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Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 2 ust. 3 i § 150 ust. 2 pkt l
statutu PZD, postanawia:

§ 1
1. Usta no wić utwór pt. „Zie lo na Rzecz po spo li ta” hym -

nem Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
2. Sło wa i mu zy ka (nu ty) sta no wią za łącz nik do ni niej -

szej uchwa ły.

§ 2
Hymn Pol skie go Związ ku Dział kow ców wi nien być

UCHWAŁA Nr 10/XXI/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie ustanowienia hymnu Polskiego Związku Działkowców

wy ko ny wa ny pod czas ofi cjal nych uro czy sto ści związ ko -
wych, ob rad or ga nów Związ ku (zjaz dy, kon gres) oraz uro -
czy sto ści i świąt dział ko wych – rocz ni ce ROD, dni
dział kow ca itp.

§ 3
Hymn PZD mo że być wy ko ny wa ny przez or kie strę na

pod sta wie za twier dzo nej ni niej szą uchwa łą mu zy ki oraz
mo że być od twa rza ny z no śni ków elek tro nicz nych we dług
aran ża cji i wy ko na nia za twier dzo ne go przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD.

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

„Zielona Rzeczpospolita”
słowa Zofia Drwęska-Doeringowa

W radosnych blaskach wiosny rozkwita
Nasza Zielona Rzeczpospolita,

Dobro ludzkoÊci w hymnie swym Êpiewa,
Sztandar jej dumnie powiewa,

W swoich szeregach ma ludzi ze stali
Wierni jej wszyscy sà wielcy i mali

Składa jej ka˝dy danin´ ze swej pracy
Wszyscy poddani dla niej jednacy.

Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

HYMN POLSKIEGO ZWIAZKU DZIAŁKOWCÓW
„ZIELONA RZECZPOSPOLITA”
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Hymn Polskiego Zwiàzku Działkowców

Opracował na zlecenie PZD – J. Fijałkowski



I. XXX-LECIE POLSKIEGO ZWIÑZKU
DZIAŁKOWCÓW

W dniu 28 czerw ca 2011 r. ob cho dzić bę dzie my 30 rocz -
ni cę po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców.  W sen -
sie for mal nym PZD zo stał po wo ła ny usta wą o pracow-
ni czych ogro dach dział ko wych z 6 ma ja 1981 roku, ale 
28 czerw ca 1981 roku ob ra du ją cy wów czas IX Kra jo wy
Zjazd De le ga tów POD wy ko nał po sta no wie nia tej usta wy
i uchwa lił sta tut PZD oraz wy brał kra jo we or ga ny PZD 
– Kra jo wą Ra dę, Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną i Kra jo wą
Ko mi sję Roz jem czą. Te de cy zje umoż li wi ły roz po czę cie
dzia łal no ści przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Po chy la jąc się nad rocz ni cą funk cjo no wa nia na sze go
Związ ku war to jed nak się gnąć do hi sto rii, aby po ka zać,
jak do szło do po wsta nia Związ ku i co by ło przed tem.

Roz po czę cie funk cjo no wa nia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w dniu 28 czerw ca 1981 r. nie ozna cza, że przed
tą da tą dział kow cy nie mie li wła snej or ga ni za cji. By ła ta -
ka or ga ni za cja, choć o ogra ni czo nej su we ren no ści.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce stra cił swą su -
we ren ność wraz z uchwa le niem usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych z 9 mar ca 1949 r. Usta wa ta pod -
po rząd ko wa ła ogrod nic two dział ko we związ kom za wo -
do wym i w za sa dzie roz bi ła cał ko wi cie mo zol nie od bu do-
wy wa ny ruch przed wo jen ny. Jed nak wśród dział kow ców
od za ra nia ist nia ła po trze ba wspól ne go dzia ła nia, łą cze nia
się w jed ną or ga ni za cję – w mie ście, po wi cie, po tem 
w wo je wódz twie, wresz cie w kra ju. Tak też sta ło się po
uchwa le niu usta wy z 1949 roku.

Struk tu ry wo je wódz kie POD i Kra jo wa Ra da POD po -
wsta ły już w la tach 1956–1957, co w znacz nej mie rze
przy spie szy ło roz wój ogro dów, choć nie na mia rę wzra sta -
ją cych po trzeb, a tak że pro wa dzi ło do stop nio we go po -
sze rza nia je go upraw nień i co raz szer szej sa mo dziel no ści
w dzia ła niu.

Od za bo rów, po przez okres mię dzy wo jen ny, aż po cza -
sy po wo jen ne dział kow cy za wsze chcie li mieć wła sną or -
ga ni za cję i sa mo dziel nie de cy do wać o wła snych spra -
wach. Wy da rze nia spo łecz no – po li tycz ne w 1980 roku, 
a szcze gól nie po ro zu mie nie sierp nio we, wy zwo li ły ini cja -
ty wę usa mo dziel nie nia się or ga ni za cji dział kow ców. Za
pod sta wę tej póź niej szej, usta wo wej sa mo dziel no ści na -
le ży uznać uchwa łę Kra jo wej Ra dy POD z 8 paź dzier ni -

1. Wystàpienie Prezesa Zwiàzku

JUBILEUSZ XXX-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

„Sa mo dziel ni i sa mo rząd ni – za wsze ra zem”

ka 1980 r., któ rą ogło szo no usa mo dziel nie nie ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce ogła sza jąc je go unie za leż -
nie nie od związ ków za wo do wych. W sen sie for mal nym
by ła to jak na tam te cza sy de cy zja wręcz re wo lu cyj na, bo -
wiem na dal obo wią zy wa ła usta wa z 1949 ro ku. 

