur su kra jo we go zwią za ne go z ju bi le uszem XXX-le cia PZD

„Ja ka to by ła dro ga…”

War sza wa, dnia 13 lip ca 2011 r.

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

3. Na gro dzo ne pra ce

I miej sca

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
ROD im. „100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we go” w Kro śnie Od rzań skim

KONKURS
„ Na 30-le cie Związ ku”
pra ca: Jó zef Ma ku cha, Bog dan Mi cha lak

Pol ski Zwią zek Dział kow ców, kim i czym by ły by dzi -
siaj ogro dy, gdy by w 1980 ro ku nie pod ję to de cy zji o nie -
za leż no ści ogro dów dział ko wych od związ ków za wo-
do wych a na stęp nie w 1981 ro ku do ko na no unor mo wa nia
sta nu praw ne go po przez uchwa le nie przez Sejm usta wy
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych. Wpi su jąc na za -
wsze ogro dy dział ko we w no wą hi sto rię Pol ski. Jak waż -
ny i da le ko wzrocz ny był to krok, świad czy o tym hi sto ria
usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych funk cjo -
nu ją ca przez dwa dzie ścia czte ry la ta oraz jej na stęp czy ni
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z sze ścio let -
nim sta żem.

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. „100-le cia Ogrod nic -
twa Dział ko we go” w Kro śnie Od rzań skim to nasz ogród,
na le żą cy do okrę gu zie lo no gór skie go. Ogród funk cjo nu je
od czter dzie stu dzie wię ciu lat i je go dzie je wią żą się nie -
ro ze rwal nie z lo sa mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Kro sno Od rzań skie jest mia stem, któ re w 2005 ro ku ob -
cho dzi ło ju bi le usz 1000-le cia pierw szej wzmian ki o nim
w prze ka zach hi sto rycz nych. W swej hi sto rii nie za wsze
mie ści ło się w gra ni cach Pol ski. Po za koń cze niu II woj ny
świa to wej zmie ni ła się na tych te re nach lud ność et nicz na.
Mia sto cał ko wi cie znisz czo ne po wo li się od bu do wy wa ło,
po zo sta ło do ro ku 2005 z prze wa gą miesz kań ców zwią za -
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nych z woj skiem, o ni skim uprze my sło wie niu. Ak tu al nie
na te re nie mia sta funk cjo nu ją trzy ro dzin ne ogro dy dział -
ko we, w peł ni za spa ka ja jąc za po trze bo wa nie miesz kań -
ców na dział ki w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Krót ka hi sto ria ogro du 1962–2011
Pod sta wą za ło że nia ogro du by ła usta wa o pra cow ni -

czych ogro dach dział ko wych z 1949 ro ku a tak że Roz po -
rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 31 ma ja 1962 ro ku 
w spra wie prze ka zy wa nia te re nów w mia stach i osie dlach
/Dz.U.Nr 35, poz.159/ zgod nie z któ rym, od dnia 10 lip ca
1962 ro ku ów cze sne Pre zy dium Ra dy Na ro do wej w Kro -
śnie Od rzań skim prze zna czy ło ze swych za so bów grun ty
o po wierzch ni 16,5 hek ta ra pod trzy te re ny ogro du dział -
ko we go. Na stęp ny te ren ogro du zo stał włą czo ny do Pra -
cow ni cze go Ogro du Dział ko we go z dniem 31 ma ja 1978 r.
by ła to po wierzch nia 7,94 ha. W dniu 11 li sto pa da 1980 r.
prze ka za no grun ty 6,11 ha na ko lej ny te ren ogro du. Da ta
9 li sto pa da 1982 ro ku wią że się z przy ję ciem na stęp ne go
grun tu 6,47 ha pod no wy te ren ogro du, tak że w tym ro ku
zo sta je za koń czo na bu do wa Do mu Dział kow ca o po -
wierzch ni 510 m2. W 1982 ro ku Uchwa łą Ra dy Na ro do -
wej Mia sta i Gmi ny uli ca przy, któ rej zo stał wy bu do wa ny
Dom Dział kow ca otrzy mu je na zwę „Dział kow ca”. 
W kwiet niu 1983 ro ku za kań cza się pro ce du ra li kwi da cji
te re nu ogro du o po wierzch ni 8,83 ha z prze zna cze niem na
bu do wę osie dla miesz ka nio we go. Z dniem 17 lu te go 1988 r.
Za rząd Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go przyj mu je
6,93 ha grun tu pod szó sty te ren ogro du. Tak oto za kań cza
się pe wien pro ces, pierw szy etap po wsta nia ogro du , czy -
li przyj mo wa nia grun tów. Dru gi etap to or ga ni za cja i za -
go spo da ro wa nie otrzy ma nych grun tów, bu do wa oraz
roz wój ogro du. W 2009 ro ku w ra mach re or ga ni za cyj nych
Ogród przyj mu je w swe struk tu ry siód my te ren Ogro du
„Ener ge tyk” tak oto funk cjo nu je my na po wierzch ni
38,5822 ha, o licz bie dzia łek 791 z licz bą człon ków 1014.
Pierw szą na zwę ja ką otrzy mał ogród to imie nia „25-le cia
PRL” i no sił tę na zwę do ro ku 1997, w tym że ro ku otrzy -
mał imię „100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we go”.

Je ste śmy Ogro dem ak tyw nym, do tra dy cji na le ży udział
w kon kur sach or ga ni zo wa nych przez Okrę go wy Za rząd
w Zie lo nej Gó rze oraz przez Kra jo wą Ra dę PZD. Zdo by -
te na gro dy, pu cha ry, dy plo my two rzą bo ga tą ko lek cję 
a za ra zem są świa dec twem za an ga żo wa nia na sze go Ogro -
du w roz wój na szej or ga ni za cji oraz jej pro mo cję. Współ -
pra ca z sa mo rzą dem lo kal nym i miesz kań ca mi mia sta da ła
na sze mu Ogro do wi wie le po zy tyw nych efek tów.

Wspo mnie nia opar te:
Jó zef Ma ku cha, człon kiem PZD zo sta łem w 15 mar ca

1974 ro ku. Ja ko z wy kształ ce nia je stem eko no mi stą 
i w ta kim za wo dzie pra co wa łem to w 1978 ro ku na wal -
nym ze bra niu spra woz daw czo-wy bor czym zo sta łem wy -
bra ny do Ko mi sji Re wi zyj nej zo sta jąc jej człon kiem. Dwa
la ta póź niej zo sta łem Prze wod ni czą cym Ko mi sji Re wi -

zyj nej, tę funk cję peł ni łem nie prze rwa nie do 2006 ro ku.
Przez 28 lat pra co wa łem w Ko mi sji Re wi zyj nej a zre zy -
gno wa łem ze wzglę du na swój wiek, da jąc szan sę młod -
szym.

Bog dan Mi cha lak, człon kiem PZD zo sta łem 10 ma ja
1984 ro ku. Do Za rzą du ja ko Czło nek zo sta łem wy bra ny w
ro ku 1990 a od 1992 ro ku peł nię nie prze rwa nie do chwi -
li obec nej funk cję Se kre ta rza w Za rzą dzie ROD. W 1992 r.
tak że zo sta łem wy bra ny ja ko de le gat na Zjazd Wo je wódz -
ki PZD w Zie lo nej Gó rze.

Prze ło mo we de cy zje ro ku 1980/1981 nie spo wo do wa ły
ja kiś więk szych zmian, bez po śred nio od czu wal nych dla
na sze go Ogro du a to z uwa gi, że ja ko Ogród funk cjo no wa -
li śmy sa mo dziel nie – nie przy za kła dzie pra cy. No we
zmia ny przy ję li śmy ze spo ko jem, zro zu mie niem i za do -
wo le niem. Z na sta niem ro ku 1981 i przy ję ciem usta wy 
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych nasz ogród kon -
ty nu ował swe tra dy cje i zwy cza je wcze śniej przy ję te a za -
ra zem cie szą ce się du żym za in te re so wa niem wśród
na szych człon ków. Do tra dy cji Ogro du na le ża ło or ga ni -
zo wa nie przez Za rząd POD na te re nie Ogro du wcza sów
dla se nio rów w okre sie let nim, gru py 55 oso bo wej.
Wspól ne za ba wy i po sił ki, spo tka nia to wa rzy skie, róż ne -
go ro dza ju roz ryw ki kul tu ral ne, ob co wa nie z ogro do wą
przy ro dą. Trwa ła jesz cze bu do wa Do mu Dział kow ca,
więc wy ko rzy sty wa no na mio ty oraz plac za baw i tą drob -
ną in fra struk tu rę ogro do wą przy or ga ni za cji wy po czyn ku,
jed nak wów czas sa mo wspól ne spo tka nie dla tych se nio -
rów ni we lo wa ło drob ne nie do god no ści. Wszy scy ba wi li
się do brze i by li za do wo le nie, iż ktoś o nich pa mię ta. Pa -
mię ta no tak że o Pa niach w dniu ich Świę ta Ko biet, or ga -
ni zu jąc dla nich uro czy ste spo tka nie, tak że cie szą ce się
du żym za in te re so wa niem. Dla Za rzą du POD i człon ków
Ogro du był to tak że czas wzmo żo nej pra cy, w przy go to -
wa niu i wzię ciu udzia łu w zor ga ni zo wa nym w 1981 ro ku
przez Kra jo wą Ra dę PZD kon kur sie pod na zwą „O naj -
pięk niej szy ogród w kra ju”. Na stęp ny rok dru ki w funk -
cjo no wa niu no wej usta wy dla na sze go ogro du za pi sał się
nie ja ko no wy czas dla Ogro du. W dniu 21 kwiet nia 1982 r.
go ści li śmy w na szym POD wła dze z Kra jo wej Ra dy PZD,
tj.: pre ze sa mgr inż. Eu ge niu sza Kon drac kie go, wi ce pre -
ze sa mgr Sta ni sła wa Cho da ka, se kre ta rza mgr inż. Wi tol -
da Len kie wi cza oraz przed sta wi cie li Wo je wódz kie go
Za rzą du PZD. Na si go ście mie li oka zję za po znać się z na -
szym ogro dem a zwłasz cza bę dą cym w ukoń cze niu bu do -
wy Do mu Dział kow ca. Ta wi zy ta dla nas by ła du żym
wy róż nie niem a za ra zem bar dzo mo ty wo wa ła do dal szej
pra cy dla roz wo ju Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go.
W dniu 23 ma ja 1982 ro ku do ko na no uro czy ste go, przy
udzia le przed sta wi cie la KR PZD, władz wo je wódz kich
PZD, władz wo je wódz twa zie lo no gór skie go, władz kro -
śnień skich, do wód ców jed no stek woj sko wych otwar cia
„Do mu Dział kow ca”. By ła to oka zja do wrę cze nia od zna -
czeń związ ko wych i wspól nej za ba wy. Wy bu do wa ny
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Dom Dział kow ca po sia dał za ple cze ku chen ne i ma ga zy -
no we, sa le wi do wi sko wą – na któ rej ba wi ło się na wet 160
osób, hol, po miesz cze nia dla za rzą du oraz biu ra, piw ni ce,
to a le ty. Dom Dział kow ca to miej sce in te gra cji dział kow -
ców, wspól nych spo tkań i za ba wy a za ra zem sie dzi bą dla
Za rzą du POD oraz Ko mi sji Ogro do wych. Za stą pio no ma -
łe, cia sne i ob skur ne po miesz cze nie na te re nie mia sta bu -
dyn kiem no wym, prze strzen nym, słu żą cym ja ko miej sce
ze brań, po sie dzeń, szko leń fa cho wych, prze cho wy wa nia
do ku men tów, uro czy sto ści dział ko wych oraz ro dzin nych.
Od te go wy da rze nia pra ca w struk tu rach Pra cow ni cze go
Ogro du Dział ko we go by ła ła twiej sza i bar dziej efek tyw -
na. Ja ko prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej ni gdy nie
mia łem w swej hi sto rii peł nie nia tej funk cji ja kich kol wiek
utrud nień czy pro ble mów w wy ko ny wa niu swych sta tu to -
wych obo wiąz ków i praw. Wszel kie uwa gi i su ge stie za -
wsze by ły przyj mo wa ne przez Za rząd ze zro zu mie niem
oraz uzna niem po wa gi. By łem za pra sza ny na po sie dze nia
Za rzą du, dzię ki te mu mo głem ob ser wo wać i na bie żą co
uczest ni czyć w funk cjo no wa niu Ogro du, a co za tym idzie
mo ja pra ca w Ko mi sji Re wi zyj nej by ła efek tyw niej sza.
Pierw sze dzie się cio le cie w funk cjo no wa niu Do mu Dział -
kow ca wią za ło się z bo ga tym ży ciem kul tu ral nym, dla do -
ro słych jak i dla dzie ci. Or ga ni zo wa no: tur nie je bry dżo we,
dzień ko biet, dzień dziec ka, wcza sy dla se nio rów, pół ko -
lo nie dla dzie ci, wy ciecz ki, spo tka nia mię dzy ogro do we,
szko le nia dla dział kow ców, świę to plo nów, syl we ster,
Funk cjo no wa ły po za sta tu to wy mi ko mi sje: so cjal na, kul -
tu ral na, kon kur so wa, szko le nio wa. A co w tym cza sie
dzia ło się na ogro do wych dział kach? Na prze ło mie 1981
–1990 ro ku, jak wspo mnie li śmy za ło żo no trzy no we te re -
ny ogro du, jest to okres du że go za in te re so wa nia dział ka -
mi ogro do wy mi w Kro śnie Od rzań skim. Za ło że nie no -
we go ogro du w tym okre sie w na szym mie ście by ło ła -
twiej sze z uwa gi na po sia da ne za so by grun tów bę dą cych
w dys po zy cji mia sta oraz na funk cjo nu ją cą usta wę o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych, a tak że w związ ku 
z wy da nym za rzą dze niem nr 21/82 wo je wo dy zie lo no gór -
skie go z dnia 30 mar ca 1982 ro ku w spra wie roz wo ju pra -
cow ni czych ogro dów dział ko wych w la tach 1981–1985.
Pierw sze dzie się cio le cie ist nie nia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców by ło cza sem kształ to wa nia, two rze nia i roz -
bu do wy Ogro du. Tę dro gę z dzi siej szej per spek ty wy cza -
su moż na okre ślić ja ko pra co wi tą oraz sprzy ja ją cą dla nas
dział kow ców na te re nie kro śnień skim. Dro ga o ty le ła -
twiej sza, że otrzy my wa li śmy po moc nie tyl ko me ry to rycz -
ną ale co bar dzo istot ne dla nas tak że po moc fi nan so wą.
Po moc pły nę ła od Kra jo wej Ra dy PZD oraz Wo je wódz -
kie go Za rzą du PZD w Zie lo nej Gó rze. W tym okre sie go -
ści li śmy kil ka krot nie przed sta wi cie li Kra jo wej Ra dy PZD
oraz ko rzy sta li śmy na co dzień ze współ pra cy z Wo je -
wódz kim Za rzą dem PZD w Zie lo nej Gó rze. Wła dze lo -
kal ne w ra mach swych moż li wo ści po ma ga ły nam 
w funk cjo no wa niu Ogro du, mia ły życz li wy sto su nek do
dział kow ców i to nie tyl ko od świę ta.

Za pew ne bar dzo istot ne by ło to, że by li śmy mło dzi, ra -
do śni, en tu zja stycz ni, peł ni za pa łu oraz am bi cji. Funk cjo -
nu ją ce w tym okre sie prze pi sy praw ne i za rzą dze nia
po zwa la ły ogro do wi funk cjo no wać w spo ko ju bez za gro -
żeń. Wcze śniej wspo mnia łem o li kwi da cji jed ne go z te re -
nów ogro du. Ta li kwi da cja te re nu Ogro du od by ła się już
na sto sow nych za pi sach usta wy o pra cow ni czych ogro -
dach dział ko wych z 1981 ro ku, dzię ki te mu dział kow cy
otrzy ma li od szko do wa nia. Dla dział kow ców, któ rzy na -
dal pra gnę li kon ty nu ować upra wę dział ki oraz po zo stać
człon kiem PZD już cze kał go to wy no wy te ren ogro du, co
praw da w miej scu tro chę dal szym, po za mia stem. W tym
okre sie w Kro śnie Od rzań skim dział ki cie szy ły się du żym
za in te re so wa niem, stąd Za rząd POD i Wo je wódz ki Za rząd
w Zie lo nej Gó rze sta ra li się o spro sta nie te mu za po trze -
bo wa niu, po zy sku jąc no we grun ty. Wów czas to za da nie
by ło ła twiej sze niż dzi siaj co nie ozna cza, że bez pro ble -
mo we. W spra woz da niu z dzia łal no ści Za rzą du POD za
rok 1985 znaj du je się za pis: „W tym ro ku mi ja czwar ty
rok jak Sejm PRL uchwa lił usta wę o Pra cow ni czych
Ogro dach Dział ko wych. Na szym zda niem nasz Zwią zek
nie zmar no wał w cią gu tych czte rech lat przy wi le jów 
i upraw nień ja kie da je nam ta Usta wa”. Z ko lei w spra woz -
da niu z dzia łal no ści Za rzą du POD rok póź niej stwier dza
się, że w spra wie roz wo ju pra cow ni czych ogro dów dział ko -
wych i udzia łu za kła dów pra cy w za go spo da ro wa niu: „Za -
rząd na po ty ka na du że trud no ści, gdyż nie któ re in sty tu cje
prze ja wia ją ma łe za in te re so wa nie, ty mi spra wa mi i Za rząd
mu si sam bo ry kać się z wie lo ma pro ble ma mi......

Mu si my pa mię tać, że nic nam nie spad nie z nie ba i nic
nie przyj dzie sa mo, wszyst ko wy ma ga na szych rąk i serc.
Nie jest to prze no śnia ani slo gan. Bez za pa łu na sze go ak -
ty wu, za pa łu pły ną ce go z prze ko na nia umi ło wa nia ce lów,
nic al bo nie wie le by śmy zdzia ła li.” W spra woz da niach 
z te go okre su znaj du ją się rów nież sło wa po dzię ko wań dla
Wo je wódz kie go Za rzą du PZD w Zie lo nej Gó rze oraz dla
władz mia sta Kro sna Od rzań skie go za po moc fi nan so wą
oraz rze czo wą. W na szym Ogro dzie za uwa ży li śmy pierw -
sze chmu ry nad Związ kiem w ro ku 1990, kie dy to zo sta -
li śmy na ze bra niu wal nym POD po in for mo wa ni przez
Pre ze sa POD inż. Wal de ma ra Ko rze niow skie go o wnie -
sio nym do Sej mu przez 17 po słów Oby wa tel skie go Klu -
bu Par la men tar ne go pro jek tu usta wy o li kwi da cji pra cow-
ni czych ogro dów dział ko wych. By li śmy peł ni obaw co
bę dzie da lej. Pra gnę li śmy po pro stu upra wiać na sze dział -
ki i nie mie szać się do po li ty ki, ale wów czas odar to nas
ze złu dzeń. Na wet nie przy szło nam do gło wy na tym ze -
bra niu, że te za ku sy do wy ru go wa nia Związ ku z zie mi,
bę dą się to czyć nie jed nym dzie się cio le ciem. Zmia ny ja -
kie się do ko ny wa ły w hi sto rii Pol skim, tak że u nas mia ły
swój od dźwięk i mia ły wpływ na na szych dział kow ców,
na po strze ga niu ro li Związ ku oraz użyt ko wa nia dział ki.
Po wy co fa niu w 1990 ro ku pro jek tu usta wy o li kwi da cji
or ga nów pra cow ni czych ogro dów dział ko wych, ode tchnę -
li śmy.
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Na stęp ne dzie się cio le cie ist nie nia Związ ku dla na sze go
Ogro du oraz ak ty wu wią za ło się głów nie z wy ko ny wa -
niem na szych sta tu to wych za dań a tak że roz wią zy wa niem
co dzien nych pro ble mów. Pro ble mów, któ rych wraz z la -
ta mi przy by wa ło, naj czę ściej wo kół fi nan sów. Do ko ny -
wa ła się zmia na po ko le nio wa, jed no na le ży po wie dzieć, że
wła dze mia sta Kro sna Od rzań skie go za wsze by ły nam 
i dla Związ ku przy chyl ne a co za tym idzie nie po dej mo -
wa ły dzia łań ogra ni cza ją cych lub utrud nia ją cych funk cjo -
no wa nie Ogro du. Wła dze miej skie za wsze w mia rę swych
moż li wo ści po ma ga ły i wspie ra ły. Dla nas dział kow ców,
wbrew po zo rom zna czy ło to bar dzo wie le, że na sze śro do -
wi sko jest po zy tyw nie na sta wio ne do nas i nie ma po trze -
by wal ki o ist nie nie tu, na lo kal nym te re nie. Od ro ku 1993
do tra dy cji Ogro du we szła współ pra ca ze żłob kiem, przed -
szko lem i szpi ta lem, po le ga ją ca na do star cza niu im na -
szych nad wy żek pio no wych. Rok 1996 dla na sze go
Ogro du jest ro kiem prze ło mo wym, to wła śnie wte dy Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców otrzy mu je w wie czy ste użyt ko -
wa nie grun ty, na któ rych znaj du je się Ogród. Du ża za słu ga
w uwień cze niu suk ce sem pod ję tych dzia łań w tym za kre -
sie na le ży do ów cze sne go Wo je wódz kie go Za rzą du w Zie -
lo nej Gó rze i Dy rek to ra biu ra mgr inż. Ma ria na Pa siń-
skie go, któ ry to mię dzy in ny mi pod pi sy wał akt no ta rial ny.
Wspo mi na my na zwi sko pa na Ma ria na Pa siń skie go, po -
nie waż jest to oso ba w szcze gól ny spo sób za pi sa na w hi -
sto rię na sze go Ogro du oraz Związ ku. Fakt, że od pra wie
od 30 lat nie prze rwa nie jest zwią za ny z PZD, po przez pra -
cę oraz peł nio ne funk cję w je go or ga nach – to do świad -
cze nie. Jed nak naj więk szym atu tem jest je go za an ga żo-
wa nie, po świę ce nie. Ja ko Ogród za wsze mo gli śmy i mo -
że my li czyć na je go po moc a co naj waż niej sze – ją otrzy -
mu je my, jest dla nas ta kim mo to rem oraz in spi ra to rem
wie lu dzia łań, mo ty wu ją cym roz wój ogro du. Oso ba, któ -
ra rów nież uczy ła nas no wo cze snej upra wy dział ki, wska -
zy wa ła idee ru chu ogrod nic twa dział ko we go, uka zy wa ła
nam czym jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, przed sta -
wia ła je go ro lę oraz wy ni ka ją ce z te go ty tu łu za da nia dla

nas człon ków or ga nów w Ogro dzie. La ta 90 wie ku XX
oraz pierw sze dzie się cio le cie wie ku XXI to mię dzy in ny -
mi, obok wy ko ny wa nia głów nych za dań sta tu to wych tak -
że pra ca by po ka zać i udo wod nić jak istot na jest dla nas
człon ków PZD – usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział -
ko wych. Przyj mo wa li śmy sta no wi ska, pi sa li śmy do władz
pol skich, se na to rów, po słów, li de rów po li tycz nych. Zbie -
ra li śmy pod pi sy pod no wy pro jekt usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych a po tem o za cho wa nie tej usta wy.
W pi smach do ga zet i dzien ni ków bro ni li śmy do bre go
imie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców i od pie ra li śmy
ich ata ki na na szą or ga ni za cję.