De ter mi na cja w wal ce o swo je pra wa, ale też in ten syw -
ne oraz prze my śla ne dzia ła nia or ga ni za cyj ne i praw ne
dział kow ców w ca łym kra ju, do pro wa dzi ły do uchwa le nia
przez sejm w dniu 6 ma ja 1981 r. usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych, któ ra w peł ni usa mo dziel ni ła ruch
dział ko wy w Pol sce.

Po wsta ły na mo cy tej usta wy Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, ja ko ogól no pol ska, sa mo dziel na i sa mo rząd na or ga -
ni za cja dział kow ców był zwień cze niem wie lo let nich
dą żeń dział kow ców do mó wie nia wła snym gło sem o swo -
ich spra wach, ale też kon ty nu ował do ro bek do tych cza so -
wych struk tur ogro do wych, wo je wódz kich i kra jo wych.

Od po cząt ku dzia łal no ści Zwią zek mu siał spro stać
ogrom ne mu za po trze bo wa niu na dział ki, ja kie by ło w la -
tach osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku. Po wszech ne bra -
ki wszyst kie go, co po trzeb ne do ży cia ro dzi nie, in fla cja,
ubo że nie spo łe czeń stwa, spo wo do wa ło nie spo ty ka ne do -
tych czas za in te re so wa nie dział ką wśród pol skich ro dzin.
Oce nia no, że na otrzy ma nie dział ki w POD ocze ku je bli -
sko 700 ty się cy ro dzin. 

La ta osiem dzie sią te to naj więk szy w hi sto rii ogrod nic -
twa w Pol sce roz wój ogro dów dział ko wych. 31 grud nia
1980 r. w Pol sce funk cjo no wa ło 3464 POD, w któ rych by -
ło 614268 dzia łek. Ogro dy zaj mo wa ły po wierzch nię
29102 hek ta rów. W dniu 31 grud nia 1990 r. w Pol sce by -
ło 5225 POD na po wierzch ni 43785 hek ta rów, w któ rych
dział ki użyt ko wa ło 970436 ro dzin. W tym okre sie Zwią -
zek, przy du żej po mo cy za kła dów pra cy i ad mi ni stra cji
pań stwo wej za pew nił dział ki w no wych ogro dach dla po -
nad 350 ty się cy ro dzin. By ła to ogrom na pra ca, da ją ca jed -
nak wy mier ne ko rzy ści dla na sze go spo łe czeń stwa.

Rok 1990 to ko niec dy na micz ne go, ilo ścio we go roz wo -
ju ogro dów, a po czą tek trwa ją cej do dzi siaj wal ki o ich za -
cho wa nie, o za cho wa nia praw dział kow ców, o ist nie nie
nie za leż nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji dział kow ców Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

3



Od 21 lat to czy my wal kę o ist nie nie ogro dów. Przez te
la ta sta ra li śmy się wal czyć z nie do rzecz ny mi pro jek ta mi
li kwi da cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go, a rów no cze -
śnie dą żyć do usta wo we go za pew nie nia praw dział kow -
ców, ogro dów i Związ ku. Ko lej ne la ta, ko lej ne ini cja ty wy
sta wia ją nasz ruch w co raz trud niej szej sy tu acji. Dzi siaj
jest ona szcze gól nie trud na, bio rąc pod uwa gę za skar że nie
usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i sze reg in -
nych dzia łań wo kół ogro dów i Związ ku.

Dla te go dzi siaj, po 30 la tach funk cjo no wa nia PZD, 
ma jąc tak że na uwa dze ak tu al ną sy tu ację, moż na za dać
py ta nia: 

– czy Pol ski Zwią zek Dział kow ców spro stał po sta wio -
nym przed nim za da niom,

– czy Pol ski Zwią zek Dział kow ców speł nił ocze ki wa nia
swo ich człon ków,

– czy dla dal sze go ist nie nia ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce jest po trzeb na po wszech na, ogól no pol ska,
sa mo dziel na i sa mo rząd na or ga ni za cja dział kow ców?

Moż na od po wie dzieć tak że py ta nia mi – czy dzi siaj mo -
gli by śmy ob cho dzić 30-le cie Związ ku, gdy by nie peł na
in te gra cja mi lio no wej ro dzi ny dział ko wej wo kół wspól -
nych ce lów, wo kół swej wła snej or ga ni za cji, któ ra sku -
tecz nie bro ni od po nad 20 lat ogro dów dział ko wych, tak
po trzeb nych mi lio no wi pol skich ro dzin?

Czy gdy by nie ist nia ła or ga ni za cja dział kow ców sku -
pia ją ca wszyst kich wo kół wspól nych ce lów i in te re sów,
moż li wa by ła by sku tecz na obro na przed ini cja ty wa mi le -
gi sla cyj ny mi?

Czy gdy by nie ist nia ła jed no li ta or ga ni za cja dział kow -
ców moż li we by ło by ze bra nie 620 ty się cy pod pi sów 

w obro nie usta wy o ROD gwa ran tu ją cej pra wa dział kow -
ców, i bez pie czeń stwo ogro dów?

Czy w ogó le by ło by moż li we uchwa le nie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, gdy by nie de ter mi na cja
dział kow ców sku pio nych w Pol skim Związ ku Dział kow -
ców.

Nie sło wa, a czy ny świad czą o ro li PZD w tym, ja ki dzi -
siaj jest ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Każ dy
mo że na przy kła dzie swo jej dział ki, swo je go ogro du po -
wie dzieć, czy tak wy glą da ło by ogrod nic two dział ko we 
w Pol sce, gdy by nie wspól ne dzia ła nie dział ko wej ro dzi -
ny sku pio nej w swo jej wła snej or ga ni za cji – Pol skim
Związ ku Dział kow ców.

Ma my świa do mość ile za dań stoi jesz cze przed na mi,
ile jest do zro bie nia w ogro dach w za kre sie ich uno wo -
cze śnie nia i za go spo da ro wa nia, ile jesz cze trze ba de ter -
mi na cji i wal ki o utrzy ma nie praw dział kow ców, ale 
z do tych cza so we go do świad cze nia wie my, że tyl ko ra zem,
ca łą dział ko wą ro dzi ną, zin te gro wa ni w na szej or ga ni za -
cji, je ste śmy w sta nie się obro nić i roz wi jać.

Mi ja ją ce trzy dzie ści lat to do ro bek dzie siąt ków, a mo że
i se tek ty się cy spo łecz nych dzia ła czy na sze go Związ ku.
To ich bez przy kład ne mu od da niu na szej idei, mo zol nej 
i cięż kiej pra cy, za wdzię cza my dzi siej szy stan ogrod nic -
twa dział ko we go w na szym kra ju, za wdzię cza my im tak -
że to, że na dal ist nie je my i go spo da rzy my na swo ich
dział kach – na le żą się im sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia. 

Na le ży tak że od dać hołd tym, któ rych już nie ma wśród
nas oraz ni sko ukło nić się wszyst kim dział kow com zrze -
szo nym w Pol skim Związ ku Dział kow ców za ich wo lę
wal ki o wspól ny cel – o ist nie nie i roz wój sa mo dziel ne go
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju.

Pre zes PZD
Eu ge niusz Kon drac ki

2. Uchwa∏a Krajowej Rady

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

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Przy pa da ją cy w dniu 28 czerw ca 2011 r. ju bi le usz 30-le -
cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest rów no cze śnie
30-le ciem nie za leż no ści, sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Od zy ska nie sa -
mo dziel no ści przez ruch dział ko wy by ło moż li we na fa li
prze mian spo łecz no po li tycz nych z po cząt ku lat 80-tych
ubie głe go wie ku i dą żeń dział kow ców do mó wie nia wła -
snym gło sem o swo ich spra wach.

Kra jo wa Ra da z peł nym uzna niem od no si się do ogrom -
ne go do świad cze nia ów cze snych struk tur or ga ni za cyj nych
pra cow ni czych ogro dów dział ko wych i zde cy do wa ne go
po par cia dział kow ców, któ re go efek tem by ła uchwa ła
Kra jo wej Ra dy POD z dnia 6 paź dzier ni ka 1980 r. ogła -
sza ją ca nie za leż ność ru chu dział ko we go, a na stęp nie
uchwa le nie przez sejm w dniu 6 ma ja 1981 roku usta wy
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.
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Ob ra du ją cy w dniach 27 i 28 czerw ca 1981 r. IX Kra jo -
wy Zjazd De le ga tów POD uchwa lił sta tut PZD, wy brał
kra jo we or ga ny PZD i usank cjo no wał struk tu ry ogro do we
i wo je wódz kie Związ ku. Roz po czę cie dzia łal no ści przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców za po cząt ko wa ło naj pierw
naj więk szy w hi sto rii roz wój ogro dów dział ko wych, a na -
stęp nie Zwią zek zo stał wcią gnię ty w po nad dwu dzie sto -
let ni okres wal ki o ist nie nie ogro dów i za cho wa nie praw
dział kow ców. 

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że to dzię ki ogrom nej
pra cy dzie sią tek ty się cy spo łecz nych dzia ła czy moż li we
by ło w cią gu za le d wie kil ku pierw szych lat funk cjo no wa -
nia PZD po zy skać, a na stęp nie za go spo da ro wać bli sko 
14 ty się cy hek ta rów no wych te re nów, na któ rych dział ki
otrzy ma ło po nad 350 ty się cy ro dzin. Jest to nie za prze czal -
ny suk ces Związ ku i wy mier ny wkład w po lep sze nie ży -
cia pol skich ro dzin. Trze ba pa mię tać, że bu do wa li śmy
ogro dy na naj gor szych grun tach, ni ko mu nie po trzeb nych
nie użyt kach, te re nach zde gra do wa nych, pia chach, hał dach
po ko pal nia nych i mo kra dłach. To dzię ki ol brzy mie mu wy -
sił ko wi ca łe go Związ ku, se tek ty się cy dział ko wych ro dzin
te re ny te zo sta ły przy wró co ne przy ro dzie i spo łe czeń stwu.