Co dał nam Pol ski Zwią zek Dział kow ców przez 30 lat
funk cjo no wa nia? Na pierw szym miej scu po wie dzie li by -
śmy po pro stu: ma my ogród, ma my dział ki, funk cjo nu je -
my, roz wi ja my się. Dzi siaj też wie my kto nas obro ni i jak.
Naj waż niej sze by śmy nie stra ci li tej si ły ja ką po sia da my,
by śmy za cho wa li idee ru chu ogrod nic twa dział ko we go. 
Z per spek ty wy cza su pa trząc to dzię ki PZD ogro dy ist nie -
ją, da ją dla miast wie le po zy tyw nych aspek tów. Na sza
ogro do wa ro dzi na to już nie kie dy trze cie po ko le nie kon -
ty nu uje i two rzy mi ni ogro do we śro do wi sko. Za mie nia li -
śmy nie użyt ki w na sze ma łe ogro do we oa zy. Gro dzi li śmy,
bu do wa li śmy, ko pa li śmy, sa dzi li śmy i ku na szej wiel kiej
ucie sze je sie nią zbie ra li śmy ko sze do rod nych plo nów.
Prze ży wa my roz ter ki, gdy z ni ja kim bó lem przy cho dzi
wal czyć z ogro do wy mi szkod ni ka mi więk szy mi i mniej -
szy mi. Za po mi na my o do le gli wo ściach cia ła na wi dok ra -
bat ki kwia to wej za gon ka ka pu sty i mar chew ki. Tak się
to czy wio sna, la to, je sień i zi ma to już czter dzie ści dzie -
więć lat.

Za mie rza my na dal kon ty nu ować wspa nia łe tra dy cje
Ogro du, ak tyw nie uczest ni czyć w za cho wa niu i roz wi ja -
niu idei ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Wie rzy my, że po mi mo po li tycz nych ata ków i na ci sków
prze trwa my, nie zo sta nie znisz czo ny do ro bek po ko leń. Za -
cho wa my na sze wspa nia łe tra dy cje a w ko lej ne la ta bę -
dzie my wcho dzić ze zdo by tym ba ga żem do świad czeń
sil niej si.

Kro sno Od rzań skie, dnia 30 ma ja 2011 ro ku.

Hen ryk Cie ślik 
ul. Het mań ska 111/17 
61- 513 Po znań 
OZ PZD Po znań

1. Po cząt ki mo jej dzia łal no ści w ogro dach dział ko -
wych – la ta 1966–1980

Pa mięt ny dla mnie dzień to sło necz ny, ale zim ny 29 li -
sto pa da 1952 ro ku – mia łem wów czas skoń czo ne 18 lat,

kie dy prze kro czy łem po raz pierw szy bra mę Fa bry ki W8.
Fa bry ka za trud nia ła po nad 900 pra cow ni ków na pierw -
szej zmia nie, by ła jed ną z dzie wię ciu Fa bryk Za kła dów
Prze my słu Me ta lo we go H. Ce giel ski w Po zna niu. Za kła -

Wiel ko pol skie ogro dy dział ko we w mo im ży ciu i pra cy
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dy za trud nia ły wów czas po nad 12 000 pra cow ni ków 
i mia ły zna ne w świe cie po nad 100-let nie tra dy cje pro -
duk cyj ne. Ni gdy wcze śniej przez myśl mi nie prze szło, że
bę dę pra co wał w tak du żym za kła dzie, o tak bo ga tej tra -
dy cji jak HCP, że tu bę dę prze cho dził edu ka cję za wo do -
wą i spo łecz ną przez pra wie ca łe mo je ży cie. Żad ne go 
z tych dni nie ża łu ję. W za kła dach HCP na uczy łem się żyć
w wiel kiej spo łecz no ści, ko chać lu dzi oraz za sad pra cy or -
ga nicz nej. Z wie lo ma oso ba mi z tam tych lat spo ty kam się
w cza sie uro czy sto ści zwią za nych z ogro da mi dział ko wy -
mi – ju bi le uszy, uro czy sto ści fun do wa nia sztan da rów 
– szcze gól nie w ra mach Ko le gium Pre ze sów. Spo tka nia
te są oka zją do mi łych wspo mnień z cza sów pra cy w Za -
kła dach HCP. Był to okres du że go ich roz wo ju – zbu do -
wa no no we od dzia ły, m.in. pa mię tam li kwi da cję Przed -
szko la Za kła do we go dla po trzeb od dzia łu pro duk cji sil ni -
ków okrę to wych. Bu dy nek przed szko la Za kła dy prze ka -
za ły Pra cow ni cze mu Ogro do wi Dział ko we mu Nr 2 – dziś
im. A. Pasz ko wia ka – na świe tli cę ogro dwą. Nikt się nie
py tał ja kim kosz tem po wsta nie świe tli ca, tyl ko wszy scy
jak je den mąż sta nę li do pra cy. Po dob ny roz wój, w tym
bu do wa no wych fa bryk do ty czył ca łe go Po zna nia. To 
w tym cza sie po wsta ła m.in. Po znań ska Fa bry ka Ma szyn
Żniw nych, Fa bry ka Ob ra bia rek przy ul. Dą brow skie go
„Wie po fa ma”, Fa bry ka Ło żysk Tocz nych i wie le in nych.
Roz bu do wa za kła dów pra cy po cią ga ła za so bą wzrost za -
trud nie nia. W Po zna niu by ło już brak rąk do pra cy, się ga -
no po re zer wy lu dzi z te re nów od le głych od Po zna nia. Dla
no wych pra cow ni ków bu do wa no ho te le ro bot ni cze, po -
wsta ła Ro bot ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa H. Ce giel -
ski, w któ rej rów nież by łem dzia ła czem spo łecz nym. 
W la tach 60. Za kła dy HCP mia ły trzy ogro dy dział ko we
dla po nad 500 ro dzin: Nr 1 – za ło żo ny w 1945 r. – dziś
im. We iner ta, Nr 2 – za ło żo ny w 1946 r. – obec nie im. A.
Pasz ko wia ka i Nr 3 – dziś im. J. Ma zur ka. W ro ku 1964,
kie dy by łem już dzia ła czem Związ ków Za wo do wych Me -
ta low ców H.Ce giel ski, ko le dzy związ kow cy mó wi li mi;
„zaj miesz się spra wa mi ogro dów dział ko wych”. I tak się
sta ło. Szyb ko włą czo no mnie do roz mów Dy rek cji 
i Związ ków Za wo do wych z Wo je wódz kim Za rzą dem
POD. Kie dy po da no in for ma cję, że bę dzie po wsta wał
ogród dział ko wy na Ła wi cy chęt nych by ło bar dzo wie lu.
Za po trze bo wa nie na dział ki mia ło wie le za kła dów pra cy,
więc w ra mach umo wy pa tro nac kiej z Wo je wódz kim Za -
rzą dem POD usta lo no, że Za kła dy HCP otrzy ma ją 75
dzia łek ze 121 po wsta ją cych. Wo je wódz ki Za rząd POD
wi dział w Ko mi te cie Za ło ży ciel skim ogro du przed sta wi -
cie la HCP. Ty po wa no mnie, po nie waż miesz ka łem 
w miesz ka niu przy dzie lo nym przez za kład pra cy na osie -
dlu po ło żo nym nie da le ko za kła da ne go ogro du. Kie dy do -
wie dzie li się o tym ko le dzy z blo ku rów nież za pa ła li
chę cią po sia da nia dział ki.

W ro ku 1965 za ło żo no Ko mi tet Bu do wy Pra cow ni cze -
go Ogro du Dział ko we go „Wy po czy nek”. Na po czą tek za -
ję li śmy się spra wa mi or ga ni za cyj ny mi. W 1966 ro ku

od by ło się lo so wa nie i żo na wy lo so wa ła dla na szej ro dzi -
ny dział kę nr 5. Dział kę nr 4 wy lo so wał nasz do bry ko le -
ga Teo dor Gór czak, a dział kę nr 8 miesz ka ją cy pię tro
wy żej, ko le ga Ed mund Wi śniew ski. Z ko lei ko le ga Zdzi -
sław Ko bie la otrzy mał dział kę w POD im. 1000-le cia Pań -
stwa Pol skie go. Ro dzi na mo ja skła da ła się wów czas 
z czte rech osób, w tym dwój ki dzie ci – cór ki 8 lat i sy na
lat 4. Po dob nie by ło u na szych bli skich, któ rzy rów nież
otrzy ma li dział ki. Bli skie kon tak ty na szych ro dzin trwa ły
do 2008 ro ku, kie dy zmar ła mo ja żo na. Dziś ja utrzy mu -
ję te przy jaź nie sprzed lat.

Kie dy w ro ku 1966 na Wil dzie po wsta je ogród „Wil da”
mam już pew ne szli fy w or ga ni za cji ogro du „Wy po czy -
nek”, po ma ga łem więc gru pie z Za kła dów HCP w or ga ni -
za cji te go ogro du. No wo po wsta ją cy ogród ma 189 dzia łek,
z cze go w ra mach umo wy dla HCP prze ka za no 83. Po dob -
nie by ło z po wsta łym w 1970 ro ku POD im. St. Gin trow -
skie go – na 65 dzia łek dla HCP przy zna no 36.
Prze wod ni czą cym ogro du, jak w po przed nich ogro dach, zo -
stał pra cow nik HCP. Pod na po rem dy rek cji wie lu za kła dów
i związ ków za wo do wych w 1969 ro ku wła dze Po zna nia
prze ka za ły Wo je wódz kie mu Za rzą do wi te ren pod po nad
800 dział ko wy ogród „Cam ping”, z cze go 83 dział ki przy -
zna no Za kła dom HCP. Prze wod ni czą cym ogro du zo stał
pra cow nik kuź ni ko le ga Ste fan Cho rzew ski, któ ry był rzut -
kim or ga ni za to rem ogro du. Już w ro ku 1973 zor ga ni zo wał
ma łe for my wcza sów dla dzie ci dział kow ców, bu do wał po -
miesz cze nia ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze, par kin gi itp. W
ogro dzie tym dział kę wy lo so wał rów nież Dy rek tor Na czel -
ny Za kła dów HCP mgr Edward Idziak, któ ry był dłu go let -
nim dział kow cem. Upły nę ło wie le lat. Ogród zo stał
za go spo da ro wa ny i wy po sa żo ny w peł ną in fra struk tu rę. Aż
przy szły ostat nie la ta, kie dy nie któ rzy uku li ha sło „Wol noć
Tom ku w swo im dom ku”. Roz po czę ła się bu do wa po -
nadnor ma tyw nych al tan, mel do wa nie się na dział kach pseu -
dow ła ści cie li „wil li”, a Za rząd ROD i OZ PZD by li bez sil ni,
bar dziej cią ga ni po są dach.... i Te le wi zji Pol sat. Ci lu dzie –
pseu do dział kow cy – ogła sza ją się po krzyw dzo ny mi przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców i żą da ją je go li kwi da cji. Po -
dob nie mia ła się ostat nio rzecz w ROD „Kwit ną ca Do li na”,
gdzie w no cy po ze bra niu spra woz daw czym w dniu 30
kwiet nia 2011 ro ku spa lo no al ta nę Pre ze so wi ROD. Spraw
ta kich tyl ko przy by wa. Oso by ta kie są za ło ży cie la mi lub
człon ka mi to wa rzystw obroń ców dział kow ców ta kich jak
oni sa mi. Koń czę mój prze ryw nik, bo nie mo gę pa trzeć na
to co się dzie je, kie dy nor mal ny dział ko wiec boi się mó wić,
bo nie wie co go spo tka.

W la tach 70. ubie głe go wie ku na dal po wsta ją ogro dy
dla miesz kań ców Po zna nia, w tym dla pra cu ją cych w Za -
kła dach HCP. Od da wa ne są dział ki w POD „Syp nie wo”,
POD „Pod Li pa mi”, da lej POD „Ko nin ko”, gdzie na 900
dzia łek dla HCP prze zna czo no 160. Ze środ ków Za kła do -
we go Fun du szu Sa mo po mo co we go przy pa da ją ce go na
jed ną dział kę dla czte rech ogro dów pa tro nac kich Za kła -
dy HCP za ku pi ły świe tli ce. W ra mach Pro gra mu Rzą do -
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we go Za kła dy H. Ce giel ski zo sta ły in we sto rem bu do wy
no wo cze snej od lew ni że li wa w Śre mie. By ło to po dyk to -
wa ne wstrzy ma niem im por tu tu lei tło ko wych, wa łów kor -
bo wych i in nych od le wów spro wa dza nych z Au strii 
i Czech. Po wsta ły trzy od dzia ły: lek ki, śred ni i cięż ki. Do -
ce lo wo w od lew ni pra co wa ło 5 000 pra cow ni ków. Po nie -
waż w Śre mie bra ko wa ło pra cow ni ków spro wa dza no
lu dzi z od le głych stron. Wie lu z nim trze ba by ło za bez pie -
czyć za kwa te ro wa nie w ho te lach ro bot ni czych, bo wiem
Spół dziel nia „Je zio ra ny” po wsta ła póź niej. Bu do wa no
żłob ki, przed szko la, klub „Od lew ni ka”, roz bu do wa no
mia sto. W tym okre sie by ły w Śre mie trzy Ogro dy Miej -
skie. Du ży na pływ lu dzi po wo do wał po trze bę po wsta nia
ogro dów dział ko wych. Dy rek cja za kła du do pie ro się two -
rzy ła: wol nych i na da ją cych się pod ogro dy te re nów szu -
ka ły związ ki za wo do we, Wo je wódz ki Za rząd PZD oraz
Za kła dy HCP. Wów czas po wsta ły: POD „Je zio ra ny”,
POD im. St. Sta szi ca, POD im. Wł. Rey mon ta, POD im.
gen. Si kor skie go, POD „Na Zbo czu”, POD „He len ki”,
POD im. Ko per ni ka. Prze wod ni czą cym ostat nie go z wy -
mie nio nych ogro dów zo stał ko le ga Fran ci szek Tom czak,
któ ry do dziś jest je go pre ze sem. Ogród wy po sa żo ny jest
w peł ną in fra struk tu rę, bie rze udział w kon kur sach Kra -
jo wych i Okrę go wych. Ko le ga Fran ci szek Tom czak jest
człon kiem OZ PZD w Po zna niu. Du zy te ren pod ko lej ny
ogród od lew nia otrzy ma ła w Chrzą sto wie – po wstał tam
POD „Pod La sem”. Je go prze wod ni czą cym był ko le ga
Krzysz tof Ka je tań czyk – obec nie czło nek Okrę go wej Ko -
mi sji Roz jem czej. 

Za swą dzia łal ność na rzecz ogro dów HCP i od lew ni zo -
sta łem de le ga tem na VI Wo je wódz ki Zjazd, któ ry od był
się 29 czerw ca 1969 ro ku. Na Zjeź dzie zo sta łem wy bra ny
w skład Wo je wódz kie go Za rzą du PZD w Po zna niu i ob -
ją łem funk cję wi ce pre ze sa. Zjazd wy brał rów nież de le ga -
tów na VII Kra jo wą Kon fe ren cję Wy bor czą w War sza wie
w dniach 16-17 czerw ca 1970 ro ku. Do póź niej sze go skła -
du Pre zy dium Kra jo wej Ra dy z Po zna nia wszedł ko le ga
Hen ryk No wak – Prze wod ni czą cy Wo je wódz kie go Za rzą -
du, do Ple num wy bra no ko le żan kę Iwo nę Ły kow ską oraz
mnie. Ko le żan ka Ma ria Ka łuż na z Ostro wa Wlkp. zo sta -
ła wi ce prze wod ni czą cą Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej, 
a ko le ga Mi ro sław Grzę dow ski za stęp cą człon ka Ple num
Kra jo wej Ra dy.

Za za słu gi w Związ kach Za wo do wych Me ta low ców
otrzy ma łem brą zo wą, srebr ną i zło tą od zna kę Me ta low -
ców. Na to miast w Za kła dach HCP od zna czo no mnie brą -
zo wą, srebr ną i zło tą od zna ką „Za słu żo ny Pra cow nik
HCP”. Za dzia łal ność na rzecz ogrod nic twa dział ko we go
Uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy POD przy Cen tral -
nej Ra dzie Związ ków Za wo do wych otrzy ma łem w ro ku
1971 „Zło tą Od zna kę Dział kow ca”. Jed nak uko ro no wa -
niem mo jej ca łej dzia łal no ści w tym okre sie by ło od zna -
cze nie mnie w 1978 ro ku na wnio sek Wo je wódz kie go
Za rzą du, po par te go przez wła dze Po zna nia i Kra jo wą Ra -
dę „Zło tym Krzy żem Za słu gi”.

Roz wój du żej ilo ści ogro dów spo wo do wał, że w Re gu -
la mi nie Kra jo wej Ra dy prze wi dzia no po wo ły wa nie 
w gmi nach, mia stach i za kła dach pra cy Ko mi sji Ko or dy -
na cyj nych ds. Ogro dów Dział ko wych. Wów czas w Za kła -
dach HCP by ły czte ry ogro dy za kła do we i sie dem
ogro dów pa tro nac kich. W jed nym z ogro dów pa tro nac -
kich – POD „Syp nie wo" Prze wod ni czą cym był ko le ga Ja -
nusz Cy bi chow ski – dziś wi ce prze wod ni czą cy Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej. Ra da Przed się bior stwa rów nież w
Za kła dach HCP po wo ła ła ta ką Ko mi sję. Zo sta łem prze -
wod ni czą cym dla je de na stu ogro dów dział ko wych. Ko -
mi sją tą kie ro wa łem do ro ku 1975, kie dy z rąk Dy rek to ra
Na czel ne go otrzy ma łem no mi na cję na sta no wi sko Kie -
row ni ka Dzia łu So cjal ne go Za kła dów HCP. Nie mo gąc,
ze wzglę du na pra cę za wo do wą, peł nić da lej tej funk cji
Prze wod ni czą cym wy bra no dzia ła cza za rów no związ ko -
we go, jak i ogrod nic twa dział ko we go ko le gę Je rze go
Chle bow skie go, któ ry dziś jest se kre ta rzem Okrę go wej
Ko mi sji Od zna czeń. Ko mi sja Ko or dy na cyj na w okre sie
je sien no -zi mo wym or ga ni zo wa ła wie lo kie run ko we szko -
le nie dla ak ty wu i dział kow ców, ko rzy sta jąc z wy kła dow -
ców Aka de mii Rol ni czej – szcze gól nie Ka te dry Sa dow -
nic twa, Upra wy Gle by i Kwia ciar stwa. Po nad to or ga ni zo -
wa ła wie czor ki w Klu bie HCP, w tym wiel ką za ba wę 
z oka zji Ty go dnia Dział kow ca.

2. Mo ja dzia łal ność w ogro dach dział ko wych po po -
wsta niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców – la ta
1981–2011

Po czą tek lat 80. ubie głe go wie ku to wiel ki okres prze -
ło mu spo łecz no -po li tycz ne go w kra ju, któ ry był wy ni kiem
du że go nie za do wo le nia lu dzi ze złej pra cy rzą dzą cych 
i ne ga tyw nych na stro jów wie lu ro dzin z na ra sta ją cej bie -
dy. Nie za do wo le nie z rze czy wi sto ści po li tycz nej kra ju po -
łą czy ło się z nie za do wo le niem dział kow ców w sto sun ku
do kie ru ją cą ni mi Cen tral ną Ra dą Związ ków Za wo do -
wych. Sprze ciw wo bec ist nie ją ce go sta nu rze czy w ogro -
dach dział ko wych wy ra żo ny zo stał na XIII Ple num
Kra jo wej Ra dy w dniu 6 paź dzier ni ka 1980 ro ku. Roz mo -
wy z CRZZ i in ny mi po li ty ka mi na te mat odłą cze nia się
dział kow ców od CRZZ oraz pod ję cia de cy zji o po wo ła niu
sa mo dziel ne go, nie za leż ne go związ ku to czy li już przed
Ple num dzia ła cze sku pie niu wo kół ko le gi mgr. inż. Eu ge -
niu sza Kon drac kie go. W roz mo wach ba zo wa no na bo ga -
tej tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Uchwa ła 
XIII Ple num o wo li usa mo dziel nie nia się or ga ni za cji ogro -
dów dział ko wych sta ła po twier dze niem nie za leż no ści po -
dej mo wa nych de cy zji, co świad czy ło su we ren nej or ga -
ni za cji spo łecz nej. 