Okres dy na micz ne go roz wo ju i bu do wy no wych ogro -
dów trwał jed nak krót ko. Już od 1990 r. aż po dzień dzi -
siej szy trwa wal ka o ist nie nie ogro dów, wal ka o pra wa
dział kow ców i ist nie nie ich sa mo rząd nej or ga ni za cji. Jed -
nak przez 21 lat, dzię ki peł nej in te gra cji śro do wi ska dział -
kow ców, ale tak że po par ciu spo łe czeń stwa, pro wa dzi my
sku tecz ną obro nę na sze go ru chu.

Kra jo wa Ra da uzna je, że sku tecz na obro na ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go, po ko ny wa nie ko lej nych za gro żeń dla
ogro dów dział ko wych, by ło i jest moż li we tyl ko dla te go,
że dział kow cy są człon ka mi jed nej wiel kiej, zin te gro wa -
nej or ga ni za cji – Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Złą cze ni wspól nym ce lem, zjed no cze ni w swo jej wła -
snej sa mo dziel nej, sa mo rząd nej i nie za leż nej or ga ni za cji,
je ste śmy zdol ni roz wi jać ogro dy i chro nić je przed cią gły -
mi za ku sa mi lu dzi nie ro zu mie ją cych po trzeb pol skie go
spo łe czeń stwa. Mi lion ro dzin ko rzy sta z do bro dziejstw
dział ki, z każ dej dział ki ko rzy sta kil ka po ko leń, a ro lą 
i obo wiąz kiem Związ ku jest dbać o ist nie nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i ich roz wój na mia rę współ cze -
snych i przy szłych po trzeb pol skich ro dzin.

Kra jo wa Ra da stwier dza, że mi ja ją ce 30 lat funk cjo no -
wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców w prak ty ce po -
ka za ło po trze bę ist nie nia jed no li tej, zin te gro wa nej i sa-
mo dziel nej or ga ni za cji dział kow ców. Bez PZD nie był by

moż li wy roz wój ogro dów, ani ich sku tecz na obro na. Z do -
świad czeń mi ja ją ce go 30-le cia trze ba wy cią gnąć wnio ski
na przy szłość je śli bę dzie my zjed no cze ni, nie da my się
po dzie lić, ani roz bić, je śli bę dzie my wier ni ide ałom, któ -
re przy świe ca ły za ło ży cie lom ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go i na szym dzia ła niom przez wszyst kie la ta ist nie nia
ogro dów w Pol sce, to wspól ną pra cą i za an ga żo wa niem
za cho wa my ogro dy dla przy szłych po ko leń.

Kra jo wa Ra da, do ce nia jąc 30-let ni do ro bek Pol skie go
Związ ku Dział kow ców wy ra ża głę bo kie uzna nie i po dzię -
ko wa nie wszyst kim dział kow com zrze szo nym w na szym
Związ ku za roz wój i obro nę ogro dów, za cięż ką pra cę, de -
ter mi na cję w wal ce o pra wa dział kow ców, za umi ło wa nie
na szej wspól nej idei słu że nia spo łe czeń stwu pol skie mu.

Sza now ni Dzia ła cze, Sza now ni Dział kow cy,
30 lat to wiel kie wy da rze nie w na szym Związ ku.

Ogrom ne suk ce sy – wy ko na na pra ca, ogrom na in te gra cja
śro do wi ska dział kow ców, po wszech na sa tys fak cja z wła -
snej sa mo rząd nej i nie za leż nej or ga ni za cji, po nad 350 ty -
się cy no wych ro dzin w na szych sze re gach, ty sią ce
hek ta rów no wych te re nów zie lo nych i ostat nie 20 lat wal -
ki w obro nie na szych tra dy cji, na szych dzia łek, na szych
ogro dów, Związ ku i usta wy.

Przed na mi naj pięk niej szy okres w ogro dach dział ko -
wych – pięk nie za go spo da ro wa ne, kwit ną ce, zie lo ne, tęt -
nią ce ży ciem na szych ro dzin, se nio rów, ale rów nież
mło de go po ko le nia dzie ci i mło dzie ży.

Dla te go wzy wa my wszyst kie za rzą dy, wszyst kie struk -
tu ry na sze go Związ ku do uczcze nia 30-le cia PZD. Szcze -
gól ny czas to li piec i sier pień – wa ka cje, pod czas któ rych
rze czy wi ście ogro dy tęt nią ży ciem. Przed na mi tak że
wrze sień, kie dy ob cho dzi my tra dy cyj ne dni dział kow ca.

Za chę ca my wo bec te go do pa mię ta nia o 30-le ciu Związ -
ku i uczcze nia te go wy da rze nia w każ dym ogro dzie i każ -
dym okrę gu.

Pa mię taj my – bez Związ ku nie by ło by tych no wych
ogro dów i dzia łek, bez Związ ku nie by ło by rów nież i tych
sta rych ogro dów i dzia łek. Bez Związ ku nie by ło by usta -
wy, a tak że przy wi le jów i praw dział kow ców.