Na dzie je o usa mo dziel nie niu się dział kow ców speł nił IX
Kra jo wy Zjazd De le ga tów, któ ry od był się w War sza wie
27–28 czerw ca 1981 ro ku. De cy zje pod ję te na tym Zjeź -
dzie wy ni ka ły z ocze ki wań ak ty wu spo łecz ne go i opi nii
ocze ku ją cych na dział ki po uchwa le niu Usta wy o pra cow -
ni czych ogro dach dział ko wych z 6 ma ja 1981 ro ku. Po za -
po zna niu się ze spra woz da niem Kra jo wej Ra dy POD za
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okres ka den cji i re fe ra tem Kra jo wej Ra dy Zjazd oce nił, że
na stą pił roz wój ogro dów dział ko wych. W IX Kra jo wym
Zjeź dzie de le ga ta mi z Po zna nia by li Prze wod ni czą cy Wo -
je wódz kie go Za rzą du POD ko le ga Cze sław Mol ski, prof.
Al fons Zie lon ko oraz Hen ryk Cie ślik. Ma te ria ły Zjaz do we
tra fi ły w ocze ki wa nia spo łecz ne. Świad czy ło o tym 15 000
wnio sków o przy dział dział ki zło żo nych w Wo je wódz kim
Za rzą dzie PZD w Po zna niu za rów no przez za kła dy pra cy,
jak i oso by in dy wi du al ne. Da le ko wzrocz ność po dej mo wa -
nych uchwał by ła po wo dem mo bi li za cji ca łe go ak ty wu
Związ ku do roz wo ju ogro dów dział ko wych. W wy ni ku gło -
so wa nia 78 człon ków Kra jo wej Ra dy Pre ze sem Pol skie go
Związ ku Dział kow ców jed no gło śnie wy bra no ko le gę mgr.
inż. Eu ge niu sza Kon drac kie go. Wy nik gło so wa nia ho no ro -
wał wiel kie go stra te ga i spo łecz ne go dzia ła cza ogro dów
dział ko wych. Jed nym z wi ce prze wod ni czą cych zo stał prof.
Al fons Zie lon ko, człon kiem Pre zy dium ko le ga Cze sław
Mol ski – jed no cze śnie Prze wod ni czą cy Wo je wódz kie go
Za rzą du w Po zna niu. Ja zo sta łem człon kiem Ple num Kra -
jo wej Ra dy. Po Zjeź dzie Kra jo wa Ra da roz po czę ła in ten -
syw ną pra cę, a Pre zes Kon drac ki na wią zał kon tak ty z Ra dą
Mi ni strów w ce lu re ali za cji Usta wy o pra cow ni czych ogro -
dach dział ko wych.

Usta wa prze wi dy wa ła roz wój ogro dów dział ko wych 
w la tach 1982–1985. W ce lu re ali za cji Usta wy przez kra -
jo we i wo je wódz kie or ga na pań stwo we Ra da Mi ni strów
wy da ła Uchwa łę Nr 50 i 51 z dnia 6 mar ca 1982 ro ku. 
W uchwa łach tych zo bo wią za no ad mi ni stra cję te re no wą
do szcze gó ło we go okre śle nia re ali za cji pro gra mu i roz -
wo ju ogro dów dział ko wych m.in. w wo je wódz twie po -
znań skim na te re nie 800 ha. Wo je wo da Po znań ski de cy zją
Nr 14/82 z dnia 18 mar ca 1982 ro ku po wo łał w tym ce lu
ze spół wo je wódz ki w skła dzie:

– wi ce wo je wo da Pan Jan To ma szew ski,
– wi ce pre zy dent m. Po zna nia Pan Zbi gniew Kmie ciak,
– za stęp ca Dy rek to ra Biu ra Geo de zji Urzę du Wo je -

wódz kie go Pan Wik tor Dmi triew,
– Szef Biu ra Pla no wa nia Prze strzen ne go Pan Bog dan

Le wan dow ski,
– Prze wod ni czą cy Wo je wódz kie go Za rzą du PZD Pan

Cze sław Mol ski.
Ze spół przy go to wał uchwa lo ny przez Wo je wódz ką Ra -

dę Na ro do wą har mo no gram udo stęp nie nia te re nów pod
ogro dy dział ko we obej mu ją cy la ta 1982–1985. Te ma tem
nr 1 by ło:

– przy go to wa nie w Po zna niu dla miesz kań ców Po zna -
nia 12 obiek tów,

– po za Po zna niem dla miesz kań ców Po zna nia 40 obiek -
tów,

– po za Po zna niem dla miesz kań ców Po zna nia i wo je -
wódz twa 27 obiek tów.

Te ma tem nr 2 był:
– po dział za dań, kom pe ten cji i od po wie dzial no ści wśród

osób w ad mi ni stra cji wo je wódz twa i m. Po zna nia w za kre -
sie przy go to wa nia te re nów pod ogro dy dział ko we.

Te mat nr 3 prze wi dy wał moż li wość re ali za cji nie któ -
rych obiek tów, ze wzglę du na ko niecz ność ure gu lo wa nia
spraw praw nych grun tów, po ro ku 1985.

Po pro ce du rach usta le nia obiek tów ze spól roz po czął
pra cę w te re nie. Dy rek cje za kła dów pra cy i związ ki za -
wo do we roz po czę ły dzia ła nia na rzecz po zy ski wa nia te re -
nów, na któ rych moż na by ło utwo rzyć pra cow ni cze
ogro dy dział ko we. W tym ce lu Wo je wódz ki Za rząd PZD
w Po zna niu i za kła dy pra cy roz po czę ły wy jaz dy do na -
czel ni ków miast, gmin oraz dy rek cji PGR. O re ali za cji
pro gra mu Wo je wo dę in for mo wał Ze spół Wo je wódz ki, 
a Pre ze so wi Kra jo wej Ra dy PZD na bie żą co spra wy
przed sta wiał Wo je wódz ki Za rząd PZD. Po nad to Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy ko ry go wa ło stra te gię po stę po wa nia
na pod sta wie wnio sków wy cią gnię tych z in for ma cji te re -
no wych. Te re ny prze ka za ne wów czas pod ogro dy dział ko -
we to hek ta ry zie mi, na któ rych po wsta ło wie le dzia łek
pra cow ni czych. Pra ca mi zwią za nym z ów cze śnie po wsta -
ją cy mi ogro da mi dział ko wy mi przy Wo je wódz kim Za rzą -
dzie PZD w Po zna niu zaj mo wał się Ze spół w skła dzie:

– Pan Wik tor Dmi triew – Se kre tarz Ze spo łu Wo je wódz -
kie go,

– Pan Cze sław Mol ski – Pre zes Wo je wódz kie go Za rzą -
du PZD,

– Pan Je rzy Du da – Za stęp ca Wy dzia łu Rol nic twa Urzę -
du Wo je wódz kie go,

– Pa ni An na Wi śniew ska – Se kre tarz Wo je wódz kie go
Za rzą du PZD,

– Pan Zbi gniew Nie bo rak – Kie row nik Biu ra Wo je -
wódz kie go Za rzą du,

– Pan Hen ryk Cie ślik – Wi ce pre zes Wo je wódz kie go Za -
rzą du PZD w Po zna niu.

W Ze spo le szcze gó ło wo oma wia no prze ka za ne obiek ty:
– pro po no wa no przy dział dzia łek dla za kła dów pra cy 

i osób in dy wi du al nych,
– po wo ły wa no peł no moc ni ków Wo je wódz kie go Za rzą -

du do re ali za cji Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych,
– gro ma dzo no środ ki fi nan so we po trzeb ne na re ali za cję

za dań zwią za nych z two rze niem ogro dów dział ko wych,
– pro wa dze nia szko leń przy szłych użyt kow ni ków dzia -

łek na kur sach z za kre su re gu la mi nu POD i za gad nień
ogrod ni czych,

– za gad nie nia do ty czą ce kon tro li peł no moc ni ków nad
bu do wą in fra struk tu ry ogro dów - re kul ty wa cji te re nu, któ -
ry czę sto był zde wa sto wa ny, opło to wa nia, bu do wy do pro -
wa dza ją cych wo dę stud ni „abi sy nek”, ener gii elek trycz-
nej, bu do wy świe tlic i obiek tów go spo dar czych, miejsc
po sto jo wych dla sa mo cho dów oraz pla ców za baw. Dal sze
pra ce w za kre sie za go spo da ro wa nia pro wa dzi ły już Za -
rzą dy POD.

Wo kół ogro dów znaj du ją cych się przy dro gach, dla zła -
go dze nia uciąż li wo ści spa lin sa mo cho do wych, two rzo no
otu li ny z drzew i krze wów. Na za kup ma te ria łu ro ślin ne -
go ogro dy dział ko we mo gły otrzy mać 50% wspar cie fi -
nan so we z Gmin ne go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska.
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Każ dy mi ja ją cy dzień w ogro dach dział ko wych to dzień
wpi su ją cy się w hi sto rię 30 lat Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. To okres wy tę żo ne go wy sił ku, któ re go efek ty
by ły wi docz ne nie mal z dnia na dzień. Przez wszyst kie la -
ta mo jej dzia łal no ści w ogro dach dział ko wych wi dzia łem
lu dzi za do wo lo nych ze wspól nej pra cy związ ko wej.
Zmniej sza ły się ko lej ki ocze ku ją cych na dział ki. W za kła -
dach pra cy czu ło się pew ne uspo ko je nie spo łecz ne. Tak
by ło nie tyl ko w Po zna niu, ale w ca łym kra ju. In for mo -
wa ły o tym in for ma to ry Kra jo wej Ra dy PZD oraz pra sa
ogól no pol ska. Efek ty pra cy w Po zna niu ilu stru ją po niż -
sze licz by:

– w la tach 1982–1986 prze ka za no w I eta pie 70 ogro -
dów dla 15 000 ro dzin,

– w la tach 1987–1990 prze ka za no w II eta pie 16 ogro -
dów dla 2 800 ro dzin.

Do więk szych obiek tów prze ka za nych w tym okre sie
na le żą POD:

– „Ko nin ko” - 850 dzia łek, „Sie ro sław” – 1 800 dzia -
łek, ogro dy w Gnieź nie: „Wi nia ry” – 300 dzia łek, „Po la -
nia” – 500 dzia łek, im. Lesz ka Bia łe go – 200 dzia łek. 
W re jo nie gnieź nień skim od bar dzo wie lu lat w spra wę
roz wo ju ogro dów dział ko wych za an ga żo wa ny jest ko le ga
Zdzi sław Stan ko wiak – dziś peł ni funk cję Skarb ni ka OZ
PZD. W Lesz nie prze ka za no ogród im. Ja na III So bie skie -
go – 700 dzia łek, w Chrzą sto wie – 200 dzia łek dla ro dzin
od lew ni, w Bu ga ju – 300 dzia łek dla ro dzin ZNTK, 
w Oto wie – 500 dzia łek dla ro dzin Wy dzia łu Sprzę tu Ko -
mu ni ka cyj ne go, w Swa rzę dzu „Kwit ną ca Do li na” – 25
dzia łek dla pra cow ni ków Tar pa na, w Wa go wie – 500 dzia -
łek dla pra cow ni ków Wy dzia łu Spraw We wnętrz nych. 
W Po zna niu prze ka za no dział kow com POD im. Ar mii Po -
znań – 600 dzia łek, im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go – 650
dzia łek, „Wi chro wa” – 400 dzia łek. W po wie cie po znań -
skim prze ka za no „Żer ni ki” – 200 dzia łek dla pra cow ni -
ków In sty tu tu Ma szyn Rol ni czych oraz „Or kan” – 200
dzia łek dla Po znań skiej Fa bry ki Ma szyn Żniw nych.

W okre sie 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
wraz ze zmia na mi ad mi ni stra cyj ny mi kra ju zmie ni ła się
rów nież struk tu ra or ga ni za cyj na Związ ku – z pię ciu Okrę -
go wych Za rzą dów w Wiel ko pol sce po wsta ły trzy: w Ka -
li szu, Pi le i Po zna niu. Po mi mo bar dzo wie lu suk ce sów
ja kie od niósł Zwią zek od cza su po wsta nia 30 lat te mu, nie
na le ży za po mi nać, jak wie le lat zo sta ło po świę co nych
wal ce o utrzy ma nie ogro dów i Związ ku, o licz nych pro te -
stach i pe ty cjach kie ro wa nych do władz usta wo daw czych
i rzą do wych w obro nie ogro dów i Związ ku. Prze ciw ni ka -
mi dział kow ców by li głów nie lu dzie pra wi cy, któ rzy okre -
śla li PZD ja ko prze ży tek „ko mu ny”. Na to miast sprzy-
mie rzeń ców mie li śmy głów nie ze stro ny le wi cy po li tycz -
nej. Za wsze po strze ga li oni ogro dy dział ko we ja ko ele -
ment hi sto rii i tra dy cji kra ju za ko rze nio ny w wie lu
pol skich ro dzi nach.

My Po zna nia cy mo że my być dum ni, że to w Po zna niu
3 lip ca 1927 ro ku po wsta ło pierw sze w Pol sce To wa rzy -

stwo Ogro dów Dział ko wych i Przy do mo wych, któ re już
w 1934 ro ku ufun do wa ło wła sny sztan dar z wi ze run kiem
Św. Te re sy, któ rą uzna no pa tron ką dział kow ców. Sztan -
dar ten za gi nął w okre sie oku pa cji. Dzię ki po szu ki wa niom
pro wa dzo nym przez Wo je wódz ki Za rząd PZD w Po zna -
niu sztan dar zo stał od na le zio ny u ro dzi ny z Ra wi cza. 
W lip cu 1987 ro ku wraz z ko le gą Wła dy sła wem Foj tem
uda łem się na roz mo wy w ce lu od zy ska nia sztan da ru.
Oka za ło się, że zo stał on za mu ro wa ny w ścia nie do mu tej
ro dzi ny. Sztan dar zo stał za pre zen to wa ny 18 wrze śnia
1987 ro ku w Wo je wódz kim Za rzą dzie PZD w Po zna niu
pod czas uro czy sto ści Ju bi le uszu 60-le cia To wa rzy stwa
Ogro dów w Po zna niu. W uro czy sto ściach wziął udział
Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD Eu ge niusz Kon drac ki. Z tej
oka zji Ogro dy Dział ko we Po zna nia i ca łe go wo je wódz -
twa ufun do wa ły Wo je wódz kie mu Za rzą do wi PZD no wy
sztan dar. Utwo rzo ne w 1927 ro ku To wa rzy stwo Ogro dów
Dział ko wych i Przy do mo wych już w 1935 ro ku mia ło
swój hymn „Zie lo na Rzecz po spo li ta”. W Wiel ko pol skich
ogro dach dział ko wych hymn jest śpie wa ny i gra ny na
wszyst kich uro czy sto ściach. Z hym nu ko rzy sta ją rów nież
in ne Okrę go we Za rzą dy. OZ PZD zło żył wnio sek do Kra -
jo wej Ra dy PZD o uzna nie utwo ru „Zie lo na Rzecz po spo -
li ta” ogól no pol skim hym nem dział kow ców. Praw do -
po dob nie tak się sta nie pod czas uro czy sto ści ob cho dów
30-le cia PZD. Za śpie waj my wiel kim gło sem „Zie lo na
Rzecz po spo li ta”. Niech ca ła Pol ska wie, że w ostat nim 
30-le ciu zmie nił się ob raz Pol skiej Rze czy po spo li tej ja -
kiej do tych czas nie by ło. Te re ny w mia stach i gmi nach,
gdzie by ły żwi ro wi ska i zde wa sto wa na zie mia, dzię ki
cięż kiej pra cy dział kow ców prze kształ co ne zo sta ły w zie -
leń dział ko wą.

W dba ło ści o zie leń w Po zna niu do pin gu je nas co rocz -
nie – już od 18 lat – or ga ni zo wa ny przez Pre zy den ta Mia -
sta Po zna nia kon kurs „Zie lo ny Po znań". W ro ku 2010 
z 90 po znań skich ogro dów w kon kur sie udział wzię ły 
62 ROD i 3754 dział ki.

Pa tro nac kim ogro dom za kła do wym, ta kim jak Od lew ni
Że li wa w Śre mie przed się bior stwo już nie po ma ga, 
a wręcz prze ciw nie. Spół ka, któ ra po wsta ła w miej sce
daw nej od lew ni, za krę ci ła wo dę do ogro dów. Trzy ogro -
dy w Śre mie zde cy do wa ły za tem, że ze skła dek wła snych,
przy czę ścio wej po mo cy Okrę go we go Za rzą du i Kra jo -
wej Ra dy PZD, roz pocz ną bu do wę wła sne go uję cia wod -
ne go na kwo tę 450 000 zł. Ta ka jest rze czy wi stość. Daw ne
za kła dy pra cy są li kwi do wa ne, a dział kow cy wła snym
kosz tem mo der ni zu ją ogro dy, by cie szy ły pięk niej szą zie -
le nią i kwia ta mi dla „Rze czy po spo li tej”.

Ża den z po wsta łych w Wiel ko pol sce w tym 30-le ciu 
86 ogro dów dział ko wych nie zo stał zli kwi do wa ny. Nie ma
rów nież in for ma cji, aby w naj bliż szym cza sie mia ło się
coś zmie nić w tej spra wie. In ten syw ny roz wój ogro dów
w la tach 80. XX wie ku nie przy sło nił Kra jo wej Ra dzie
PZD wi zji ist nie nia star szych ogro dów dział ko wych. To
dzię ki pre ze so wi Kra jo wej Ra dy zo bli go wa no Okrę go we
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Za rzą dy PZD do opra co wa nia dłu go fa lo wych pro gra mów
mo der ni za cji ogro dów i dzia łek. Mo der ni za cja ta to wpro -
wa dze nie no wych ele men tów w in fra struk tu rze ogro dów.
Wraz ze zmia ną cha rak te ru wie lu dzia łek na re kre acyj ne
dla wie lu ro dzin sta ły się one miej scem let nie go wy po -
czyn ku. Wiel ką ro lę w mo der ni za cji ogro dów speł ni ły 
i speł nia ją Ko le gia Pre ze sów, któ rych przy Okrę go wym
Za rzą dzie PZD w Po zna niu dzia ła 28 – z te go 13 po wia -
to wych, 10 miej sko -gmin nych i 5 dziel ni co wych m. Po -
zna nia. Ko le gia od wie lu lat współ pra cu ją z sa mo rzą da mi
miast i gmin, uzy sku jąc na tym po lu zna czą ce efek ty 
w po sta ci po mo cy ma te rial nej i fi nan so wej dla ogro dów.

Cie szę się, że do ży łem okre su, w któ rym mo gę z wiel -
ką ro dzi ną dział kow ców cie szyć się z po sia da nia dział ki.
Że żmud na pra ca ak ty wu, pra cow ni ków Związ ku i du żej
gru py pra cow ni ków ad mi ni stra cji pań stwo wej nie zo sta -
ła zmar no wa na. Przez wie le lat zwięk sza ła się licz ba prze -
ka zy wa nych w użyt ko wa nie dzia łek. Ilość i ja kość dzia łek
two rzy wiel ką war tość spo łecz ną, a dział ki by ły, są i bę -
dą, na to miast roz pę ta ne bu rze pój dą w nie pa mięć. Uwa -
żam, że uro czy ste spo tka nie w Kra jo wej Ra dzie z oka zji
30-le cia PZD bę dzie cza sem do re flek sji nad prze by tą dro -
gą. Bę dzie rów nież miej scem po dzię ko wa nia tym wszyst -
kim, któ rym na ser cu le ża ło i le ży do bro dział kow ców
oraz roz wój ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Chciał bym za po śred nic twem te go ma te ria łu po dzię ko -
wać wszyst kim lu dziom dzia ła ją cym spo łecz nie w ogro -
dach Wiel ko pol ski i Po zna nia za wspie ra nie mnie od
po nad 40 lat ja ko ak ty wi sty Wo je wódz kie go, a póź niej
Okrę go we go Za rzą du oraz Kra jo wej Ra dy PZD. Na prze -
by tej dro dze nie mo gę rów nież za po mnieć o bar dzo do -
brej współ pra cy z pra cow ni ka mi biu ra. W okre sie mo jej
dzia łal no ści w ogro dach dział ko wych pre ze sa mi Okrę gu
Po znań skie go by li: Pan Fran ci szek Grześ ko wiak, Pan
Hen ryk No wak, Pan Cze sław Mol ski, Pan Ma rek Śle dzie -
jow ski oraz Pan Hen ryk So bań ski. W ostat niej ka den cji
Okrę go we go Za rzą du prze ży łem trzy tra ge die ro dzin ne.
W tej sy tu acji po czu łem po moc ną dłoń po da ną mi przez
obec ne go Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du Pa na dr inż. Zdzi -
sła wa Śli wę – za co ser decz nie Je mu dzię ku ję. Koń cząc
pra gnę po dzię ko wać Pre ze so wi Kra jo wej Ra dy PZD Pa -
nu mgr inż. Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu za dłu go let nią
współ pra cę, któ ra da tu je się od cza su Kra jo wej Ra dy Pra -
cow ni czych Ogro dów Dział ko wych pod pa tro na tem Cen -
tral nej Ra dy Związ ków Za wo do wych. Współ pra ca by ła
szcze gól nie owoc na w okre sie ostat nich 30 lat – od po -
wsta nia Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
w któ rej skład zo sta łem wy bra ny. Ży czę wszyst kim wie -
le do bre go, zdro wia, po myśl no ści w pra cy za wo do wej,
spo łecz nej i ży ciu oso bi stym.

/-/ Hen ryk Cie ślik 

Po znań, czer wiec 2011 r.

II miej sce

Na 30-le cie Związ ku

Pod czas IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pra cow ni -
czych Ogro dów Dział ko wych zo stał po wo ła ny do ży cia
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Zjazd ten od był się 
w dniach 27 i 28 czerw ca 1981 ro ku w War sza wie i był
jed no cze śnie I Zjaz dem Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Po wsta nie sa mo rząd ne go związ ku dział kow ców by ło
moż li we mię dzy in ny mi dzię ki po wsta niu i dzia łal no ści
ma so we go ru chu spo łecz ne go, ja kim by ła 'So li dar ność'.

Ten czas był okre sem, w któ rym i na sze Gór ki Ustow skie
prze sta wa ły być dzi ki mi gór ka mi, gdyż nie któ rym lu dziom
za ma rzy ły się tu pięk ne ogro dy. Pierw si „osad ni cy” na te -
re nie obec ne go na sze go ogro du za czę li re ali zo wać swo ją
pa sję w la tach sie dem dzie sią tych dwu dzie ste go wie ku na
obec nych dział kach sek to ra III o nu me rach 1 do 17.

W 1980 ro ku za wią zał się ze spół pa sjo na tów dą żą cy do
po wsta nia ogro du dział ko we go na te re nie po li go nu na le -

żą ce go do Woj sko we go Re jo no we go Za rzą du Kwa te run -
ko wo – Bu dow la ne go w Szcze ci nie, po ło żo ne go w Szcze -
ci nie – Usto wo w re jo nie rze ki Bu ko wa, (obec ny trze ci
sek tor) w skła dzie:

Mie czy sław Ba czyń ski, Sta ni sław Bis, Zdzi sław Bła -
żu siak, Wal de mar Bo ner ski, Bo le sław Cie rep szy, Zyg -
munt Duch nik, Hen ry ka Ku char ska, Bo gu sław Ma-
li szew ski, Sta ni sław Mi łosz, Grze gorz Mrosz czyn,
Fran ci szek Naj lep szy, Hen ryk Na pier ski, Ro man Pa -
cy na, Sta ni sław Pie tras, Jó zef Pi woń ski, Wil helm Po -
wa ła, Zyg munt Zie liń ski.