War to uprzy tom nić so bie, czym na praw dę był i jest
Zwią zek, ja kie zna cze nie ma na sza usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. War to pa mię tać, że tyl ko od nas
za le ży, czy te do bra, tak po trzeb ne dla ist nie nia i roz wo ju
ogro dów dział ko wych, zo sta ną za cho wa ne dla przy szłych
po ko leń.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011 r.
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3. Listy w sprawie 30-lecia

Okrę go wy Za rząd To ruń sko -Wło cław ski PZD w To ru niu

Z oka zji 30-le cia ist nie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
i koń czą cej się ka den cji 2007–2011 w imie niu or ga nów sta tu to wych Okrę gu To ruń sko -Wło cław skie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
skła dam

Pa nu mgr inż. Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu

Pre ze so wi Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
naj ser decz niej sze po dzię ko wa nia

za wiel kie od da nie spra wom
3 mi lio no wej ro dzi nie dział ko wej w Pol sce

To ruń, 2 czerw ca 2011 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Gdań sku

Aby oby cza jom pra sta rym dać za dość
tu dzież po spól stwu wsze la kie mu ja ko wia do mym uczy nić,
oznaj mia my iż Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Wasz mość Eu ge niusz Kon drac ki
człek wiel kich za sług dla kom pa nii po czy nio nych,

czci god ny i sza no wa ny, któ re go prze wa gi nie zwy kłe
wzo rem być mo gą dla wszyst kich,
lat już 30 dla bra ci na szej pra cu je.

Za la ta te dział kow cy po dzię ko wa nia mu skła da ją
co na wiecz ną rze czy pa miąt kę
spi sać ka za li śmy i wszyst kim

do wia do mo ści po da je my.

Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
Bo gu sław Dą brow ski, Elż bie ta Se nec ka, Jo lan ta Rut kow ska, Te re sa Bie lic ka, Ma rian na Kraw czyk, 

Ur szu la Nie wiń ska, Te re sa Ra dom ska, Ka rol Ro za le wicz i Ta de usz Sa ko wicz.

Da no w Gdań sku, dnia 20 czerw ca Ro ku Pań skie go 2011

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

de cy den tom, że two rze nie pań stwa oby wa tel skie go nie
mo że się od być bez udzia łu dział kow ców. W do wód sza -
cun ku i uzna nia pro szę przy jąć ży cze nia zdro wia, wie lu
suk ce sów oraz wszel kiej po myśl no ści w ży ciu oso bi stym.

Z wy ra za mi sza cun ki

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

Wy ra żam na dzie ję, że wiel kie za an ga żo wa nie Pa na Pre -
ze sa o za cho wa nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych, któ rej za pi sy po zwa la ją kon ty nu ować do ro bek
na szych dziad ków i oj ców, a wręcz od wrot nie uzmy sło wi
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Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

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

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

Szcze cin, dnia 21 czerw ca 2011 ro ku

Dy rek tor OZ PZD w Szcze ci nie
/-/ mgr inż. To masz Okul ski

Ol gierd Kow nac ki, Ko ło brze ski dział ko wiec

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

SZANOWNY PANIE PREZESIE,
Z oka zji ob cho du 30 rocz ni cy po wsta nia Pol skie go

Związ ku Dział kow ców, ja ko dłu go let ni ko ło brze ski dział -
ko wiec skła dam Pa nu ser decz ne po dzię ko wa nia za do pro -
wa dze nie na sze go Związ ku do pra wie mi lio na człon ków,
za zor ga ni zo wa nie po za rzą do wej or ga ni za cji po sia da ją cej
nie za leż ność i sa mo rząd ność, za znacz ny roz wój ogro dów
dział ko wych w Pol sce, za sku tecz ną wal kę z na szy mi
prze ciw ni ka mi o utrzy ma nie Związ ku i by tu dział kow -
ców. To wszyst ko osią gnął Zwią zek pod Pa na kie row nic -

twem. Ży czę Pa nu, aby w przy szło ści star czy ło zdro wia 
i wy trwa ło ści w dal szej wal ce w obro nie na szej usta wy 
i ro dzin nych ogro dów dział ko wych, a ta ka wal ka jak po -
ka zu je rze czy wi stość, bę dzie po trzeb na.

Wie rze jed nak, jak zna ko mi ta więk szość ko ło brze skich
dział kow ców, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców pod Pa na
kie row nic twem bę dzie da lej ist nieć i sze rzyć ideę po nad
stu let niej tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Dłu go let ni ko ło brze ski dział ko wiec

/-/ Ol gierd Kow nac ki
Ko ło brzeg - czer wiec 201 Ir.

Chwa ła ini cja to rom, chwa ła or ga ni za to rom Związ ku.
Pa nu skła da my dzi siaj gra tu la cje suk ce su na mia rę hi sto -

rii. Od po cząt ku ist nie nia Związ ku stoi Pan na je go cze le,
kie ru jąc nim mą drze i sku tecz nie, omi ja jąc prze szko dy 
i za gro że nia.

Dzi siaj jest Pan szcze gól nie nie zbęd ny Związ ko wi w sy -
tu acji ogrom ne go za gro że nia dla do rob ku ca łe go ogrod -
nic twa dział ko we go.

Ży czy my Pa nu zdro wia i sił do tej wy czer pu ją cej wal ki
o pra wa i byt dla dział kow ców.

Za to, co Pan zro bił w tych 30 la tach dla nas dział kow -
ców skła da my wy ra zy wdzięcz no ści i po dzię ko wa nia.

Niech Zwią zek się ostoi, niech się roz wi ja ją ro dzin ne
ogro dy dział ko we z po żyt kiem dla dział kow ców i spo łe -
czeń stwa każ de go re gio nu w kra ju.

W imie niu dział kow ców szcze ciń skie go okrę gu PZD
w Szcze ci nie

Dni 27–28 czerw ca 1981 ro ku za pi sa ły się zna czą co 
w hi sto rii pol skie go ogrod nic twa dział ko we go.

Po wo ła nie do ży cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
ozna cza ło za mknię cie roz dzia łu hi sto rii dzia ła nia ogro -
dów dział ko wych w roz pro sze niu i o róż nym stop niu oraz
for mie zor ga ni zo wa nia.

Stwo rze nie jed no li te go sys te mu na ba zie bo ga tych do -
świad czeń i tra dy cji umoż li wi ło kon cen tra cję sił, środ ków
i pro ce sów de cy zyj nych w ce lu ra cjo nal ne go i efek tyw ne -
go go spo da ro wa nia po ten cja łem ma te rial nym i oso bo wym.

Oce nia jąc z po zy cji mi nio ne go 30-le cia funk cjo no wa -
nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców na le ży pod kre ślić,
że Zwią zek do brze słu żył i słu ży ro dzi nom dział kow ców
i ogro dom. Mi nio ny okres umoż li wił umoc nie nie i roz wój
ogro dów dział ko wych speł nia jąc spo łecz ne ocze ki wa nia 
i za po trze bo wa nie na te go ro dza ju spo so bu na ży cie.
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Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „ZALESIANY” w Bia łym sto ku

Sza now ny Pan Pre zesPZD
Mgr Eu ge niusz Kon drac ki
w War sza wie

Ogród „Za le sia ny” w Nie wod ni cy Ko ściel ne, po wstał
w 1979 ro ku w struk tu rze pra cow ni czych ogro dów dział -
ko wych, pod le głych związ kom za wo do wym. Dział kow cy
te go ogro du pa mię ta ją jak w 1980 roku po wsta wa ły sa -
mo rzą dy stu denc kie oraz pra cow ni cze sa mo rzą dy na
uczel niach. Usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych z 6 ma ja 1981 r., by ła ko lej nym ol brzy mim suk ce -
sem, bo uru cha mia ła sa mo rząd w ogro dach dział ko wych.

Na mo cy tej usta wy 28 czerw ca 1981 r. po wstał Pol ski
Zwią zek Dział kow ców i to on otrzy mał oso bo wość praw -

ną i sa mo dziel ność bez żad nych wa run ków. Zwią zek stał
się na dzie ją na spo koj ny i trwa ły roz wój ogro dów dział ko -
wych w Pol sce.

Z oka zji ju bi le uszu XXX-le cia PZD na rę ce Pa na Pre ze -
sa Związ ku, Za rząd ROD „Za le sia ny” skła da naj lep sze
ży cze nia Kra jo we mu Kie row nic twu oraz pra cow ni kom
Kra jo wej Ra dy – wszel kiej po myśl no ści, zdro wia oraz sa -
tys fak cji z pra cy na rzecz pięk nych pol skich ogro dów
dział ko wych.

Z po wa ża niem,

Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ Ha li na Ma lej

Pre zes Za rzą du
/-/ Zbi gniew Je rzy Hirsz

Bia ły stok, 27 czerw ca 2011 r.

Ra dość jed nak dłu go nie trwa ła, 
Gdyż nie któ rym oso bom dzia łal ność Związ ku nie od -

po wia da ła.
Li kwi do wać Zwią zek i ogro dy pró bo wa li,
Pro jek ty no wych ustaw o ogro dach opra co wy wa li,
I uchwa le nia ich przez Sejm ocze ki wa li.
Nic jed nak z te go nie sko rzy sta li.
Zmia ny na szej Usta wy nie uzy ska li.
Li kwi da cji Związ ku rów nież nie do cze ka li,
Gdyż kie row nic two Związ ku tak pra cą po kie ro wa ło,
Że wal kę z prze ciw ni ka mi, jak do tych czas, wy gra ło.
Los dal szy ist nie nia ogro dów jest jed nak nie zna ny,
Gdyż no we ata ki na na szą or ga ni za cję ma my.
Pol scy dział kow cy są jed nak prze ko na ni,
Że prze ciw ni cy ogrod nic twa dział ko we go zo sta ną po -

ko na ni.
Wie rzą, że wszyst ko, co moż li we do ko na Kra jo wa Ra da,
Aby uchro nić swo ich człon ków od za gła dy.