Ich sta ra nia za owo co wa ły po wsta niem w 1981 ro ku Pra -
cow ni cze go Ogro du Dział ko we go pod na zwą „Gór ki
Ustow skie”. Dy rek cja Roz bu do wy Mia sta Szcze ci na Od -
dział Biu ra Pla no wa nia Prze strzen ne go, na te re nie obec -
nych sek to rów nu mer je den, dwa i trzy, w czerw cu 1980 r.
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wy ra zi ła zgo dę, że na ce le pra cow ni czych ogro dów mo że
być prze zna czo ny te ren w re jo nie ul. Ustow skiej i to rów
ko le jo wych, prze wi dzia nych w pla nie pod ogro dy dział ko -
we z za cho wa niem pa sa zie le ni wzdłuż rze ki Bu ko wej 
o sze ro ko ści 50-60 m. (za twier dze nie nr rej. A -2/B -2/81).

Przy wspar ciu za kła dów prze my sło wych: 'Szcze ciń skiej
Stocz ni Re mon to wej „Gry fia", ów cze snej Stocz ni Szcze -
ciń skiej im. „War skie go”, Za rzą du Por tu Szcze cin, Spół -
dziel ni Pra cy Apa ra tu ry Mle czar skiej w Szcze ci nie,
roz po czę to za go spo da ro wa nie in fra struk tu ry ogro du.

Pra cow ni cy za kła dów, na wieść o po wsta niu no we go
ogro du dział ko we go, za czę li licz nie zgła szać swo ją chęć
otrzy ma nia skraw ka zie mi na no wym ogro dzie. Chęt nych
by ło bar dzo du żo i wo je wódz ki za rząd POD w uzgod nie -
niu z dzia ła mi so cjal ny mi za kła dów pra cy, po okre śle niu
kry te riów kwa li fi ka cyj nych przy dzia łu dział ki, zmu szo ny
był prze pro wa dzić lo so wa nie dzia łek.

Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych, gdy po wsta wał nasz
ogród, wi dać by ło du ży za pał lu dzi, któ rzy na tym trud -
nym te re nie za go spo da ro wy wa li swój wy lo so wa ny skra -
wek zie mi pod wa rzy wa, drzew ka owo co we, oraz ja kiś
ką cik wy po czyn ko wy. Trze ba w tym miej scu przy po -
mnieć, że 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. Nie by ło
jesz cze do pro wa dzo nej wo dy, któ rą na róż ne spo so by
dział kow cy po bie ra li z pły ną cej obok te re nu ogro du rzecz -
ki 'Bu ko wa', a to no sząc wo dę wia dra mi na no si deł kach,
wo żąc na nie po trzeb nych wóz kach dzie cię cych czy pom -
po wa niu za ku pio ny mi od stra ży nie po trzeb ny mi mo to -
pom pa mi.

Po pa ru la tach te re ny te za czę li od wie dzać za pra sza ni
przez nas zna jo mi i by li śmy dum ni, że na sza pra ca da ła
ta ki efekt, że z te re nu, któ ry był nie do stęp ny, stwo rzy li -
śmy coś, po czym moż na już by ło spa ce ro wać i pa trzeć
jak ro sną drze wa, wa rzy wa jak roz kwi ta przy ro da. 

Swy mi wy rze cze nia mi, swą cięż ką pra cą stwo rzy li śmy
oa zę zie le ni, któ ra za czę ła da wać nie tyl ko wa rzy wa i
owo ce dla ro dzin, ale da ła moż li wość prze by wa nia ro dzi -
ny na ło nie na tu ry.

W 1982 r. z ini cja ty wy Wo je wódz kie go Za rzą du Pol skie -
go Związ ku Dział ko we go roz po czę ły się pra ce ada pta cyj -
ne te re nu są sia du ją ce go z po la mi iry ga cyj ny mi Cu krow ni
Szcze cin na dział ki (obec ne go czwar te go sek to ra).

W 1990 ro ku spło nął bu dy nek ad mi ni stra cyj no-go spo -
dar czy ogro du, a wraz z nim ca ła do ku men ta cja ogro du 
i dział kow ców. Mi mo te go nie szczę ścia, przy zro zu mie niu
wszyst kich użyt kow ni ków dzia łek, za czę to od twa rzać do -
ku men ta cję. Dział kow cy zmu sze ni by li do wtór ne go wy -
peł nia nia de kla ra cji, wy stę po wa nia do za kła dów pra cy 
o wpi sy uza sad nia ją ce proś bę przy dzia łu dział ki. Po moc
ze spo ło wa dział kow ców i zro zu mie nie oraz życz li wość
za kła dów pra cy do pro wa dzi ła do te go, że w nie ca ły rok
ca łą do ku men ta cja zo sta ła od two rzo na. Za rząd ogro du de -
cy zją Nad zo ru Bu dow la ne go IV-B/7351/3696/251/92 

z 1992 ro ku otrzy mał zgo dę na od bu do wę obec nej świe -
tli cy ro du, któ rą ukoń czo no w 1995 ro ku. Przy wkła dzie
pra cy dział kow ców od bu do wa ny dom ad mi ni stra cyj no -
-go spo dar czy jest na dal mo der ni zo wa ny pod ką tem za -
spo ko je nia po trzeb użyt kow ni ków dzia łek. Do bu do wa no
warsz tat elek trycz no -ślu sar ski słu żą cy drob nym na pra -
wom in fra struk tu ry ogól no do stęp nej, ewen tu al nie na pra -
wom na rzę dzi i urzą dzeń dział kow ców. 

Po sta no wie niem z 1991 ro ku, na pod sta wie roz po rzą -
dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 16 lip ca 1991 r. w spra wie
wy ko na nia nie któ rych prze pi sów usta wy o go spo dar ce
grun ta mi i wy własz cze niu nie ru cho mo ści, grun ty za ję te
przez ROD „Gór ki Ustow skie” zo sta ły prze ję te przez
Skarb Pań stwa od Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej. 

Rze ka 'Bu ko wa', któ ra na po cząt ku by ła zba wien na 
w za opa trze niu na szych dzia łek w wo dę, z cza sem za czę -
ła po ka zy wać na co ją stać, wy stę pu jąc z swe go ko ry ta i
cza sa mi za le wa jąc dział ki na 40 cm głę bo ko ści. Nie znie -
chę ci ło to jed nak dział kow ców, wprost prze ciw nie, do da -
ło sił w wal ce z ży wio łem. Bro ni li śmy swych dzia łek
ze spo ło wo i trud się opła cił: obec nie pod to pie nia wy stę pu -
ją spo ra dycz nie. 

W no cy z 10 na 11 kwiet nia 2008 ro ku do ko na no zu -
chwa łej kra dzie ży trans for ma to ra, a do kład nie de wa sta cji
trans for ma to ra ze sta cji śred nie go na pię cia 15kV/0,4kV
znaj du ją cej się na te re nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go „Gór ki Ustow skie” w Szcze ci nie z któ rej za si la ny
jest ogród dział ko wy. Kra dzież trans for ma to ra zo sta ła
zgło szo na Po li cji i roz po czę to zbie rać ofer ty od pro du cen -
tów trans for ma to rów w ce lu za ku pu no we go. Roz po czę -
to roz mo wy z ENEA w Szcze ci nie o wa run kach na pra wy
sta cji śred nie go na pię cia. Koszt cał ko wi ty prac plus trans -
for ma tor wy niósł 40 173,80 zł. i ubez pie cze nie 980 zł.

Do przy jem no ści z upra wy dział ki i ra do ści z osią gnię -
tych plo nów od 1991 ro ku naj pierw nie śmia ło, ale z cza -
sem ze zwięk szo ną si łą, za czę ła wkra czać po li ty ka.
Za czę ła się wal ka z dział kow ca mi oraz obie can ki uwłasz -
cze nio we. Nie jest bo wiem ta jem ni cą, że praw dzi wym
skut kiem tych obiet nic nie bę dzie do bro użyt kow ni ków
dzia łek, ale po zba wie nie ich gwa ran cji praw nych, któ re
ak tu al nie unie moż li wia ją swo bod ne prze zna cza nie na ce -
le ko mer cyj ne grun tów za ję tych przez ogro dy.

Pro po zy cje uchy le nia usta wy o ROD oraz za po wie dzi
li kwi da cji PZD są naj lep szym te go do wo dem. Bo wiem
pod płasz czy kiem uwłasz cze nia pró bu je się usu nąć dwie
głów ne prze szko dy sto ją ce na dro dze do przej mo wa nia te -
re nów, któ re czę sto są po ło żo ne w atrak cyj nych lo ka li za -
cjach. Nic więc dziw ne go, że śro do wi sko dział kow ców
jest prze ciw ne li kwi da cji ogro dów. Szko da tyl ko, że ze
wzglę dów po li tycz nych na ra ża się tak licz ną gru pę spo -
łecz ną na groź bę utra ty ich praw oraz dzia łek.

Na sze go ogro du też nie omi nę ły za ku sy na nasz te ren.
Dział kow cy nie po zo sta li obo jęt ni na to, cze go do wo dem
by ło ze bra nie 380 pod pi sów w obro nie usta wy o ROD. Na
tym na sza spo łecz ność ogro do wa nie spo czę ła. Śle dząc na



98

bie żą co wy da rze nia i za ku sy na te re ny zaj mo wa ne przez
ogro dy nie tyl ko na sze go, ale so li da ry zu jąc się z dział kow -
ca mi w ca łym kra ju, usta wicz nie i zde cy do wa nie prze ka -
zy wa li śmy swo je sta no wi ska, opi nie, sprze ci wy do pre -
zy den ta RP, pre mie ra RP, po słów, se na to rów, Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, NIK-u, oraz do władz lo kal nych.

Od po wsta nia ogro du, mi mo prze róż nych uzgod nień po -
mię dzy Urzę dem Mia sta, a Za rzą dem Ogro du i Okrę go -
we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców te ren
na szych dzia łek o łącz nej po wierzch ni 2332252 m2 do
dnia dzi siej sze go nie po sia da ure gu lo wa ne go sta nu praw -

ne go grun tów. Mi mo cią głych za ku sów na te re ny zaj mo -
wa ne przez ogro dy, trud no za uwa żyć u nas zwąt pie nie 
w sens ist nie nia ogro dów. Wprost prze ciw nie: dział kow -
cy są dum ni z osią ga nych plo nów, z ra do ści ob co wa nia 
z przy ro dą oraz roz sze rza nia wia do mo ści i wy mia ny do -
świad czeń są siedz kich na te ma ty ogrod nic twa. Swo je chę -
ci w obro nie ogro du dział kow cy ak cen tu ją na co rocz nych
ze bra niach spra woz daw czych uchwa la jąc co ro ku no we
in we sty cje.

W tym ro ku nasz ogród ob cho dzi ju bi le usz 30-le cia ist -
nie nia.

Pre zes ROD „Gór ki Ustow skie” w Szcze ci nie
/-/ Ro man Kremp ski

III miej sce

Bar ba ra Jan kow ska
zam. Bia ła Pod la ska
Ogród „Pio truś” w Sty rzyń cu
k. Bia łej Pod la skiej

Kon kurs PZD „30 lat PZD”

Wcze sną wio sną 1983 ro ku do tar ła do mnie wia do mość
o two rze niu pra cow ni cze go ogro du dział ko we go w od le -
gło ści 10 km od Bia łej Pod la skiej, w Sty rzyń cu, gm. Bia -
ła Pod la ska.

Wpraw dzie mia łam ma łą dział kę na te re nie za le wo wym
Krzny, ale rze ka sta le przy po mi na ła o so bie wy pły wa jąc 
z ko ry ta na po bli skie ogro dy i to mnie znie chę ci ło.

Zde cy do wa łam się na no wą dział kę na ob sza rze oto czo -
nym du ży mi la sa mi, a po ło żo nym obok tra sy War sza wa 
– Te re spol, co uła twia ło do jazd au to bu sem PKS.

Na te re nie prze ję tym – zie mia upra wia na nie zbyt sta -
ran nie przez PGR – zo sta ła po wie rzo na chęt nym do pra -
cy. Ochot ni ków by ło du żo, bo lu dzie zmę cze ni sta nem
wo jen nym chęt nie ucie ka li na ło no na tu ry. Geo de ta do ko -
nał po dzia łu na ma łe skraw ki 500–700 m² te ren 31,57 ha,
część po zo sta wio no ja ko po le tru skaw ko we. 

Obec nie ca ły ob szar two rzą ogro dy dział ko we.
Gmi na chcąc po móc lu dziom, za bra ła te ren i od da ła do

upra wy.
Po cząt ko we za le ce nia wska zy wa ły na ko niecz ność ob -

sia nia ca łe go ogro du wa rzy wa mi, za sa dze nia drzew owo -
co wych i ro ślin ozdob nych.

Za pał wszyst kich nie koń czył się, w tym gro nie by łam
i ja, „Or ka na ugo rze” w Sty rzyń cu przy nio sła mi zdro -
wie. Wcze śniej le karz kie ro wał mnie na ren tę ze wzglę du
na za awan so wa ną cho ro bę wień co wą. Bro ni łam się 
a dział ka i pa nu ją cy w niej mi kro kli mat przy wra cał mi si -
ły, da wał mi uko je nie i ra dość ży cia.

Zgro ma dze nie no wych dział ko wi czów wy bra ło za rząd.
Pre ze si nie zbyt sta ra li się o za go spo da ro wa nie te re nu. Był
jed nak je den czło wiek, mi ło śnik przy ro dy, wi ce pre zes 
i go spo darz, Pan Piotr Gracz. Ten za pa le niec za ra ził nas
mi ło ścią do pięk nych ro ślin i pil no wał po rząd ku, prze -
strze ga nia re gu la mi nu dział ko we go.

Po je go śmier ci ogród przy jął imię dzia ła cza „Pio truś”.
Stop nio wo ogród na bie rał wy glą du, lu dzie bo ry ka li się

z perzem, sła bą zie mią VI (szó stej) kla sy. Jed nak sys te -
ma tycz na pra ca za czę ła da wać owo ce. Każ dy sta rał się 
– przez na wo że nie, wzbo ga ce nie za nie dba nej zie mi – do -
pro wa dzić do użyź nie nia gle by.

Za czę to też bu do wać tzw. al tan ki, mia ły one róż ny wy -
gląd i róż ne roz mia ry. Wy ko rzy sty wa no ja kieś sta re ba ra ko -
wo zy, kio ski, ale wy ro sły i dom ki 35 m², któ re by ły ozdo bą.

Wszyst ko też zmie ni ło się w 1992 r., kie dy pre ze sem zo -
stał Wie sław Tom czuk, se kre ta rzo wa nie mnie po wie rzo no
i tak jest do dziś. W 1996 r. do łą czył do nas wi ce pre zes,
Sta ni sław Gro blew ski, rów nież na dal peł ni swo ją funk cję. 

Wspól nie stwo rzy li śmy Kro ni kę ogro du, tek sty pi szę
na dal. W kro ni ce utrwa li li śmy wia do mo ści o więk szych,
waż nych wy da rze niach w na szym za kąt ku zie mi pod la -
skiej. Kro ni ka jest wzbo ga ca na zdję cia mi wi ce pre ze sa.
Mu szę do dać, że obaj pre ze si stwo rzy li uda ny tan dem.

Pre zes Tom czuk wpadł w wir in ten syw nej pra cy. Ra zem
z Pa nem Pio trem Gra czem i Sta ni sła wem Gro blew skim
zde cy do wa li o ko niecz no ści od dzie le nia zie le nią ogro du
od bar dzo ru chli wej tra sy pro wa dzą cej do Brze ścia.
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Waż ne też by ło wy ko na nie ogro dze nia. Ile to wszyst ko
kosz to wa ło wy sił ku trud no te raz okre ślić i wy ce nić. 

Do ta cji pań stwo wych nie otrzy my wa li śmy, ale stu ka nie
pre ze sa do drzwi władz mia sta, tak że gmi ny da wa ło re -
zul ta ty, za wsze by ły drob ne wspar cia.

Część na pły wa ją cych do ogro du lu dzi nie jed no krot nie
sprze ci wia ła się wpro wa dza nym po rząd kom. Nie chęt nie
wy ko ny wa no pra ce spo łecz ne, wszak w du żym gro nie za -
wsze znaj dą się mal kon ten ci. Stop nio wo jed nak „ar ty ści”
ogro do wi za chę ca li swo im przy kła dem do two rze nia pięk -
nych en klaw ogro do wych.

Z du żym wy sił kiem fi zycz nym i fi nan so wym za rzą du
na cze le z en tu zja stą, pre ze sem – po wsta wa ły in we sty cje.

Pre zes Tom czuk za pro po no wał bu do wę sie ci ener ge -
tycz nej w ogro dzie. 

Wkład fi nan so wy był nie wiel ki, bo wy dep ta ne ścież ki
pre ze sa do władz przy nio sły po moc. Za in te re so wa ni mu -
sie li wy ko nać pra ce w czy nie spo łecz nym, zna czy ło to
wy ko pa nie ro wów na ka ble przez alej ki. Uda ło się, bo w
1994 r. za bły sło świa tło w al tan kach, moż na też by ło bu -
do wać stud nie na wo dę. Dal sze sta ra nia na rzecz ogro du
do pro wa dzi ły do uwłasz cze nia go w 1999 r. a na stęp nie
do strze żo no ko niecz ność bu do wy Do mu Dział kow ca. Pra -
ce przy go to waw cze w po sta ci do ku men ta cji, ze bra nia fun -
du szy wła snych, do ta cji gmi ny, miast, władz wo je wódz -
kich roz po czę ły się w 1997 r., w 2000 r. nasz wspól ny dom
sta nął w ca łej oka za ło ści. Ja kim wy sił kiem sta rań o fun du -
sze, ma te ria ły w tam tych la tach by ło po trze ba więk szość
naj star szych pew nie pa mię ta. Dzia ła czom sam Do mek
Dział ko wy nie wy star czył, uzna li ko niecz ność za go spo -
da ro wa nia te re nu, urzą dze nia dla dzie ci pla cu za baw. Od
2003 ro ku ma li dział ko wi cze mo gli ba wić się w pięk nym
oto cze niu. Za mon to wa ne zo sta ły huś taw ki, al tan ka, do -
mek na pa lach, pia skow ni ca.

Du żym pro ble mem by ło bez pie czeń stwo sa mo cho dów.
Zo stał przy go to wa ny, ogro dzo ny, za my ka ny par king, jest
mo ni to ro wa ny. Wła ści cie le au ta mo gą spo koj nie pra co -

wać, brać udział w róż nych uro czy sto ściach. Mię dzy na ro -
do wy Dzień Dziec ka jest sys te ma tycz nie ob cho dzo ny,
ma li ama to rzy cie szą się po pi sa mi psów po li cyj nych, ćwi -
cze nia mi stra ża ków, jaz dą alej ka mi brycz ką za przę żo ną
w ko nia. Są też róż ne kon kur sy na gra dza ne sło dy cza mi 
i drob ny mi przed mio ta mi. Są też ob cho dy do żyn ko we, by -
ły też wy ciecz ki, gdy mie li śmy u sie bie wię cej pie nię dzy
z do rocz nych wpłat. Od wie dza li śmy Koń sko wo lę, Lu blin.

Ogród współ dzia ła ze śro do wi skiem, bie rze czyn ny
udział w gmin nych do żyn kach, miej skich świę tach plo nów.

Uro czy ogród i wy god ny, do brze wy po sa żo ny Do mek
Dział ko wy za chę ca człon ków ogro du i róż ne śro do wi ska
Bia łej Pod la skiej do urzą dza nia im prez. Go ści my czę sto
dzie ci przed szko li, szkół, eme ry tów, le ka rzy, na wet pra -
cow ni ków są do wych.

Oka zu je się, że cięż ka, wy tę żo na i sys te ma tycz na pra ca
lu dzi za an ga żo wa nych nie sie po ży tek pu blicz ny, rów nież
po pu lar ność a tak że na gro dy na kon kur sach. 

Na kon kur sach pre zy den ta Bia łej Pod la skiej za wsze zaj -
mu je my I miej sce, w wo je wódz twie zdo by li śmy I miej -
sce w 2001 r., a w 2003 r. w Kra jo wym kon kur sie III
miej sce. Jak nie lu bić ogro du „Pio truś” w Sty rzyń cu? Nie -
mal na każ dej dział ce jest ja kaś cie ka wa ro śli na. Mo ją du -
mą jest pięk ny pe ru ko wiec, któ ry ukształ to wa łam na
wspa nia łe drze wo. 

O na szym ogro dzie moż na by ło by jesz cze na pi sać wie -
le, ile by ło kło po tów, róż nych trud no ści przy pro wa dzo -
nych in we sty cjach. Jed nak ener gia, chęć pra cy, za pał
Pre ze sa Tom czu ka uskrzy dlał wszyst kich lub pra wie
wszyst kich.

Nie po ko ją ce są na to miast ata ki po li ty ków na dzia ła ją ce
struk tu ry ROD I PZD. Te re ny ogro dów są ła ko mym ką -
skiem. Ape le, ode zwy na sze z pro te sta mi nie da ją re zul ta -
tu. Na czel ne wła dze za po mi na ją, że wie lu lu dzi ra tu je się
przed bie dą a spraw ność fi zycz na, wy po czy nek psy chicz -
ny są bo gac twem spo łe czeń stwa.

Bar ba ra Jan kow ska

XIII. „JAK POWSTAWAŁY NASZE OGRODY”
PRACE KONKURSOWE

Hi sto ria po wsta nia ogro du się ga ro ku 1978, kie dy to Ko -
pal nia Wę gla Ka mien ne go „1 Ma ja” z Fun du szu So cjal ne -
go za ku pi ła grunt o po wierzch ni 8,17 hek ta ra wraz 
z bu dyn kiem go spo dar czo miesz kal nym. Te re ny te by ły
prze zna czo ne pod Ro dzin ny Ogród Dział ko wy i sta no wi -
ły w więk szo ści pod mo kłe nie użyt ki po ro śnię te tra wa mi,

fa szy ną, ro ślin no ścią ba gien ną oto czo ne z każ dej stro ny
la sa mi, pa sa mi zie le ni. By ły osto ją ptac twa i zwie rzy ny. 
W cza sie II Woj ny Świa to wej prze bie gał przez te te re ny
front.

Sta ra nia o prze zna cze nie te re nów pod ogród trwa ły do
ro ku 1981 – za koń czy ły się suk ce sem. Dzię ki upo ro wi ko -

1. Historia ROD „Gajówka” w Wodzisławiu Śl. 
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le gów, któ rzy póź niej sta li się dział kow ca mi, dy rek cji ko -
pal ni przy stą pio no do wy ko ny wa nia po mia rów, wy ty cza -
nia dróg i alej. Po wo ła no Ko mi tet or ga ni za cyj ny, któ ry
nad zo ro wał pra ce wspól nie z pra cow ni ka mi ko pal ni. Po
wstęp nych i trud nych pra cach, w trak cie któ rych wy ty -
czo no dro gi, po ło żo no ru ry od wad nia ją ce, przy stą pio no
do czę ścio we go przy dzia łu dzia łek po przez lo so wa nie 
i roz po czę to bu do wę al tan. Z uwa gi na trud ny, pod mo kły
te ren, ma te ria ły bu dow la ne prze no szo no ręcz nie.

Ogro dzo no czę ścio wo ogród, utwar dzo no dro gi. Po wo -
ła no Za rząd ogro du, któ re mu prze wod ni czył ko le ga Sta ni -
sław An to nie wicz. Je go po świę ce nie przy nio sło efek ty -
ogród pięk niał i był oczkiem w gło wie dy rek cji ko pal ni.

W ro ku 1988 od by ło się Wal ne Ze bra nie Spra woz daw -
czo-Wy bor cze, wy bra no no wy Za rząd, któ ry przy stą pił do
pra cy. Je go za da nia mi by ło upo rząd ko wa nie spraw zwią -
za nych z bu dyn kiem (miesz ka ła w nim ro dzi na Pań stwa
No wak), któ ry znaj do wał się na te re nie ogro du, ukoń cze -
nie od wod nia nia te re nu, ogro dze nia ze wnętrz ne go, wy ty -
cze nie par kin gu. Ogród zo stał za re je stro wa ny w Kra jo wej
Ra dzie PZD w War sza wie.

Wśród dział kow ców wzrósł en tu zjazm. Uak tyw nił się
Za rząd ogro du, któ ry ko rzy stał z po mo cy ko pal ni, wy bra -
no „Naj ład niej szą dział kę” w ogro dzie, wrę czo no pierw -
sze dy plo my, od zna cze nia, za czę to or ga ni zo wać „Dni
Dział kow ca”. Po wy pro wa dze niu się lo ka to rów z bu dyn -
ku przy stą pio no do je go re mon tu, by ła to ru ina prze zna -
czo na do roz biór ki. Uru cho mio no li nię MZK, na pra wio no
dro gi do jaz do we do ogro du. Du ży udział w tym ma ją
dział kow cy, wła dze sa mo rzą do we, dy rek cja ko pal ni 
„1 Ma ja”. W pra ce włą czył się ko le ga Ja nusz Je lo nek, któ -
ry zo stał dział kow cem, a za ra zem se kre ta rzem Za rzą du.
Za uwa żo no ogrom ną po moc ze stro ny mia sta, sa mo rzą du
jak rów nież sa mi dział kow cy zmie nia li swój ogród.

W ro ku 1991 Wal ne Ze bra nie Spra woz daw czo-Wy bor -
cze wy bie ra no wy Za rząd ogro du. Je go Pre ze sem zo stał
ko le ga Ja nusz Je lo nek, któ ry kie ru je Za rzą dem do dnia dzi -
siej sze go. Do ce nio no je go pra cę, sta ra nia i tro skę o ogród.
Na kre ślo no trud ne za da nia. Mo der ni za cję bu dyn ku do mu
dział kow ca (dzi siaj pięk ny obiekt – słu żą cy dział kow com),
do koń cze nie bu do wy dróg i par kin gu (na 130 sa mo cho -
dów), Upo rząd ko wa no do ku men ta cję ogro du oraz do ku -
men ta cję dział kow ców. Or ga ni zo wa ne są „Dni dział-
kow ca”, „Dzień dziec ka”, „Po że gna nie ła ta”, przy zna wa -
ne są od zna cze nia i wy róż nie nia. W ob cho dach bio rą
udział wła dze Związ ku, mia sta, sa mo rzą du, po li cji, se na -
to ro wie i po sło wie, środ ki ma so we go prze ka zu. Dzię ki
przy chyl no ści władz Związ ku otrzy mu je my do ta cje, środ -
ki fi nan so we wpły wa ją rów nież z Urzę du Mia sta i spon so -
rów. Po wo ła no Ko mi sję In we sty cyj ną do spraw elek try fi -
ka cji ogro du. Wła sny mi środ ka mi, przy wła snym wkła dzie
pra cy elek try fi ku je my nasz ogród. Zmo der ni zo wa no uję cie
wo dy pit nej w do mu dział kow ca, za bu do wa no szam bo.
Pre zes Za rzą du re pre zen tu je nasz ogród we wła dzach
Związ ku. Ogród sta je się oa zą spo ko ju i wy po czyn ku.

W ro ku 2000 prze ka za no uro czy ście grun ty w Użyt ko -
wa nie Wie czy ste. Ogród bie rze udział w współ za wod nic -
twie „Naj pięk niej szy ogród” zaj mu jąc I miej sce w De le-
ga tu rze, oraz I miej sce w OZ Ślą skim. Na wią zu je my kon -
takt z Do mem Dziec ka w Go rzy cach, z któ rym współ pra -
cu je my do dnia dzi siej sze go. Dzie ci bio rą udział 
w fe sty nach z oka zji Dnia Dziec ka, prze ka zu je my rów -
nież wa rzy wa, owo ce, ar ty ku ły żyw no ścio we. Współ pra -
cu je my ze Szko łą Pod sta wo wą w Wo dzi sła wiu Ślą skim -
or ga ni zu je my wspól ne ogni ska, po ka zy upra wy zie mi.
Wpa ja my dzie ciom sza cu nek do zie mi. Wspól nie z dzieć -
mi bie rze my udział w „Sprzą ta niu świa ta”. Ogro dem,
pięk ny mi dział ka mi in te re su ją się środ ki ma so we go prze -
ka zu. Ogród nasz na zy wa ny jest ogro dem „cu kier ko -
wym”, co nam po chle bia. Uka zu ją się ar ty ku ły w lo kal nej
pra sie, go ści my wła dze Okrę go we go Za rzą du z je go Pre -
ze sem Pa nem Je rzym Le śnia kiem, wła dze mia sta, sa mo -
rzą du, po słów, se na to rów, te le wi zję.

Ca ła do ku men ta cja jest za war ta w Kro ni ce ogro du.
Szczy ci my się wpi sa mi w kro ni ce Pre ze sa Kra jo wej Ra -
dy PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Za rząd ogro du, je go dział kow cy to wspa nia ła ro dzi na.
Ogród sta je się miej scem wy po czyn ku, roz ryw ki dla dział -
kow ców i miesz kań ców na sze go mia sta. Po sia da my ogró -
dek jor da now ski, plac za baw, bo isko do gry w pił kę
siat ko wą, pla żo wą, stół ping pon go wy, na któ rym roz gry -
wa my tur nie je dla dzie ci i do ro słych. Za ło ży li śmy bi blio -
te kę, ma my pręż nie dzia ła ją cych in struk to rów ogro -
do wych, a ko le ga Ja nusz Je lo nek ja ko in struk tor okrę go wy
to ogrom na ko pal nia wie dzy, któ rą prze ka zu je dział kow -
com. Po ka zy cię cia drzew i krze wów, ba da nia gle by, pięk -
ne ta bli ce in for ma cyj ne to tyl ko część pra cy in struk to rów.

Ko mi sja So cjal na – wspól ne wy jaz dy na grzy by, pie cze -
nie ziem nia ków, po ka zy kwia to we, wy jaz dy do ope ret ki
mo gą być przy kła dem dla in nych ogro dów.

Na le ży my do Ośrod ka Fi nan so we go przy De le ga tu rze
Re jo no wej w Ryb ni ku co uła twia nam pro wa dze nie do -
ku men ta cji fi nan so wej ogro du.

Rok 2006 to ob cho dy 25-le cia po wsta nia ogro du. Swo -
ją obec no ścią za szczy ci li nas 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. Na te re nie ogro du zo sta ła od pra wio na
Msza świę ta w in ten cji dział kow ców, wrę czo no naj wyż -
sze od zna cze nia związ ko we, wy róż nie nia i dy plo my. Po -
chwa łom  nie by ło koń ca. Roz pie ra ła nas du ma z tak
pięk ne go ogro du.

Dzia ła cze na sze go ogro du mie rzą jesz cze wy żej, zgła -
sza my nasz ogród do współ za wod nic twa w kon kur sie
„Ro dzin ny Ogród Dział ko wy”. Po za ję ciu I miej sca 
w okrę gu ślą skim, w 2008 ro ku zaj mu je my czo ło we miej -
sce w kra ju. Suk ces ten do dat ko wo nas uskrzy dlił, sta li -
śmy się „ba jecz nym ogro dem”. Dział ka na sze go ko le gi
dział ko wi cza rów nież zaj mu je czo ło we miej sce w kra ju.

Mo der ni zu je my nasz ogród, po dej mu je my się no wych
in we sty cji. Ma rzy się nam bu do wa stud ni głę bi no wej na
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te re nie ogro du, jed nak z uwa gi na trud ne wa run ki geo lo -
gicz ne nie ma moż li wo ści jej bu do wy.

Ogród po sia da stro nę in ter ne to wą, swój por tal „Fo rum
dział kow ców”. Re ali zu je my pro gram „Ogród przy ja zny
śro do wi sku” po przez nie sto so wa nie środ ków che micz -
nych, ochro nę i do kar mia nie ptac twa. Na te re nie ogro du
jest po nad 100 bu dek lę go wych oraz pa śni ki dla zwie rzy -
ny. Wio sną sły chać śpiew pta ków.

Ogród jest bez piecz ny, nie do cho dzi do kra dzie ży i wła -
mań – współ pra cu je my z Po li cją i Stra żą Miej ską. Dział -
kow cy to ro zu mie ją ca się ro dzi na. W la tach 2000–2009
prze pra co wa li śmy oko ło 15 ty się cy ro bo czo go dzin, wy -
ko nu jąc więk szość prac w ogro dzie.

Ist nie je peł ne zro zu mie nie dział kow ców z wła dza mi
Związ ku. Dział kow cy sta now czo sprze ci wi li się pro jek -
to wi PIS do ty czą ce mu zmia ny usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. Bro ni my praw na sze go Związ -
ku po przez sta no wi ska Wal ne go Ze bra nia, jak rów nież
udział Pre ze sa Za rzą du w Ra dzie Mia sta, udział w I Kon -
gre sie PZD czy spo tka niach w Sej mie.

Je ste śmy dum ni z na sze go ogro du, któ ry ko cha my i bę -
dzie my go bro ni li.

Pre zes Za rzą du, któ ry jest rów nież Prze wod ni czą cym
Ko le gium Pre ze sów śro do wi ska Wo dzi sław Ślą ski, god nie
re pre zen tu je nas we wła dzach Związ ku. Dzia łal ność Za -

rzą du jest kie ro wa na do dział kow ców i wszyst ko co ro bi -
my, ro bi my dla do bra Związ ku, nas sa mych. Dział kow cy
na sze go ogro du wspar li fi nan so wo ogro dy, któ re ucier pia -
ły pod czas po wo dzi. Dział ki na sze go ogro du bio rą udział
w kon kur sie zor ga ni zo wa nym przez lo kal ną ga ze tę „No -
wi ny Wo dzi sław skie” na naj ład niej szą in fra struk tu rę ogro -
du, al ta nę i dział kę.

W ro ku 2011 bę dzie my ob cho dzi li 30-le cie za ło że nia
ogro du i je ste śmy pew ni, że uro czy sto ści bę dą wspa nia łe
z udzia łem władz Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, władz Mia sta, sa mo rzą du, po słów i se na to -
rów. Uho no ru je my dzia ła czy na sze go ogro du oraz je go
za ło ży cie li.

Ogród nasz li czy 155 dział kow ców, a je go po wierzch nia
wy no si 8,17 hek ta ra. Przed sta wi li śmy hi sto rię po wsta nia
ogro du. Nie spo sób opi sać wszyst kie go co ro bi my aby
nasz ogród na dal się roz wi jał i z dnia na dzień pięk niał.
Do ku men ta cja zdję cio wa znaj du je się w Kra jo wej Ra dzie
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie, fil my 
w Za rzą dzie ogro du.

Do łą cza my wiersz do wy ko rzy sta nia w na szej pra sie,
na pi sa ny przez wnu ka dział kow ca na Dni Dział kow ca
2007 ro ku. 

Za pra sza my do od wie dze nia na sze go ogro du.

Opra co wał: Ja nusz Je lo nek w opar ciu o kro ni kę ogro -
du, wie dzę dział kow ców i do ku men ty ar chi wal ne. 

Ogród „Ga jów ka” tak się na zy wa ogród gdzie się od po czy wa, 
Tu taj chęt nie przy jeż dża my i tak wol ny czas spę dza my. 
Wła śnie tu swą dział kę mam chęt nie jeż dżę gdy czas mam. 
Moż na tu się zre lak so wać lub coś so bie wy ho do wać.
Każ dy sie je to co chce po tem z ape ty tem zje.
Wszę dzie ro sną wi ta min ki dla chłop czy ka i dziew czyn ki.
Owo ców tu ma my moc, że się nie da zjeść przez noc. 
Wa rzyw też tu nie bra ku je każ dy z nich coś przy go tu je.
Szczy pio re czek do ja jecz ka lep szy na wet niż szy necz ka. 
Rzep ka pysz na jest do chleb ka, a po niej si ła krzep ka. 
Kwia tów wy bór jest bo ga ty są tu klom by i ra ba ty.
W sam raz urwać na „Dzień Ta ty”.
Z pięk nych pi wo nii i ró ży zro bić Ta cie bu kiet du ży.
Krze wów rów nież nie brak nie są aza lie i są tu je.
A kie dy głód po czu je my szyb ko gril la szy ku je my. 
I już gło du nie czu je my gdy kieł ba skę pysz ną zje my.
Go tów kę gdzie wy dać ma my bo skle pik też po sia da my.
Są sło dy cze oraz lo dy dla spra gnio nych, dla ochło dy. 
Kto zmę czo ny usiąść mo że. 
Jest tu tak że pia skow ni ca, plac za baw, bo iska do gry. 
Ro dzi ce, dziad ko wie mi li dłu go się nie za sta na wiaj cie,
pa kuj cie swo je dzie ci, wnu ki Przy jeż dżaj cie!
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Na wstę pie mo ich wspo mnień, bę dą cych głów nym  te -
ma tem  Kon kur su „Jak po wsta wa ły na sze ogro dy”, ogło -
szo ne go Uchwa łą nr 104/2 przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców, do któ re go to
Kon kur su ni niej szym przy stę pu ję, wy ra ża jąc swo je wiel -
kie uzna nie i po dzię ko wa nie wszyst kim  tym oso bom w
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy któ rzy by li ini cja to ra mi po my -
słu ogło sze nia Kon kur su i za pro si li do udzia łu w nim każ -
de go dział kow ca chęt ne go do pi sa nia.

Dla mnie ma ją ce go dzi siaj 70 lat ży cia i 35-let ni staż
dział kow ca, za chę ta do udzia łu w kon kur sie sta ła się in spi -
ra cją do te go, aby, się gnąć pa mię cią wstecz i od two rzyć na
kart kach pa pie ru to co war te do za pa mię ta nia w mi nio -
nym okre sie two rze nia się ogro du i je go roz wo ju.

Za cznę od te go, że ja ko dziec ko re pa trian ta w ma ju 1945
r. przy je cha łem ze Lwo wa do Opo la i za miesz ka łem w
dziel ni cy dom ków jed no ro dzin nych obok sta dio nu ODRY
OPOLE, gdzie miesz kam z ro dzi ną do dziś. Obok dziel -
ni cy wspo mnia nych dom ków znaj do wa ły się po la i nie -
użyt ki, na któ rych od po cząt ku lat 60-tych za czę to
bu do wać blo ki miesz kal ne dziel ni cy „CHABRY”, któ ra
dziś li czy, kil ka ty się cy miesz kań ców. No wi miesz kań cy
bar dzo szyb ko oka za li chęć po wro tu ze śro do wi ska wiel -
ko miej skie go rów nież do ob co wa nia z przy ro dą i na tu rą,
do upra wia nia zie mi. W tam tych la tach po sia da nie dział -
ki da wa ło wy mier ną po moc w pro wa dze niu go spo dar stwa
do mo we go. Ist nie ją ce wów czas wła dze Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, a szcze gól nie Za rząd Wo je wódz ki 
w Opo lu, wspól nie z wła dza mi mia sta zro zu mia ły po trze -
bę nie sie nia po mo cy miesz kań com w za kre sie umoż li wie -
nia uzy ska nia no wych te re nów prze zna czo nych na ogro dy
dział ko we. Wie le za kła dów pra cy za de kla ro wa ło po moc
swo im pra cow ni kom w za go spo da ro wy wa niu otrzy ma -
nych dzia łek. 

Dziś z ar chi wal nych do ku men tów znaj du ją cych się 
w Biu rze Za rzą du na sze go ogro du wy ni ka, że la tem 1964 r.
Urząd Mia sta Opo la prze ka zu je w dzier ża wę Wo je wódz -
kie mu Za rzą do wi POD miej skie te re ny z prze zna cze niem
na za go spo da ro wa nie ja ko no wy Ogród im. XX-le cia
PRL. Nie moż li wo ścią jest opi sa nie na kil ku stro nach for -
ma tu A -4 wiel kie go en tu zja zmu i ra do ści ja ką prze ży wa -
li dział kow cy pierw szych 133 dzia łek. 

Ta ką sa mą ra dość prze ży wa li na stęp ni dział kow cy, któ -
rzy swo je ogro dy otrzy my wa li w la tach 1975 i 1981. Na
otrzy ma nych te re nach nie by ło nic oprócz za pe rzo ne go
ugo ru, na któ rym geo de ci pa li ka mi ozna czy li 3 aro we po -
let ka. Wia do mo tyl ko by ło, że pod gru bo ścią oko ło 
0,5 me tra czar nej zie mi znaj do wał się twar dy ka mien ny
mar giel, któ ry był wy do by wa ny z po bli skich ka mie nio ło -
mów przez ce men tow nię „ODRA” ja ko su ro wiec do pro -
duk cji ce men tu. Z pierw szej gru py dział kow ców, kształ-
to wa ła się eki pa or ga ni za cyj na pierw sze go Za rzą du, Biu -
ra i go spo da rza ca łe go Ogro du. Trze ba tu wy mie nić na -

stę pu ją ce na zwi ska ów cze snych dzia ła czy, z któ rych wie -
lu ży je do dziś.

Wil helm Kła ko wicz, Jan Roz wa dow ski, Wła dy sław
Gwiaz da, Mie czy sław La chow ski, Mi czy sław Czaj kow -
ski, Ta de usz Sam bor ski, Zbi gniew Sto kło sa, Dio ni zy Zy -
giert, Ali cja Nie azie lą, Cze sław Ba jur ko, Hen ryk Ko s-
ma la, Sta ni sław Sa dec ki, Ja ni na Sto kło sa, Jó ze fa Kar piń -
ska, Ste fan Waj man, Jó zef Wa lec ki, Wa cław Ber nard, Sta -
ni sław Wró bel.

Pierw szym Pre ze sem Za rzą du zo stał Wła dy sław Gwiaz -
da, obo wiąz ki pra cow ni ka Biu ra pod ję ła Ja ni na Sto kło sa,
go spo da rzem ca łe go Ogro du wy bra no Dio ni ze go Zy gier -
ta. Dla lep szej or ga ni za cji i moż li wo ści pra wi dło we go
funk cjo no wa nia Za rzą du Ogro du wy bu do wa no w czy nie
spo łecz nym (przy fi nan so wej po mo cy Wo jew. Za rzą du
PZD), drew nia ny ba rak 15x6 m, któ ry stał się Biu rem 
i świe tli cą Ogro du Dział ko we go im. XX-le cia PRL. Zor -
ga ni zo wa nie i uru cho mie nie Biu ra po zwo li ło upo rząd ko -
wać i le piej zor ga ni zo wać pra cę ad mi ni stra cyj ną i do cie rać
z in for ma cja mi do każ de go dział kow ca. Do lu dzi za czę ły
wpły wać obo wią zu ją ce dział kow ców Re gu la mi ny do ty -
czą ce praw i obo wiąz ków, roz pro wa dzo no obo wią zu ją cy
sta tut PZD, zor ga ni zo wa no pod ręcz ną bi blio tecz kę z li te -
ra tu rą ogrod ni czą, umoż li wia no ku po wa nie cza so pi sma
„dział ko wiec”. Za rzą do wi bar dzo za le ża ło na spraw nym
prze ka zy wa niu wszel kich no wo ści ja kie pły nę ły z od gór -
nych ogniw or ga ni za cyj nych PZD. Prze szko le ni w za kre -
sie prze strze ga nia prze pi sów wy bra ni ale jo wi na bie żą co
po ucza li o za sa dach pra wi dło wych na sa dzeń, bu do wy al -
ta nek, ogro dzeń itp. Otrzy my wa ne rów nież tą dro gą
wszel kie usta le nia  po dej mo wa ne przez Za rząd Kra jo wy
PZD, po zwa lał czuć zwy kłym dział kow com  świa do mość,
że się ma praw ną opie kę.

Zwy kli dział kow cy ro bi li swo je. Wspo mi na jąc tam ten
okres po zwo lę so bie za ak cen to wać po my sło wość i za rad -
ność wła ści cie li po szcze gól nych ogro dów w bu do wa niu
al ta nek, ogro dzeń i roż nych urzą dzeń na swo ich dział kach.
W tam tych la tach nie by ło ta kich moż li wo ści i ta kie go wy -
bo ru w za ku pie ma te ria łów bu dow la nych, ja kie dziś ofe -
ru ją spe cja li stycz ne skle py.