Ol gierd Kow nac ki

30 lat na sze go Związ ku
Jest w kra ju Pol ski Zwią zek Dział kow ców, 
Któ ry zrze sza pra wie mi lion człon ków.
Już 30 lat ist nie je, 
I jesz cze dłu go ist nieć ma na dzie ję.
Zwią zek ten przez Sejm po wo ła ny,
Jest już w ca łej Eu ro pie zna ny,
Ja ko naj więk sza w Pol sce or ga ni za cja po za rzą do wa,
Ma ją ca za cel - ogrod nic two dział ko we.
Od 30 lat po sia da sta tus nie za leż no ści,
Cie szy się rów nież z wła snej sa mo dziel no ści.
Przez 30 lat in ten syw nie pra co wa ła,
I no we te re ny pod ogro dy zdo by wa ła,
Któ re szyb ko i spraw nie za go spo da ro wy wa ła,
I dział kow com do użyt ko wa nia prze ka zy wa ła.
W na szych dział kow cach tkwi wiel ka si ła,
Otrzy ma ne dział ki, ja ko nie użyt ki w pięk ne sa dy za mie -

ni li,
Ze swej pra cy i wy po czyn ku na nich się cie szy li.
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Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na w War sza wie

Człon ko wie 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Ży czą człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

Ma ria Fojt, Ol gierd Kau nas -Kow nac ki, Je rzy Jak soń, Sta ni sław Bu rzyń ski, Bo gu sław Dą brow ski, Ry szard Do rau,
Mie czy sław Gór ski, Krzysz tof Kap ciak, Wło dzi mierz Le śnie row ski, Eu ge niusz Lu bosch, Ka zi mierz Fa bian, 

Hen ryk To ma szew ski i Do ro ta Ze rba

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go

Sza now ny Pan
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W związ ku z przy pa da ją cym w dniu 28 czerw ca 2011 r.

ju bi le uszem 30-le cia na sze go Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców prze ka zu je my na sze ser decz ne gra tu la cje i po -
zdro wie nia. Pro si my jed no cze śnie przy jąć od bra ci dział-
ko wej na sze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.
kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni po dzię ko wa nia
za do tych cza so wą dzia łal ność Kra jo wej Ra dy PZD 
w obro nie nie za leż no ści, sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści
na sze go Związ ku oraz prze ciw sta wia niu się wszel kim nie -
prze my śla nym ini cja ty wom le gi sla cyj nym zmie rza ją cych
do li kwi da cji na sze go Związ ku i na szych Ogro dów.

Szcze gól ne sło wa uzna nia kie ru je my do Pa na, bo wiem
30 lat na szej spo łecz nej or ga ni za cji to la ta Pa na wy tę żo nej

i rze tel nej pra cy na rzecz pol skich dział kow ców. Nasz Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców kie ro wa ny przez Pa na jest na
prze kór wszyst kim pseu do na pra wia czom i pseu do uzdro -
wi cie lom sil ną i zin te gro wa ną or ga ni za cją spo łecz ną, któ -
ra wła ści wie speł nia swo ją usta wo wą ro lę chro niąc i za-
pew nia jąc po moc dla naj uboż szych warstw lo kal nych spo -
łecz no ści.

Dział kow cy wie dzą, że Pa na wy si łek dla za cho wa nia
ist nie ją ce go sta nu praw ne go, za cho wa nia w jed no ści ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go, je go do rob ku i zna cze nia
dla pol skie go spo łe czeń stwa skut ku je fak tem, iż na dal
obo wią zu je na sza do bra i spraw dzo na w co dzien nej prak -
ty ce usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip -
ca 2005 ro ku.

Z wy ra za mi po wa ża nia i sza cun ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej ROD 
/-/ Ka zi mierz Maj na

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej ROD 
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Pre zes ROD
/-/ Jó zef Ma twies

Gdy nia, 28 czerw ca 2011 r.

wy da wa ło się nie osią gal ne. Z oka zji na sze go, wspól ne go
Ju bi le uszu ży czy my wszyst kie go naj lep sze go:

Niech każ dy dzień do star cza ra do ści i uśmiech za wsze
w ser cach go ści, a pro ble my omi ja ją!

Niech ten Ju bi le usz mi lo wym bę dzie ka mie niem.
Niech do bry los się kła nia pol skim dział kow com w pas.
Szczę śli wej po dró ży do ko lej nych Ju bi le uszy!

30-le cie Pol skie go Związ ku Dział kow ców to ca łej bra -
ci dział ko wej Ju bi le usz. Jest szcze gól ną oka zją do te go,
aby się za trzy mać i spoj rzeć wstecz na to, co Zwią zek 
i dział kow cy osią gnę li w tym cza sie.

Jest to czas za re zer wo wa ny na wspo mnie nia ra do snych
chwil oraz roz wią za nych pro ble mów.

W cią gu tych mi nio nych lat ist nie nia na sze go Związ ku
udo wod ni li śmy, że moż na zro bić to, co wie lu pe sy mi stom
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– Ga ze ta Po lko wic ka z 02.06.2011 – spo tka nie z oka -
zji 30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców na te re nie
ROD „Bar bar ka” w Po lko wi cach, w któ rym uczest ni czył
bur mistrz mia sta Po lko wi ce, Pan Wie sław Wa bik, wy po -
wia da jąc się na spo tka niu w obro nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, jak rów nież Prze wod ni czą cy Ko le gium Pre -
ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z te re nu mia -
sta Po lko wi ce – pan An drzej Brzu sto wicz wy stę pu jąc na
fo rum prze ciw ko li kwi da cji PZD. W spo tka niu uczest ni -
czył tak że czło nek KR PZD Pan Je rzy Anul we icz, któ ry
wrę czył związ ko we od zna cze nia.