Za kła dy pra cy umoż li wia ły swo im pra cow ni kom ku po -
wa nie ma te ria łów od pa do wych i po cho dzą cych z roz biór -
ki swo ich li kwi do wa nych obiek tyw. Du żą po mo cą był
oka zyj ny bez płat ny trans port za ku pio nych ma te ria łów.
Przy znam, że mo ją al tan ką. 3x4 m zbu do wa łem z de sek
sy be ryj skie go świer ku, z któ re go wy ko na ne by ły wcze -
śniej skrzy nie do trans por tu czę ści za mien nych ro syj skich
sa mo cho dów im por to wa nych z ZSRR. W ra mach po mo -
cy za kła du w któ rym prze pra co wa łem 40 lat (Za kład Na -
praw czy Ta bo ru Ko le jo we go OPOLE) za sym bo licz na
zło tów kę za ku pi łem płyt ki be to no we do wy ło że nia chod -
ni ków. Z po dob nej po mo cy sko rzy sta ło wie lu ko le gów
pra cu ją cych w tym sa mym za kła dzie. Ze sprze da ży sta ro -

2. Hi sto ria ogro du „Cha bry” w Opo lu 
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uży tecz nych szyb z okien wa go nów, zbu do wa li śmy na
wła snych dział kach kil ka szklar ni. Wi dzę, że rów nież
obec nie młod sze po ko le nie dział kow ców w rach mach roz -
bu do wy i mo der ni za cji po sia da nych dzia łek, ra dzi so bie 
w po dob ny spo sób.

Od sa me go po cząt ku po wsta nia Ogro du, za ist niał pro -
blem bra ku wo dy do pod le wa nia swo ich upraw. Ze stud -
ni znaj du ją cej się na naj niż szym te re nie ko rzy sta li ty ko
nie licz ni dział kow cy oko licz nych ogro dów. Już nie pa -
mię tam w ja ki spo sób Za rząd uzgod nił przy wo że nie w
upa le dni becz ko wo za mi wo dę do pod le wa nia. Wo dy by -
ło za wsze ma ło, nie wy star cza ło dla wszyst kich. By ły pre -
ten sje i nie po ro zu mie nia. Wy bu do wa nie sie ci wod nej na
te re nie ogro du sta ło się jed nym z głów nych za dań dla wy -
bra ne go Za rzą du. O wszyst kich spra wach i pro ble mach
ja kie zwią za ne by ły z bu do wą sie ci wo do cią go wej trze ba
by by ło na pi sać od dziel ne opra co wa nie (ni niej sze opra co -
wa nie w/g za ło żeń nie mo że prze kro czyć 10 stron), dla te -
go ma jąc na uwa dze ko niecz ność po ru sze nia wie lu in nych
te ma tów po zwo lę so bie krót ko za ak cen to wać. Naj więk -
sze za słu gi i udział w pla no wa niu, or ga ni za cji pra cy, nad -
zo rze przy bu do wie sie ci wo do cią go wej ma ży ją cy jesz cze
ów cze sny Pre zes na sze go Ogro du mgr inż. Wil helm Kła -
ko wicz.

Trze ba za zna czyć, że każ dy dział ko wiec na alej ce
wzdłuż swo je go ogro du mu siał we wła snym za kre sie wy -
ko pać rów o głę bo ko ści oko ło 1 m w ce lu uło że nia rur.
Pierw szy stru mień wo dy z kra nów dział ko wych po pły nął
w czerw cu 1982 ro ku. Wo da pom po wa na jest z nie da le -
kie go akwe nu, któ ry jesz cze w cza sach przed wo jen nych,
był ka mie nio ło mem z su row cem dla po trzeb pro duk cji ce -
men tu.

Rów no le gle z bu do wą sie ci wo do cią go wej, na Ogro dzie
trwa ła bu do wa Biu ra Za rzą du, świe tli cy i trzech ma ga zy -
nów na ma te ria ły ogrod ni cze z prze zna cze niem do sprze -
da ży dział kow com. Wy bu do wa no je den bu dy nek z wy żej
wy mie nio ny mi po miesz cze nia mi. Zna la zło się tam rów -
nież miej sce na sprzęt go spo dar czy i cięż sze na rzę dzia
wy po ży cza ne dział kow com.

W tym sa mym cza sie ogro dzo no te ren ca łe go ogro du
siat ką me ta lo wą, za wie szo ną na be to no wych słu pach oraz
wy ko na no czte ry me ta lo we bra my wjaz do we. Wszyst kie
wy mie nio ne in we sty cje wy ma ga ły pra cy ludz kich rąk 
w więk szo ści wy ko ny wa nych przez dział kow ców w czy -
nie spo łecz nym. Za kła dy pra cy wspo ma ga ły wy ko naw -
stwo ob słu gą, sprzę tem spe cja li stycz nym i trans por tem. To
wszyst ko mo gło zo stać zre ali zo wa ne przede wszyst kim
dzię ki po mo cy fi nan so wej ogniw nad rzęd nych Pol skie go
Związ ku Dział kow ców co moc no by ło pod kre śla ne na
Wal nych Ze bra niach. Wła śnie ca ły pro ces roz wo ju Ogro -
du miał swo je od zwier cie dle nie w co rocz nych ze bra niach
spra woz daw czych oraz co kil ka lat spra woz daw czo -wy -
bor czych zwo ły wa nych i or ga ni zo wa nych przez Za rząd
Ogro du. Z po wo du bra ku so cjal nych moż li wo ści (brak
świe tli cy a póź niej jej ma łe po miesz cze nie) ze bra nia od -

by wa ły się i od by wa ją do dziś w uży cza nych nam przez
za kła dy pra cy i przy ja zny nam in ny ogro dach dział ko wych
więk szych sa lach. Na tych spo tka niach od by wa ją cych się
na po cząt ku se zo nu dział ko we go, zgła sza no po my sły i po -
stu la ty, któ re już w for mie Uchwał zo bo wią zy wa ły ko lej -
ne Za rzą dy do od po wied nie go go spo da ro wa nia.

Od pierw szych lat dzia łal no ści Ogro du, bar dzo ak tyw -
nie dzia ła ła Ko mi sja So cjal na przy Za rzą dzie Biu ra or ga -
ni zu jąc dla wy róż nia ją cych się dział kow ców wie le
im prez. To co mia ło po pu lar ność w spo łe czeń stwie mia ło
swo je od bi cie na na szym Ogro dzie. Na „DZIEŃ KO-
BIET” or ga ni zo wa no spo tka nia przy ka wie i sło dy czach.
W po dob ny spo sób świę to wa no „DNI SENIORA”. Jed -
nak naj więk sze wzię cie mia ły spo tka nia or ga ni zo wa ne na
wol nym po wie trzu dla dzie ci w „DNIU DZIECKA”. 
W cen tral nej czę ści ogro du Za rząd zor ga ni zo wał sta ły plac
re kre acyj ny z huś taw ka mi i dra bin ka mi do stęp ny mi przez
ca ły se zon i to nie tyl ko dla dzie ci dział kow ców ale dla
dzie ci z ca łe go Osie dla przy cho dzą ce z opie ku na mi. W
dniu swo je go świę ta dzie ciom or ga ni zo wa no wie le kon -
kur sów z na gro da mi a wie czo rem ogni sko z pie cze niem
kieł ba ski. W szcze gól ny spo sób i bo ga to pro gra mo wo
świę tu je się „DNI DZIAŁKOWCA”. Zbie ra się z dzia łek
do rod ne plo ny wa rzyw, kwia tów i owo ców, któ re eks po -
nu je się na oka zyj nych wy sta wach na dział ko wym pla cu
re kre acyj nym, na osie dlo wym te re nie wy po czyn ko wym
a na wet w cza sie Mszy Św. w Opol skiej Ka te drze, gdzie
uczest ni czy de le ga cja na sze go Ogro du. Wszyst kie eks po -
na ty z wy sta wy prze ka zy wa li śmy w da rze dla Do mu
Dziec ka i dla lu dzi star szych Do mu Opie ki Spo łecz nej
obok Opol skiej Ka te dry. Ak tyw ne Pa nie z Ko mi sji So cjal -
nej to: Ma ria Wał ko wicz, Ma ria Rysz kie wicz, Ali cja Nie -
dzie la, Ma ria Skar bek, Bro ni sła wa Sła wiń ska. 

15-le cie ist nie nia i dzia łal no ści na sze go Ogro du oraz do -
tych cza so we osią gnię cia sta ły się oka zją i in spi ra cją do
za ło że nia al bu mu- FOTOKRONIKI, aby utrwa lać i re je -
stro wać cie ka we wy da rze nia ja kie dzie ją się w dzia łal no -
ści tu tej sze go ogro du, pod kre ślać pra cę lu dzi za an ga-
żo wa nych w je go roz wój. W kro ni kar skiej for mie pi sać 
o dział kow cach na gra dza nych przez Za rząd Ogro du, Wo -
jew. Za rząd PZD a na wet przez Ra dę Kra jo wą PZD. Tak
się sta ło, że to wła śnie mnie – au to ro wi ni niej sze go opra -
co wa nia po wie rzo no obo wią zek bie żą ce go za peł nia nia
no wych ak tu al no ścia mi. Ma jąc wów czas do dys po zy cji
wła sny apa rat fot. ZENIT (dzi siaj juz OLIMPUSA), sta -
ra łem się przez tam te la ta i dzi siaj rów nież utrwa lać na fo -
to gra fiach naj cie kaw sze fak ty z ży cia ogro du. Na dzień
dzi siej szy FOTOKRONIKA to 2 opa słe to my z za pi sa ny -
mi kar ta mi oraz set ka mi czar no bia łych i ko lo ro wych zdjęć
opa trzo nych ko men ta rzem. Wie le fak tów po da nych w tym
opra co wa niu, ma swo je od zwier cie dle nie na stro nach
FOTOKRONIKI. Wie le sa tys fak cji da ło mi uzna nie w ro -
ku 1983 przez Ze spół Hi sto rycz ny Wo jew. Za rzą du PZD
za cha rak ter i spo sób pro wa dze nia FOTOKRONIKI i za -
kwa li fi ko wa nie jej do Kra jo we go Kon kur su PZD w War -
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sza wie. Nie mo gę po mi nąć w tym opra co wa niu fak tu, że
na szych dzia łek, nie omi nę ły przy kre wy da rze nia. Otóż 
w sierp niu 1981 r. prze szła nad te re nem ogro du trą ba po -
wietrz na, któ ra zmio tła z po wierzch ni wie le al ta nek, da -
chów, znisz czy ła drze wo stan. W cza sie pa mięt nej po wo -
dzi na Opolsz czyź nie w ro ku 1997, wie le dzia łek zo sta ło
za la nych tak, że po ogro dach moż na by ło -pły wać ka ja -
kiem. Szko dy by ły wiel kie a po rząd ko wa nie wy ma ga ło
wie le do dat ko wej pra cy i kosz tów.

Z prze pro wa dza nych co rocz nie ko mi syj nych prze glą -
dów, po szcze gól nych dzia łek i ca łe go Ogro du moż na wy -
cią gnąć wnio sek, że z bie giem lat do ko nu ją się po zy tyw ne
zmia ny zwią za ne z mo der ni za cją tech nicz ną urzą dzeń
dział ko wych (np. wzrost elek try fi ka cji al ta nek, oświe tle -
nie ale jek itp.). Młod sze po ko le nie dział kow ców uno wo -
cze śnia na sa dza nie drzew i krze wów, two rzy cie ka we
for my traw ni ków.

Cen nym i po ży tecz nym do rob kiem na sze go Ogro du jest
znaj du ją ca się w je go cen trum a jed nak w ma ło wi docz -
nym, skry tym za gę sty mi igla ka mi i krze wa mi pa sie ka.
Swo ją dzia łal ność pro wa dzą pszcze la rze -dział kow cy.
Swo je ule po sia da ją za do dat ko wym ogro dze niem w bez -
piecz nym miej scu. Nie trze ba ni ko mu tłu ma czyć ja ką po -
ży tecz ną ro lę speł nia ją pszczo ły dla ogro du i ca łej oko li cy.
Ne sto rem i do świad czo nym fa chow cem w tej gru pie mi -
ło śni ków na tu ry jest pan Mie czy sław La chow ski.  

Dział kow cy wdzięcz ni są Wła dzom Mia sta za zre ali zo -
wa nie na sze go waż ne go po stu la tu, zgło szo ne go przez nasz
Za rząd do opol skie go Ra tu sza, dzię ki któ re mu mia sto wy -
bu do wa ło dro gę ro we ro wą as fal to wą, wzdłuż ca łe go ogro -
du przy ru chli wej ul.Lu bo szyc kiej. Po pra wi ło to zde cy-
do wa nie wy go dę i bez pie czeń stwo prze miesz cza nia się
idą cych na dział ki i po wra ca ją cych z dzia łek.

Pa trząc na ca ły Ogród „CHABRY” z lo tu pta ka (pięk ny
jest wi dok z za ro śnię te go krze wa mi wzgór ka, któ rym jest
wko pa ny w zie mię be to no wy zbior nik ma wo dę sta no wią -
cy wie żę ci śnień dla na sze go ogro du) moż na ge ne ral nie
stwier dzić, że nasz Ogród jest ład ną zie lo ną oa zą na te re -
nie mia sta Opo la. Na pew no da je ona ży cio daj ną ener gię
dla je go miesz kań ców pod wie lo ma wzglę da mi.

Ja ko dział ko wiec tut. ogro du wie lo krot nie z sa tys fak cją
czy ta łem ar ty ku ły za miesz cza ne w na szym re gio nal nym
dzien ni ku TRYBUNIE OPOLSKIEJ o suk ce sach ja kie nasz
Ogród od no sił w róż nych kon kur sach or ga ni zo wa nych
przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Dla przy kła du wspo -
mnę, że w ro ku 1932 za ję li śmy I -miej sce na naj ak tyw niej -
szy ogród w Wo jew. Opol skim i otrzy ma li śmy na gro dę 
25 000 zł. Na to miast w ro ku 2007 otrzy ma li śmy oka za ły
Pu char w Kon kur sie Okrę go wym za II-miej sce naj lep szych
Ogro dów. Na sze wła dze nad rzęd ne uzna ły, że w wie lu dzie -
dzi nach mo że my być przy kła dem dla in nych ogro dów.

W związ ku z tym go ści li śmy w ro ku 1983 przed sta wi -
cie li Wo jew. Za rzą du PZD z Wro cła wia oraz Par du bic kich
dział kow ców z Cze cho sło wa cji.

Pi sząc o osią gnię ciach mam świa do mość, że suk ce sy ro -

dzi ły się dzię ki pra cy ludz kich rąk i umy słów sa mych
dział kow ców, a przede wszyst kim od da nych dzia ła czy na
każ dym szcze blu Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Spra -
wa przej mo wa nia i za go spo da ro wy wa nia w tam tych la -
tach. No wych te re nów prze WZ PZD by ła waż nym
pro blem spo łecz nym. Trze ba by ło roz wią zy wać róż ne
kwe stie or ga ni za cyj ne i in we sty cyj ne Waż na by ła par ty cy -
pa cja za kła dów pra cy i ma te rial ną po moc. Nie odzow na
by ła ko or dy na cja wszel kich prac i po moc fi nan so wa ze
stro ny WZ PZD a na wet Kra jo wej Ra dy PZD. Dziś nie
po tra fię zna leźć ta kich spra wie dli wych kry te riów dzię ki
któ rym ja mógł bym per so nal nie wy mie nić mniej lub bar -
dziej za słu żo nych dla roz wo ju tut. ogro du. Mo gę tyl ko śle -
dząc kar ty dział ko wej FOTOKRONIKI wy róż nić tych,
któ rzy zo sta li w niej za pi sa ni w na gro dę ja ko wy róż nie ni.

Wśród tych wy mie nio nych są Pre ze si oraz Człon ko wie
Ko lej nych Za rzą dów i roż nych Ko mi sji oraz zwy kli dział -
kow cy uzy sku ją cy do bre wy ni ki w upra wach i es te ty ce
dzia łek. Oto ich na zwi ska: Wła dy sław Gwiaz da, Wil helm
Kła ko wicz, Jan Roz wa dow ski, Sta ni sław Wró bel, Zbi -
gniew i Ja ni na Sto kło so wie, Cze sław Ba jur ko, Ste fan Waj -
man, Hen ryk Ko sma la, Ta de usz Sam bor ski, Jó ze fa Kar-
piń ska, Dio ni zy Zy giert, Jó zef Fir lej, Mie czy sław Ja rzą -
bek, Edward Wit kow ski, Hen ryk Saj dak, Jó zef Wa łec ki,
Ma ria Smo lar ska, Jan Bier nac ki, Ka rol Paz dan.

Bez żad nych wąt pli wo ści na szcze gól ne uzna nie, za
pra cę w two rze niu Ogro du od chwi li je go po wsta nia do
ro ku 2000 za słu żył so bie Dio ni zy Zy giert, któ ry przez 
36 lat spra wo wał po wie rzo ne mu obo wiąz ki go spo da rza
ca łe go Ogro du.

Ostat nie mi nio ne la ta pi szą dal szą hi sto rię Ogro du, być
mo że two rząc no we zwy cza je i tra dy cję. Wspo mnę, że w
ro ku 2000 po wsta ła na dziel ni cy miesz ka nio wej „CHAB-
RY” no wa Pa ra fia pod we zwa niem Św. Ka ro la Bo ro me -
usza, ja ko Ju bi le uszo we Vo tum dla Ja na Paw ła II. Ak tu-
al nie wszel ka li tur gia od by wa się w tym cza so wej Ka pli -
cy obok bu du ją ce go się Ko ścio ła. Pi szę o tym po nie waż
więk szość pa ra fian-dział kow ców wpi sa ła się w ży cie tut.
Ogro du or ga ni zu jąc ma jo we na bo żeń stwa na dział ko wym
te re nie re kre acyj nym z udzia łem za pro szo ne go Pro bosz -
cza ks. Zbi gnie wa Bin kie wi cza. Dział kow cy rów nież uro -
czy cie świę tu ją w Ka pli cy DNI DZIAŁKOWCA i
DZIAŁKOWE DOŻYNKI wy sta wia jąc sym bo licz ne wy -
sta wy plo nów. Po „ma jów ce” moż na wy pić ka wę lub her -
ba tę sma ku jąc cia sta upie czo ne przez wła ści ciel ki dzia łek.
Ja ko cie ka wost kę po dam, że na od da nych do za go spo da -
ro wa nia ugo rach sto ją dziś (już hi sto rycz ne) dwa Krzy że.
Po nad 100-let ni drew nia ny u wierz choł ka na po cząt ku
ogro du, dru gi me ta lo wy (też przed wo jen ny) na ro gu ul.
Lu bo szyc kiej i Har cer skiej. Oby dwa są pie czo ło wi cie pie -
lę gno wa ne przez dział kow ców.

Pro ces roz wo ju Ogro du trwa nie ustan nie, tak jak nie na -
sy co ne są po trze by każ de go dział kow ca w nie ustan nym
dą że niu do upięk sza nia i po pra wia nia funk cjo nal no ści
wszyst kie go co jest na swo jej dział ce. Ogród „CHABRY”
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nie ma już moż li wo ści roz wi ja nia się przez po więk sza nie
grun tów, dla te go ca ła uwa ga obec ne go Za rzą du bę dzie
sku pio na na mo der ni za cji i kon ser wa cji środ ków po sia -
da nych i do sko na le niu or ga ni za cji pra cy. Ce nię so bie
uczest ni cze nie w Wal nych Ze bra niach Spra woz daw czych
lub Spra woz daw czo -Wy bor czych. Jest wów czas oka zja
bli żej po znać ro lę ja ką speł nia ją w struk tu rze or ga ni za cyj -
nej PZD te re no we ogni wa. Je stem świad kiem zgła sza nych
wnio sków i po stu la tów. Są rów nież wte dy moż li wo ści do -
wie dzieć się o po li ty ce Kra jo we go Zjaz du De le ga tów pro -
wa dzo nej szcze gól nie w spra wach za gro żeń, któ re mo gą
do tknąć dział kow ców. Wie le wnio sków i po stu la tów przy -
ję tych do re ali za cji przez no wy, wy bra ny wio sną te go ro -
ku Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „CHABRY”
za pew nią na szym dział kow com spo koj ny ko lej ny se zon.

Na dzie ję na za pew nie nie dział kow com i ich ro dzi nom
ak tyw ne go wy po czyn ku, pro wa dze nia wła snych upraw
ogrod ni czych, re kre acji i wy cho wy wa nie na stęp nych po -
ko leń w du chu ro dzin nym da je fakt, że kie ro wać  – Ogro -

dem bę dzie Za rząd w oso bach:
– mgr inż.Ry szard Gi rec ki – Pre zes, Kry sty na Pocz ta rek

–V -ce Pre zes, Sta ni sław Szew czuk – Se kre tarz, któ ry to
Za rząd w nie zmie nio nym skła dzie jed no gło śnie zo stał wy -
bra ny na dru gą ka den cję.

W naj bliż szym cza sie wśród za pla no wa nych waż nych
za dań Za rząd przy po mo cy służb miej skich za mie rza
utwar dzić po wierzch nię par kin gu przy bra mie wjaz do wej
nr 3, skon kre ty zo wać pla ny dot. pod łą cze nia do sie ci do -
dat ko we go uję cia wo dy w ce lu pod le wa nia ogro du, roz -
sze rzyć moż li wość za ku pu na te re nie ogro du więk szej
ilo ści i asor ty men tu środ ków ochro ny ro ślin i na wo zów.

Pra gnę mo im ni niej szym opra co wa niem, skrom nie włą -
czyć się w nurt ży cia wiel kiej ro dzi ny dział kow ców, aby
zgod nie z ży cze niem Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców ubo ga cić hi sto rię kon ty nu owa -
nia tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Ser decz nie po zdra wiam ini cja to rów ogło szo ne go kon -
kur su.

/-/ Mi chał Pre is

3. Hi sto ria ROD im. T. Ko ściusz ki w Ostro wie Wlkp. 

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. Ta de usza Ko ściusz ki
w Ostro wie Wiel ko pol skim na wią zu je do hi sto rii ogro du
dział ko we go za ło żo ne go w 1936 ro ku. W Pol sce dzia łał
Cen tral ny Zwią zek To wa rzystw Ogro dów i Osie dli Dział -
ko wych. W Ostro wie ist nia ły już dwa ogro dy: „Przy Pa -
ro wo zow ni”, obec nie im. S. Czar niec kie go po wsta ły 
w 1908 oraz im. 3 Ma ja, któ ry zo stał za ło żo ny w 1924.

Hi sto ria na sze go ogro du jest nie tyl ko bo ga ta ale i nie -
co skom pli ko wa na. Ści śle łą czy się z hi sto rią i funk cjo -
no wa niem Fa bry ki „Wa gon”, któ ra wy bu do wa na zo sta ła
w la tach 1920-24. Fa bry ka wie le ra zy zmie nia ła na zwę 
i pod po rząd ko wa nie. Wraz z Fa bry ką wy bu do wa no tar tak
i bu dy nek miesz kal ny przy uli cy Wro cław skiej 152 wraz
z kan ty ną.

W 1927 Fa bry ka zmie nia ła na zwę na Warsz ta ty Wa go -
no we. Tar tak po 8 la tach funk cjo no wa nia zo stał w 1932
zli kwi do wa ny.

Rok 1936 – Za ło że nie ogro du dział ko we go.
Wła śnie na te re nie po tar tacz nym, z ini cja ty wy to wa rzy -

stwa „Ro dzi na Ko le jo wa”, zo stał za ło żo ny ogród pod na -
zwą „To wa rzy stwo Ogród ków Dział ko wych”. Po sia dał 71
dzia łek i 70 użyt kow ni ków, na jed nej dział ce wy bu do wa -
no pa wi lon biu ro wo -go spo dar czy. Każ da dział ka mia ła
po wierzch nię 500–600 m2. Te ren ogro du przy le gał bez -
po śred nio do warsz ta tów od stro ny wschod niej, ulic Wy -
soc kiej i Ka mien nej. Z dru giej stro ny ogro du znaj do wał
się rów. Do jazd do ogro du był od po łu dnio wej Dro gi Po -
lnej (ul. Sa do wa).

Or ga ni za to ra mi ogro du, któ rzy we szli w skład Za rzą du
„TOD” by li: – inż. Jan Pa weł Ra jek - prze wod ni czą cy, Wi -
cen ty Idzior, Zyg munt Mie rzyń ski (Pre zy dium Za rzą du),
An to ni Blek, Piotr Maj chrzak, Cze sław No ga la, Mi chał
Ogra bek, Jó zef Perzyń ski, Sta ni sław Si kor ski i Fran ci szek
Woj cie chow ski. Okres or ga ni za cji ogro du był jed nym 
z naj trud niej szych w pra cy dla dział kow ców i Za rzą du.
Ogród nie po sia dał na wet zwy kłej stud ni. Wo dę do na -
wad nia nia dzia łek czer pa no z ro wu. Trzy stud nie z ko ło -
wro tem po bu do wa no w ro ku 1937.

La ta 1940–1944 – Okres oku pa cji.
W okre sie oku pa cji, Ogro dem jak i Warsz ta ta mi za rzą -

dza li Niem cy, zmie nia jąc na zwę na „Ra ish bah naus be se -
run swerk Ostro wo”.

W Ogro dzie pew ną ilość dział kow ców sta no wi li też Po -
la cy.

3 stycz nia 1945 – Wy zwo le nie Ostro wa.
Po wy zwo le niu Ostro wa, Warsz ta ty zo sta ły prze ję te

przez pań stwo pod na zwą „Warsz ta ty Głów ne Ko lei Pań -
stwo wych 2 kla sy”. Re ak ty wo wa no dzia łal ność Cen tral -
ne go Związ ku Ogro dów i Osie dli Dział ko wych. Re ak-
ty wo wa no i dzia łal ność Ogro du „TOD”, do cze go czyn nie
włą czy li się ak ty wi ści  – dział kow cy:

– Ste fan Głu szek – prze wod ni czą cy Za rzą du „TOD”,
An to ni Blek, Ste fan Ra taj czyk, Wi cen ty Idzior, Jan Gą -
sio rek i in ni. Po bu do wa no tak że jed ną pom pę ręcz ną.

W tym sa mym ro ku (1945) z ini cja ty wy Sta ni sła wa Li -
piń skie go, na te re nie miej skim, przy uli cy Wro cław skiej
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zo stał za wo żo ny no wy ogród za kła do wy pod na zwą „Przy
Kan ty nie”, obec nie ROD „Ko le jarz”.

Rok 1946 – Wspól ny Za rząd dla trzech ogro dów.
Ogro dy, de kre tem z dnia 29.06.46 r. „o ogro dach dział -

ko wych” zo sta ły pod nie sio ne do ran gi urzą dzeń uży tecz -
no ści pu blicz nej, był to akt praw ny re gu lu ją cy za kła da nie
i dzia łal ność ogro dów.

Ogród „Te re nu Warsz ta to we go” wraz z ogro dem „Przy
Pa ro wo zow ni” zo sta ły or ga ni za cyj nie po łą czo ne z ogro -
dem „Przy Kan ty nie” pod wspól ną na zwą – „To wa rzy -
stwo Ogród ków Dział ko wych ZZK” (Związ ku Za wo -
do we go Ko le ja rzy). Prze wod ni czą cym Za rzą du wspól ne -
go dla trzech ogro dów zo stał Sta ni sław Li piń ski, I wi ce -
prze wod ni czą cym zo stał Ste fan Głu szek, II wi ce-
prze wod ni czą cym – Jan Li bu dzic z ogro du „Przy Pa ro -
wo zow ni”.

Wszyst kie dział ki zo sta ły za go spo da ro wa ne.
Rok 1947 – Na wod nie nie na dział kach „Te re nu Warsz -

ta to we go” po lep sza się; dział kow cy bu du ją dal sze dwie
stud nie, na pra wio no opar ko wa nie, 20 dział kow ców przy -
stą pi ło do współ za wod nic twa, roz po czę to szko le nie.

Rok 1948 – Wy dzie lo no plac za baw, na pra wia się dro -
gi we wnątrz Ogro du. Do współ za wod nic twa przy stą pi ło
50 dział kow ców.

Rok 1949 – Na pod sta wie uchwa lo nej przez Sejm usta -
wy „o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych”, ogro dy zo -
sta ły od da ne pod za rząd Związ ków Za wo do wych.
„To wa rzy stwo Ogród ków Dział ko wych ZZK” przyj mu je
na zwę – „Pra cow ni cze Ogród ki Dział ko we ZZK”.

Współ za wod nic two da je co raz więk sze ko rzy ści, dział -
kow cy wi dząc co raz więk sze zbio ry, chęt niej bio rą w nim
udział. Szko le nie trwa. Roz po czę to po lep sze nie na wod -
nie nia. Trwa „wal ka” o usa mo dziel nie nie się Ogro du.

Rok 1950 – Usa mo dziel nie nie się Ogro du.
22 stycz nia Ogród „Te re nu Warsz ta to we go” po now nie

usa mo dziel nia się. Na Wal nym Ze bra niu Or ga ni za cyj nym
przy ję to na zwę „Pra cow ni cze Ogro dy Dział ko we - Warsz -
ta ty Me cha nicz ne ZZK II”.

Wy bra no Za rząd w skła dzie: – An drzej Ja błoń ski - prze -
wod ni czą cy, Ste fan Głu szek – wi ce prze wod ni czą cy, An -
to ni Blek – se kre tarz, An to ni Brdyś – skarb nik, Ste fan
Bi nie da – go spo darz oraz człon ko wie – Fran ci szek Paw -
lak, Ste fan Ra taj czyk, Wła dy sław Smo la rek, Sta ni sław
Tor chal ski i Mi chał Wol niak.

Do Ko mi sji Re wi zyj nej wy bra no 3 człon ków i 2 za stęp -
ców. Prze wod ni czą cym zo stał Igna cy Chmie lec ki, człon -
ka mi – Wan da Abrosz cza ków na, Fran ci szek

Szu ka ła, za stęp cy – Ta de usz Ga lus i Jó zef Prze rwa.
Sąd Po lu bow ny (Ko le żeń ski) sta no wi li Sta ni sław Wy -

bie ra ła – prze wod ni czą cy, Jan Mo czy dłow ski, Mar cin Pa -
lusz kie wicz, Ka zi mierz Ste in ke i Mi chał Wojt kow ski.

Dzię ki ini cja ty wie pre ze sa Ja błoń skie go i człon ków Za -
rzą du, Ogród szyb ko się roz wi jał. Po bu do wa no pod ło gę 
i pa wi lon na pla cu za baw oraz do pro wa dzo no świa tło. Ob -
sa dzo no plac krze wa mi ozdob ny mi. Dzia ła ły ko mi te ty za -

ba wo we dla po zy ski wa nia bu dże tu. Roz po czę to przy go to -
wa nia do bu do wy wła sne go wo do cią gu. Jed ną dział kę
(41), z użyt ko wa nia któ rej zre zy gno wa no, prze zna czo no
na plac za baw dla dzie ci. Dro gi na wo żo no żuż lem. Po wo -
ła no do ży cia ze spół ho dow li pszczół, wy bra no trzy oso bo -
we sek cje, sa dow ni czą i wa rzyw ni czą, prze wod ni czą cy mi
sek cji zo sta li – W. Smo la rek i S. Bi nie da. Przy pra cach
wy róż ni li się – Fran ci szek Szu ka ła, Ste fan Bie nie da i Jó -
zef Perzyń ski. F. Rok 1951 – Warsz ta ty prze mia no wa no
na „Za kła dy Na praw cze Wa go nów nr 11”.

Na ogro dzie wy bu do wa no pa wi lon biu ro wo -go spo dar -
czy z po dium dla or kie stry. Po bu do wa no ma ga zyn, po -
więk szo no pod ło gę na pla cu za baw, za in sta lo wa no oświe t-
le nie elek trycz ne. Dro gi na wo żo no żuż lem.

Du żym osią gnię ciem by ło od da nie do użyt ku wo do cią -
gu z in sta la cją wod ną ty pu po lo we go, po sia da ją ce go 
945 mb. rur z mo to pom pą i sil ni kiem elek trycz nym, do -
pro wa dza jąc wo dę do każ dej dział ki. Był to je den z pierw -
szych te go ty pu wo do cią gów w Pol sce (po noć był ar ty kuł 
w „dział kow cu”). Na le ży tu od no to wać, że pra ce przy wo -
do cią gu wy ko ny wa ne by ły ko lek tyw nie.

Rok 1952 – W stycz niu Za kła dy zo sta ły wy łą czo no ze
struk tu ry PKP i utwo rzo no Za kła dy Na praw cze Ta bo ru
Ko le jo we go „Ostrów”. Ogród z ko lei przy jął na zwę Pra -
cow ni cze Ogród ki Dział ko we te re nu I Warsz ta to we go
przy Ra dzie Za kła do wej Za kła dów Na praw czych Ta bo ru
Ko le jo we go „Ostrów”. 

6 stycz nia do ko na no wy bo ru no wych władz Ogro du.
Do Za rzą du 8-oso bo we go (5 czł.i 3 zast.) po now nie we -

szli: An drzej Ja błoń ski – prze wod ni czą cy, An to ni Blek -
se kre tarz, Ste fan Bi nien da – go spo darz, Wła dy sław Smo -
la rek – czł., Ste fan Głu szek – z -ca czł. oraz Fran ci szek
Szu ka ła – skarb nik.

Ko mi sję Re wi zyj ną sta no wi li: Ste fan Ra taj czyk – prze -
wod ni czą cy, Igna cy Je zier ski”, Mi chał Ogra bek – człon -
ko wie, Sta ni sław Ty sler, Lu dwik We igt – za stęp cy czł.

Są do wi Ko le żeń skie mu (5 czł.i 3 zast.)  prze wod ni czył
Win cen ty Idzior. Do ko na no wy bo ru 6-oso bo wej Ko mi sji
Współ za wod nic twa, któ rej prze wod ni czą cym zo stał An to -
ni Brdyś. Do Za rzą du do ko op to wa ni zo sta li: Jan Grzesz -
czyk, Mar cin Jan ko wiak.

8 czerw ca 1952 od by ło się ofi cjal ne otwar cie wo do -
cią gu.

8 mar ca 1953 na Wal nym Ze bra niu na wnio sek Prze -
wod ni czą ce go An to nie go Brdy sia przy ję to no wą na zwę i
nada no imię pa tro na Ogro du: POD przy ZNTK „Ostrów”
im. T. Ko ściusz ki . Pod su mo wa no wy ni ki współ za wod -
nic twa za rok 1952. Naj wię cej punk tów uzy ska ły dział ki
użyt ko wa ne przez dział kow ców: S. Ra taj czy ka, A. Ja błoń -
skie go i S. Głusz ka. Wy róż nio no tak że 10 dzia łek. Za ca -
ło kształt pra cy na rzecz Ogro du w ro ku 1952, in struk tor
po wia to wy POD Wa cław Pod las wrę czył na gro dy, któ re
otrzy ma li: Jó zef Prze rwa, Ka zi mierz Woj cie chow ski i Mi -
chał Ma lesz ka. Wy bra no no wy Za rząd w skła dzie: An -
drzej Ja błoń ski – prze wod ni czą cy, Sta ni sław Mły nar czyk
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- wi ce prze wod ni czą cy, An to ni Blek – se kre tarz, An to ni
Brdyś – skarb nik, Ste fan Jan kow ski – go spo darz, Ste fan
Bi nien da – przew. ko mi sji fa cho wo -go spo dar czych, Fran -
ci szek Na wroc ki, Jo zef Prze rwa, Wa cław Si kor ski – bi -
blio te karz, Fran ci szek Szu ka ła i Ka zi mierz Woj cie -
chow ski. Wy bra no 15-oso bo wą Ko mi sję fa cho wo-go spo -
dar czą. Ko mi sji sta tu to wych nie wy bie ra no.

Pra ce w Ogro dzie zo sta ły za ha mo wa ne z po wo du roz -
bu do wy Za kła dów i prze nie sie nia dzia łek na in ny te ren.
Po mi mo te go, 5 wrze śnia Ogród bie rze udział w Po wia to -
wej Wy sta wie Ogrod ni czej. Do skła du Ko mi te tu Wy sta -
wo we go zo stał wy ty po wa ny Jó zef Prze rwa, a do urzą-
dze nia sto iska wy zna czo no Fran cisz ka Szu ka łę. Za no to -
wa no, że na te re nie Ogro du znaj do wa ło się 1250 róż nych
drzew owo co wych, 2382 krze wów agre stu i po rze czek
oraz nie zli czo ną ilość ma lin.

Rok 1955 – No wy ogród za kła do wy.
W tym sa mym ro ku, z ini cja ty wy Sta ni sła wa Li piń skie -

go, po sła na Sejm dwóch ka den cji w la tach pięć dzie sią -
tych, przy uli cy Wy soc kiej, na te re nie po ce giel nia nym
zo sta je za ło żo ny no wy ogród pod na zwą – POD przy
ZNTK im. M. No wot ki. Te ren Ogro du przy le gał bez po -
śred nio od po łu dnia do Ogro du im. K. Ro kos sow skie go
za ło żo ne go w 1950, obec nie ROD „Przy ro da”. Mię dzy
ogro da mi prze bie ga ła ko lej ka by łej Ce giel ni. Ogród po -
sia dał 70 dzia łek. Współ or ga ni za to ra mi by li: Fran ci szek
Ko wal ski, (dz.53), Jan Da da niak (dz.51), Le on Ko niecz -
ny (dz.111) i Igna cy Li bu dzic (dz.81). Oni też sta no wi li
pierw szy Za rząd, prze wod ni czą cym zo stał F.  Ko wal ski.
Od po cząt ku, na tym te re nie, do chwi li obec nej, użyt kow -
ni ka mi dział ki są: Pe la gia Lis (dz.44) i Ze non Ma ślin ski
(dz.122), dłu go let ni spo łecz ny in struk tor fa cho wy.

Rok 1954 - Ogród im. T. Ko ściusz ki tak do sko na le za -
go spo da ro wa ny, je sie nią zo stał prze nie sio ny na no wy te -
ren (w bez po śred nie są siedz two Ogro du im. M. No wot ki)
o po wierzch ni 2,4 ha po by łym wła ści cie lu Fi glu, tzw. te -
ren gór ny. Od da no w użyt ko wa nie 53 dział ki. Dział ki
przy dzie la no wg ko lej no ści nu me rów dzia łek jak na te re -
nie Za kła do wym.

Rów no cze śnie kon ty nu owa ne by ły in we sty cje wspól ne
dla obu ogro dów. Na te re nie POD im. M. No wot ki wy bu -
do wa no dom go spo dar czy ty pu za ko piań skie go, sza le ty,
stud nię głę bi no wą (17 m głę bo ko ści), pom pow nię ze
zbior ni kiem i sieć wo do cią go wą. Na le ży wspo mnieć, że
ogród jesz cze 5-9 wrze śnia bie rze udział w wy sta wie
POD, uzy sku jąc III na gro dę z dy plo mem. 

Na le ży nad mie nić, że wo do ciąg z in sta la cją wod ną ty -
pu po lo we go od stą pio no dla POD „Pa ro wo zow nia”, któ -
ry funk cjo no wał do 1997.

5 lu te go 1955 na Wal nym Ze bra niu Po łą cze nio wym,
przy ję to na zwę – POD przy ZNTK im. T. Ko ściusz ki.
Traf ny to był wy bór, gdyż nie mu sia no zmie niać pa tro na
jak in ne ogro dy.

Do ko na no wy bo ru no we go Za rzą du, w skład któ re go
we szli: – An drzej Ja błoń ski – prze wod ni czą cy, Fran ci szek

Paw lak – z -ca przew., An to ni Blek – se kre tarz, Igna cy Li -
bu dzic – skarb nik, Mar cin Pan ko wiak – go spo darz, Mi -
chał Ma lesz ka – z -ca go spo da rza.

Ko mi sji Re wi zyj nej nie wy bie ra no, jej ka den cję prze -
dłu żo no o je den rok. Wy bra no na to miast ko mi sje: ochro -
ny ro ślin, współ za wod nic twa, sa dow ni czą i pszcze lar ską.
Usta lo no skła dy dzie sięt ni ków dla współ pra cy z Za rzą -
dem. Po pra wio no opło to wa nie i utwar dzo no alej ki żuż -
lem. Na pla cu za baw po sa dzo no drze wa lip i aka cji,
po ma lo wa no świe tli cę i do pro wa dzo no ener gię elek trycz -
ną. Od 4 do 11 wrze śnia Ogród bie rze udział w Wo je -
wódz kiej Wy sta wie Osią gnięć POD w Po zna niu.

5 lu te go 1956 na Ze bra niu Spra woz daw czo-In for ma cyj -
nym do ko na no wy bo ru Ko mi sji Re wi zyj nej, któ rej prze -
wod ni czą cym zo stał Igna cy Je zier ski.

Funk cję z -cy prze wod ni czą ce go Za rzą du po wie rzo no
Edwar do wi Prze pior ko. Za stęp cą go spo da rza zo stał Jo zef
Kaź mier czak.

Na Ze bra niu oma wia no bra ki i nie do cią gnię cia, przy
wy ko na nej in we sty cji – stud ni i bu dyn ku, wa dy któ rych
mo gły być usu nię te przez ka pi tal ny re mont. Wi ną za ten
stan w du żej mie rze obar czo no po przed nie go prze wod ni -
czą ce go Za rzą du. Dział kow cy li czą na po moc ZNTK. Za -
kła dy mo gły na ten cel wy asy gno wać kwo tę 130.000 zł 
w ro ku na stęp nym.

Rok 1957 – Od te go ro ku, roz po czął się od dol ny ruch
zwią za ny z przy wra ca niem sa mo rząd no ści ogro dów dział -
ko wych. Za czę ły po wsta wać wo je wódz kie za rzą dy POD,
po wo ła no Kra jo wą Ra dę POD.

Po głę bio no stud nię do 27 m. Przy ję to no wy te ren po ce -
giel nia ny i wy ty czo no 23 dział ki. Ist nie ją cy staw (dz.109)
za sy pa no zie mią uzy sku jąc do dat ko wą dział kę. No we
dział ki pod łą czo no do sie ci wo do cią go wej. Pod ko niec ro -
ku Ogród po sia dał 146 dzia łek.

W la tach 1958–59 za go spo da ro wa no plac za baw po -
przez bu do wę la stri ko wej pły ty do tań ca, po dium dla or -
kie stry, bro dzi ku z wo do try skiem i huś ta wek dla dzie ci.

31 stycz nia 1960 – od by ło się Wal ne Ze bra nie Spra woz -
daw czo -Wy bor cze. W myśl no we go re gu la mi nu naj pierw
zo stał wy bra ny An drzej Ja błoń ski na prze wod ni czą ce go
Za rzą du, a na stęp nie człon ko wie Za rzą du: Sta ni sław Hy -
la – z-ca przew., Jan Ignor – se kre tarz, Jan Grzesz czyk 
– skarb nik, Fran ci szek Szu ka ła – go spo darz, An to ni Blek
– przew. ko mi sji współ za wod nic twa, Józf Mi ko łaj czyk,
Ed mund Gra jek, Ka zi mierz Ma jew ski oraz Wła dy sław
Rus sek, oni sta no wi li Ko mi tet Za ba wo wy.

Do Ko mi sji Re wi zyj nej we szli: Fran ci szek Na wroc ki,
Cze sław Ka sprzak,

Cze sław Ko ło dziej ski, Ste fan Głu szek i Mi chał Lis.
Do Ko mi sji Roz jem czej zo sta li wy bra ni: Wa cław Si kor -

ski, Fran ci szek Paw lak, Ste fan Jan kow ski, Mie czy sław Il -
ski i Jó zef Kaź mier czak.

Rok 1961 – z funk cji prze wod ni czą ce go Za rzą du re zy -
gnu je An drzej Ja błoń ski, 

W tym też ro ku zmarł. Przez rok Za rzą dem kie ro wał
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Sta ni sław Hy la. W miej sce ustę pu ją ce go J. Igno ra na se -
kre ta rza po wo ła no Ka zi mie rza Po le ro wi cza oraz Ka zi mie -
rza Po pło ny ka, za stęp ca mi prze wod ni czą ce go zo sta li
Ed mund Gra jek i Fran ci szek Paw lak, a człon kiem Za rzą -
du – Jó zef Szmaj.

Rok 1962 – Ogród zo stał po więk szo ny o dal szy te ren
po ce giel nia ny (2,7 ha) przy by ły 52 dział ki. W tym też ro -
ku dział kę otrzy mał au tor ni niej szej pra cy. Dwie dział ki
po cząt ko wo sta no wi ły staw.

Rok 1963 – Sta ni sław Hy la ze wzglę du na stan zdro wia
re zy gnu je z pra cy w Za rzą dzie. Kie row nic two nad Za rzą -
dem prze jął Ed mund Gra jek. No wy te ren ogro dzo no siat -
ką dłu go ści 600 mb. Za ło żo no bra mę wjaz do wą od uli cy
Strze lec kiej, utwar dzo no alej ki.

Rok 1964 – Wszyst kie dział ki pod łą czo no do sie ci wod -
nej Ogro du po uprzed nim uło że niu 650 mb. rur wo do cią -
go wych. Ogród po sia dał już 3500 mb. sie ci wod nej.

Rok 1966 – W tym ro ku prze wod nic two w Za rzą dzie
prze jął Lu dwik Grzę da, on też w 1967 za pro po no wał mnie
do pra cy w Za rzą dzie, przej mu jąc od

An to nie go Ble ka w ro ku 1970 funk cję prze wod ni czą -
ce go Ko mi sji Współ za wod nic twa, któ rą peł ni łem do
1978.

Rok 1967 – Prze wod ni czą cym na dwa la ta zo stał Wła -
dy sław Be ra, po czym po now nie do 1977 ro ku Za rzą do -
wi prze wod ni czył L. Grzę da.

W tym też okre sie pod ję to sta ra nia o mo der ni za cję świe -
tli cy, mia ła być po pro wa dzo na na pół noc kosz tem dwóch
dzia łek. Za mon to wa no pom pę głę bi no wą.

Rok 1977 – Na prze wod ni czą ce go Za rzą du wy bra no
Sta ni sła wa Szu kal skie go,  a przez rok 1981 funk cję prze -
wod ni czą ce go peł nił Bo le sław Krup ka.

Rok 1982 – Kie row nic two Za rzą dem po wie rzo no Jó ze -
fo wi Kon da lo wi. Roz po czę to elek try fi ka cję Ogro du. Przy -
ję to no wy te ren przy le gły do uli cy Wy soc kiej, po zy sku jąc
20 dzia łek.

Rok 1985 - Pre ze sem Za rzą du zo sta je Sta ni sław Frąsz -
czak. Przy stą pio no do za go spo da ro wa nia ostat nie go te re -
nu przy uli cy Strze lec kiej – od da ne go w 1984 pod cza -
so we użyt ko wa nie 13 dzia łek, któ re w 1998 zo sta ły od -
da ne pod bu do wę uli cy. 

1986 – Wy ko rzy stu jąc do god ną sy tu ację po uchwa le niu
przez Sejm no wej usta wy o POD i po wo ła niu do ży cia
PZD Za rząd przy stą pił do mo der ni za cji i bu do wy Do mu
Dział kow ca. Do ku men ta cję tech nicz no -kosz to ry so wą
prze ka zał czło nek Za rzą du An drzej Wojt czak, któ rą opra -
co wał w ra mach pra cy dy plo mo wej w Tech ni kum Bu dow -
la nym.

Dom Dział kow ca w 80% bu do wa no sys te mem go spo -
dar czym, udzia łem wła snym użyt kow ni ków, w tym czy -
nach spo łecz nych oraz par ty cy pa cją za ja du opie kuń cze go
(ZNTK), do ta cji z bu dże tu Urzę du Mia sta i do ta cji OZ
PZD.

Rok 1990 – Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze człon ków
Ogro du od by ło się już we wła snej no wo wy bu do wa nej sa -

li. W tym ro ku Ogród prze szedł na wła sny roz ra chu nek
gdyż ZNTK zre zy gno wa ły z opie ki pa tro nac kiej.

Rok 1992 – Do ko na no wy bo ru no wych władz Ogro du.
Funk cję pre ze sa Za rzą du

po wie rzo no Ma ria no wi Szczy gło wi. Dom Dział kow ca
był suk ce syw nie wy kań cza ny oraz w mia rę moż li wo ści
fi nan so wych wy po sa ża ny w sprzęt i za ple cze ku chen ne
aby za pew nić funk cjo nal ność po miesz czeń pod czas or ga -
ni zo wa nych spo tkań i uro czy sto ści oko licz no ścio wych,
do cze go w du żej mie rze przy czy ni ła Ko mi sja So cjal na w
skła dzie: Ma ria Mi chal ska - prze wod ni czą ca z pa nia mi:
He le ną Mać ko wiak i Mi ro sła wą Szczy gieł. Do ko na no
koń co we go roz li cze nia fi nan so we go za da nia in we sty cyj -
ne go 9 wrze śnia 1995 pod czas Wo je wódz kie go Dnia
Dział kow ca do ko na no ofi cjal ne go otwar cia Do mu Dział -
kow ca.

Od 10 mar ca 1996 do 1998 Za rzą dem kie ro wał Ma rian
Woj ty siak, 15 wrze śnia, pod czas Ju bi le uszu 60-le cia
Ogro du od sło nię to ta bli cę pa miąt ko wą z wi ze run kiem pa -
tro na. Od sło nię cia ta bli cy do ko nał Fran ci szek Paw lak,
któ re mu wraz ze Sta ni sła wem Fa bi szem Wal ne Ze bra nie
nada ło ty tuł i dy plom - Ho no ro wy Czło nek Pra cow ni cze -
go Ogro du Dział ko we go.

Rok 1997 – Ogród otrzy mu je ty tuł „Pra cow ni czy Ogród
Dział ko wy 100-le cia”.

Rok 1998 – Za rząd po wie rza funk cję pre ze sa Ire ne uszo -
wi Snia ta ła.

22 lu te go 19999 prze ję to grun ty Ogro du ak tem no ta rial -
nym w wie czy ste użyt ko wa nie przez PZD.

La ta 1999 – 2000 – Za rzą dem kie ru je Ali cja Sta chow -
ska. W okre sie tym otyn ko wa no Dom Dział kow ca. Wy po -
sa żo no sa lę w no wy sprzęt: krze sła i sto ły. Po głę bio no
stud nię do 42 m.

2006 – Wy bo ry no wych władz Ogro du. Pre ze sem Za -
rzą du zo stał Ire ne usz Snia ta ła. Wy mie nio no sta rą in sta la -
cję na wad nia ją cą na no wą. W ro ku 2009 po dob nie do-
ko na no wy mia ny sta rej in sta la cji elek trycz nej Ogro du na
no wą z wy pro wa dze niem licz ni ków z al tan na ze wnątrz,
w po bli że ale jek Ogro du. Wy mie nia no okna w Biu rze Za -
rzą du i kuch ni oraz czę ścio wo w ko ry ta rzu wej ścio wym
do sa li (świe tli cy).

10 kwiet nia 2010 do ko na no wy bo ru no wych władz.
Funk cję pre ze sa Za rzą du po wie rzo no po now nie Ire ne -
uszo wi Snia te le. Ak tu al nie w skład Za rzą du wcho dzą: Ja -
cek Za wod ny i Bro ni sław Ha daś (wi ce pre ze si), Alek -
san dra Ja nic ka – se kre tarz, Mie czy sła wa Adach – skarb -
nik, Bar ba ra Ba zak, Ge no we fa

Fi li pek, Al bin Ka le ta, Ha li na Ka zi mier czak, Ta de usz
Mą drzak i An drzej Trze ciak – człon ko wie Za rzą du.

Go spo da rzem Ogro du jest Ka zi mierz Ka zi mier czak, 
a elek try kiem – Ar tur Woź niak.

Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej, dru gą ka den cję prze -
wod ni czą: Cze sław Płó cien ni czak i Ma rian Szczy gieł.

W ro ku bie żą cym, uję cie wo dy z ba se nem (21 tys.) zo -
sta ło ogro dzo ne no wym opło to wa niem oraz wy re mon to -
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wa no po miesz cze nie biu ro we.
Wszyst kie do tych cza so we osią gnię cia i roz wój Ogro du,

in fra struk tu ry, nie by ły by moż li we, gdy by nie zro zu mie -
nie dział kow ców, któ rzy w czę ści się opo dat ko wa li lub
oso bi ście an ga żu jąc się do prac na rzecz Ogro du. Nie spo -
sób wy mie nić na zwi ska dział kow ców, za słu żo nych ak ty -
wi stów - spo łecz ni ków. W uzna niu za sług za dzia łal ność
spo łecz ną, człon ko wie Ogro du by li wy róż nia ni przez wła -
dze Związ ku dy plo ma mi, na gro da mi rze czo wy mi oraz
pie nięż ny mi. Od 1960 ro ku, 275 dział kow ców zo sta ło wy -
róż nio nych od zna ka mi związ ko wy mi. Ogó łem nada no
475 od znak, w tym „Za słu żo ne go Dział kow ca”: 41 brą -
zo wych, 159 - srebr nych i 48 - zło tych oraz 21 od znak „Za
Za słu gi dla PZD”. Ak tu al nie użyt ku ją cy dział kę – 180
człon ków Ogro du po sia da od zna kę, w tym: 72 dział kow -
ców – brą zo wą, 67 – srebr ną, 25 – zło tą i 16 – „Za Za słu -
gi dla PZD”.

Ogród obec nie sta no wi te ren o po wierzch ni 11.0415 ha
i po sia da 233 dzia łek oraz 382 człon ków PZD.

Na le ży za zna czyć, że do brze ukła da się współ pra ca z
Okrę go wym Za rzą dem PZD w Ka li szu. Świad czy o tym
fakt, że od 1975 r. człon ko wie ROD, wy biera ni by li do
Wo je wódz kie go (Okrę go we go) Za rzą du (3), Ko mi sji Roz -
jem czej (4) i ko mi sji pro ble mo wych (3):

1. Lu dwik Grzę da, 1975–84 – prze wod ni czą cy Ko mi sji
Roz jem czej

2. Le on Sta cho wiak, 1976–78 – se kre tarz Ko mi sji Roz -
jem czej

3. Sta ni sław Szu kal ski, 1980–84 – z -ca człon ka Wo jew.
Za rzą du

4. Ma rian na Ful czyk, 1980–93 -–czło nek Ko mi sji Kon -
kur sów

5. Jó zef Kon dal, 1984–87 – czło nek WZ i Ko mi sji Kon -
kur sow

6. Bro ni sław Wiatr, 1989–93 – czło nek Ko mi sji Roz -
jem czej

7. Ma rian Szczy gieł, 1993–2004 – czł. Pre zy dium WZ,
w -pre zes, de le gat na V Kra jo wy Zjazd, w Ko mi sji ds. Od -
zna czeń, czło nek Kom. Po li ty ki Społ.KR PZD, przew.
Ko mi te tu Fun da cji Sztan da ru, czł. OZ PZD.

8. Ma ria Mi chal ska, 1993–97 – czło nek Ko mi sji So cjal -
nej

9. Mi ro sła wa Szczy gieł, 1993–2002 – czł. Ko mi sji So -
cjal nej (Po lit. Społ). 

10. Ja cek Za wod ny, od 2007 – czło nek Ko mi sji Roz -
jem czej

Czas nie ubła ga nie bie gnie, nie ma już wśród nas za ło ży -
cie li ogro dów. Od cho dzą na wiecz ny spo czy nek bądź re -
zy gnu ją z człon ko stwa ze wzglę du na wiek. Jesz cze nie
tak daw no współ pra co wa li śmy z ni mi, ale jest ta ka ko lej
rze czy. Już trze cie po ko le nie użyt ku je dział ki, np.: nr 33,
od 2002 – Le szek Chmie lec ki po oj cu Flo ria nie, wnuk
Igną ce go, a dział kę 68, od 21 lat (1989) użyt ku je Zdzi -
sław Ma rek wnuk Mi cha ła Ograb ka, współ za ło ży cie la
Ogro du w 1936.

Sta ło się tra dy cją or ga ni zo wa nie w mie sią cach let nich
Dnia Se nio ra. W ostat nich la tach 2006 i 2008, w ra mach
Dnia Dział kow ca, w 70 i 55, rocz ni cę za ło że nia ogro dów,
nada no alej kom Ogro du na zwy imie niem by łych prze -
wod ni czą cych Za rzą du – An drze ja Ja błoń skie go i Lu dwi -
ka Grzę dy, za słu żo nych dla ogrod nic twa dział ko we go.

W uzna niu za sług, za ofiar ną pra cę dla roz wo ju Ogro du,
Wal ne Ze bra nie w 1996 nada ło ty tuł „Ho no ro wy Czło nek
POD” wraz z dy plo mem - Fran cisz ko wi Paw la ko wi i Sta -
ni sła wo wi Fa bi szo wi dłu go let nie mu go spo da rzo wi 
i człon ko wi Za rzą du.

W ro ku przy szłym, Ogród ob cho dzić bę dzie Ju bi le usz
75-le cia, pla nu je my  też uczcić pa mięć pierw sze go prze -
wod ni czą ce go Za rzą du „To wa rzy stwa Ogro dów Dział ko -
wych” inż. Ja na Raj ka i na zwać je go imie niem Plac
Za baw – te re nu przy któ rym znaj du je się Dom Dział kow -
ca.

Nie spo sób jest wy mie nić imien nie człon ków Za rzą du,
ko mi sji struk tu ral nych i pro ble mo wych oraz wszyst kich
wy róż nio nych człon ków Ogro du. Po wo ła ny Ze spół ds.
Od zna czeń, ana li zu je ak tyw ność i prze strze ga nie re gu la -
mi nu przez użyt kow ni ków dzia łek i przed sta wia Za rzą do -
wi do za twier dze nia wnio ski ce lem dal sze go prze sła nia
do od po wied nich in stan cji Związ ku o nada nie Od znak.

Opra co wał Prze wod ni czą cy
Ko mi sji Roz jem czej 
/-/ Ma rian Szczy gieł 
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XIV. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ 

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 ca: Ol ga OCHRYMIUK 
Człon ko wie: Ta de usz MAŃKO 

Jó zef PIETRZAK 
Je rzy Ry szard GRAJEK 
Zo fia PADEREWSKA 

Pro to ko lant: Zo fia PADEREWSKA

Po roz pa trze niu w …………………. 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
……………........................ z dnia ……………… sygn.
akt ………………. utrzy mu ją ce w mo cy orze cze nie Ko -
mi sji Roz jem czej ROD …………………….....................

z dnia ………………… 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

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
………........................................ z dnia 21 …………. (sygn. akt …………….).

2. Uchy la orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD ………….................................. w ……………..................................
z dnia …………. (sygn. akt………..)

3. Uchy la uchwa łę Za rzą du ROD …………................................... w …………..................................... Nr ………….
z dnia …………… r. w spra wie po zba wie nia człon ko stwa PZD 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.

ORZEKA

Prze wod ni czą cy
/-/ 

Człon ko wie
/-/
/-/
/-/
/-/



111

UZA SAD NIE NIE

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD, po
roz po zna niu po da nia ……………….. – użyt kow ni ków
dział ki nr ……….. w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym
PZD ………………...........................................................
w ………………...................................................................
wnio sła skar gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej PZD na osta tecz ne orze cze nie Okrę go -
wej Ko mi sji Roz jem czej w …………..................................
z dnia …………… (sygn. akt ……………..) utrzy mu ją -
ce w mo cy orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD
……………........................................................................
w ……………...................................................................
z dnia …………….. od da la ją ce od wo ła nie skar żą cych od
uchwa ły Za rzą du ROD z dnia …………….. po zba wia ją -
cej ich człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział -
ki. W uza sad nie niu skar gi Prze wod ni czą ca KKR za rzu ci ła
skar żo ne mu orze cze niu ra żą ce na ru sze nie § 43 re gu la mi -
nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD po le ga ją ce na
nie zba da niu pra wi dło wo ści po stę po wa nia i orze ka nia Ko -
mi sji Roz jem czej ROD …………........................................
w ……………....................................................................
przy roz po zna wa niu od wo ła nia ……………….. od skar -
żo nej uchwa ły Za rzą du ROD w spra wie po zba wie nia
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Za rzu ci ła jed -
no cze śnie skar żo ne mu orze cze niu OKR błęd ne okre śle -
nie - w sen ten cji orze cze nia – stro ny od wo łu ją cej.

Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
usta lił i zwa żył co na stę pu je: skar ga zło żo na w try bie nad -
zwy czaj nym przez Prze wod ni czą cą KKR znaj du je uza -
sad nie nie.

Do ku men ta cja zgro ma dzo na w spra wie da je pod sta wy
do stwier dze nia, że Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza 
w ………….......................................................................
sa ty nie, roz po zna jąc od wo ła nie ………….. i …………
małż. …………… od orze cze nia ogro do wej ko mi sji roz -
jem czej, uchy bi ła obo wiąz kom okre ślo nym w cyt. wy żej
§ 43 re gu la mi nu po stę po wa nia, al bo wiem mi mo ewi dent -
nej wa dy praw nej skar żo nej uchwa ły Za rzą du ROD, sta -
no wią cej o jej bez sku tecz no ści – uchwa ła przed mio to wa
zo sta ła uzna na za zgod ną z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
w PZD i wią żą ca stro ny. Jak za sad nie pod no si ła Prze wod -
ni czą ca OKR w skar dze nad zwy czaj nej, Okrę go wa Ko -
mi sja Roz jem cza win na by ła za uwa żyć, że Za rząd ROD,
po dej mu jąc spor ną uchwa łę i twier dząc, że uchwa ła ta do -
ty czy oboj ga mał żon ków – nie okre ślił w jej sen ten cji, ko -
go imien nie do ty czy. Je dy nie z uza sad nie nia tej uchwa ły
moż na wy czy tać, że do ty czy: cyt. „Pa ni ..............................
…………..................... W uchwa le brak jest wzmian ki 
o .……………... Wy da nie ta kiej uchwa ły Przez Za rząd
ROD jest ra żą cym na ru sze niu § 40 ust.4 re gu la mi nu ROD,
zgod nie z któ rym uchwa ły do ty czą ce in dy wi du al ne go
człon ka PZD win ne być spo rzą dza ne ja ko od ręb ne do ku -
men ty dla każ dej spra wy.

Na uwa gę za słu gu je rów nież nie wy ja śnie nie w po stę po -
wa niu roz jem czym kwe stii, czy obo je skar żą cy są człon -
ka mi PZD i czy tym sa mym po sia da ją le gi ty ma cję do
wy stę po wa nia w spra wie w cha rak te rze stro ny. Z de kla ra -
cji człon kow skiej znaj du ją cej się w ak tach spra wy wy ni -
ka, że tyl ko ………………… zo stał przy ję ty w po czet
człon ków PZD i przy dzie lo no mu do użyt ko wa nia dział -
kę nr …………. W do ku men ta cji brak jest de kla ra cji
człon kow skiej do ty czą cej ……………….........................
Po zba wie nie za tem człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia
dział ki oso bę nie bę dą cą człon kiem PZD na le ża ło by uznać
ja ko bez przed mio to we, zaś uchwa łę ja ko bez sku tecz ną.
Na le ży przy tym wska zać, że oso ba nie bę dą ca człon kiem
PZD nie po sia da rów nież le gi ty ma cji do wy stę po wa nia w
spra wie w cha rak te rze stro ny. Nad to, nie wy ja śnia jąc
wszyst kich wska za nych oko licz no ści, Okrę go wa Ko mi -
sja Roz jem cza, w sen ten cji orze cze nia koń czą ce go spra -
wę, rów nież błęd nie przy ję ła, że stro ną od wo łu ją ca się jest
...................………………................................. w sy tu acji
gdy w orze cze niu ogro do wej ko mi sji roz jem czej fi gu ru ją
obo je małż. ……………...............................................
Obok wska za nych wy żej uchy bień, któ re win ne być roz -
po zna ne i wy ja śnio ne w to ku po stę po wa nia od wo ław cze -
go, Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza prze oczy ła rów nież
fakt uczest ni cze nia w po sie dze niu Za rzą du ROD, na któ -
rym zo sta ła pod ję ta przed mio to wa uchwa ła, człon ków
Ko mi sji Roz jem czej ROD, któ rzy na stęp nie bra li czyn ny
udział w roz po zna wa niu spra wy w po stę po wa niu roz jem -
czym. Ta kie po stę po wa nie jest ra żą cym na ru sze niem § 11
ust. l pkt 5 cyt. wy żej re gu la mi nu po stę po wa nia i sta no wi
o nie waż no ści orze cze nia roz jem cze go wy da ne go przez
te oso by.

Wska zu jąc na za ist nia łe uchy bie nia na tu ry pro ce du ral -
nej, sta no wią ce o bez pod staw no ści i tym sa mym bez sku -
tecz no ści skar żo nej uchwa ły Za rzą du ROD, jak też i o
bez sku tecz no ści orze czeń wy da nych w przed mio to wym
po stę po wa niu roz jem czym, nie spo sób nie zwró cić uwa -
gi na kwe stie me ry to rycz ne spra wy. W oce nie Ze spo łu
Orze ka ją ce go KKR, w kon kret nym przy pad ku, nie moż -
na wy klu czyć, że po stę po wa nie skar żą ce go, człon ka PZD,
sta no wi me ry to rycz ną prze słan kę do po zba wie nia człon -
ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Ta ką prze słan kę mo -
że sta no wić wy ka za ne, nie dba nie człon ka PZD o es te-
tycz ny wy gląd dział ki, za kłó ca nie spo ko ju są sia dom (ra -
żą ce na ru sze nie § 132 ust. l i 2 re gu la mi nu ROD), jak też
udo stęp nia nie dział ki in nym oso bom, po wo du ją cym szko -
dy w mie niu użyt kow ni ków dzia łek, za któ re to dzia ła nia
i szko dy – w myśl § 145 ust. 2 re gu la mi nu ROD – po no -
si od po wie dzial ność czło nek Związ ku. Jed nak że aby
uchwa ła Za rzą du w tym przed mio cie by ła praw nie sku -
tecz na, obok nie bu dzą cych wąt pli wo ści kwe stii me ry to -
rycz nych, mu szą być bez względ nie za cho wa ne prze pi sy
pro ce du ry obo wią zu ją cej w PZD.



112

Po dzie la jąc w ca łej roz cią gło ści wy wo dy za war te 
w skar dze nad zwy czaj nej wnie sio nej przez Prze wod ni czą -
cą KKR oraz wska zu jąc na ra żą ce na ru sze nie obo wią zu -
ją cej pro ce du ry we wnątrz związ ko wej tak przez Za rząd
ROD ……………..............................................................
w …………….......................................................... przy
pod ję ciu spor nej uchwa ły jak też i przez obie in stan cje

roz jem cze przy wy da wa niu orze czeń (Ko mi sję Roz jem -
czą ROD ...............……………….......................................
i Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą w ...................................
………………................... Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej PZD, w opar ciu o § 57 ust. 3 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 ca Ze spo łu Orze ka ją ce go 
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

/-/ Ol ga Ochry miuk