– Ga ze ta Zło to ryj ska z 01.06.2011 – ko ro wód z oka zji
800-le cia Mia sta Zło to ry ja, na jed nym ze zdjęć pre ze si

ROD „Le na Zło to ry ja”, Pa ni Sta ni sła wa Cha im i ROD
„Zdro wie”, Pa ni Ire na Bo gacz skła da ją pa miąt ki w skrzy -
ni oraz do ko nu ją wpi su do księ gi pa miąt ko wej.

Do dat ko we, za łą czo ne fo to gra fie przed sta wia ją udział
dział kow ców w ko ro wo dzie, któ ry prze szedł uli ca mi mia -
sta. Ko le gium Pre ze sów w Zło to ryi oraz dział kow cy, bio -
rąc udział w uro czy sto ści za pre zen to wa li spo łe czeń stwu,
że są zna czą cą grup spo łecz ną, nio sąc fla gi związ ko we.
Świę to by ło po łą czo ne z ob cho da mi 30-le cia PZD, a na
je go za koń cze nie od by ło się spo tka nie w świe tli cy ROD
„Le na” w Zło to ryi, w któ rym uczest ni czy li naj star si człon -
ko wie PZD oraz za słu że ni dzia ła cze.

Dy rek tor Biu ra
/-/ inż. Elż bie ta Dzie dzic

Okrę go wy Za rząd PZD w Le gni cy

XXX-lecie w ogro dzie i mie ście

Le gni ca, dnia 27 czerw ca 2011 r.

Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD w Bia łym sto ku

Pan Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Z oka zji ju bi le uszu 30-le cia po wo ła nia Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, na rę ce Pa na Pre ze sa Okrę go wy Za rząd
Pod la ski PZD w Bia łym sto ku skła da gra tu la cje i naj lep sze
ży cze nia kie row nic twu oraz pra cow ni kom Kra jo wej Ra dy
wszel kiej po myśl no ści, du żo zdro wia oraz sa tys fak cji z po -
dej mo wa nych dzia łań na rzecz obro ny Związ ku i co raz
pięk niej szych pol skich ogro dów dział ko wych.

Po wo ła nie przed 30 la ty na mo cy usta wy z dn. 28
czerw ca 1981r. Pol skie go Związ ku Dział kow ców by ło
zwień cze niem wie lo let nich dą żeń i po dej mo wa nych dzia -
łań ogro dów i ogó łu dział kow ców na rzecz otrzy ma nia
oso bo wo ści praw nej oraz sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści
w funk cjo no wa niu ogro dów dział ko wych i re pre zen tu ją -
ce go ich Związ ku.

To dzię ki tej usta wie w la tach 60-tych ubie głe go wie ku

na stą pił dy na micz ny roz wój ilo ścio wy i ja ko ścio wy ogro -
dów dział ko wych, za spo ka ja ją cych ocze ki wa nia wie lu
pol skich ro dzin, zwłasz cza go rzej sy tu owa nych.

Nie ste ty sy tu acja ta ka trwa ła nie speł na 10 lat. Od 21 lat
do dzi siaj to czy się wal ka nie ty le o roz wój, ale o za cho -
wa nie ist nie ją cych ogro dów, o za cho wa nie praw dział -
kow ców, o ist nie nie nie za leż nej, sa mo rząd nej i sa mo-
dziel nej or ga ni za cji dział kow ców – Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

W tej wal ce uczest ni czą sa mi dział kow cy, ogro dy 
i struk tu ry Związ ku, któ ry mi kie ru je od wie lu lat Pan Pre -
zes. Przed zbli ża ją cym się Kra jo wym Zjaz dem Pol skie go
Związ ku Dział kow ców ży czy my Pa nu Pre ze so wi dal sze -
go kie ro wa nia Związ kiem i pro wa dze nie sku tecz nej obro -
ny dział kow ców, ogro dów i Związ ku.

Z po wa ża niem

Se kre tarz OZP PZD
/-/ mgr Alek san der Pu ga ce wicz

Pre zes OZP PZD
/-/ mgr An drzej Bój ko

Bia ły stok, 1 lip ca 2011 r.
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b) opi nia Ko mi sji fi nan sów i bu dże tu,
c) oce na spra woz da nia fi nan so we go przez Kra jo wą Ko -

mi sję Re wi zyj ną – wnio ski.
6. Ak tu al na sy tu acja ogro dów i Związ ku.
7. Re ali za cja in we sty cji i re mon tów w ROD w la tach

2007 – 2010.
8. Uchwa ła w spra wie za sad pro wa dze nia i fi nan so wa -

nia in we sty cji w PZD.
9. Nada nie sztan da rów.
10. Za twier dze nie re gu la mi nu OZ w Ko sza li nie.
11. Za twier dze nie uchwał Pre zy dium KR.
12. Spra wy or ga ni za cyj ne.
13. Spra wy róż ne.
14. Pod ję cie uchwał.
15. Za koń cze nie ob rad.

1. In for ma cja

W dniu 21 czerw ca 2011 r. od by ło się w War sza wie XXI
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 po za człon ka mi Kra jo -
wej Ra dy udział wzię li: Ma ria Fojt Prze wod ni czą ca Kra -
jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD, Ol ga Ochry miuk
Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD oraz
pre ze si okrę go wych za rzą dów PZD nie bę dą cy człon ka mi
Kra jo wej Ra dy.

1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Za twier dze nie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Ju bi le usz 30 le cia PZD.
5. Spra woz da nie fi nan so we PZD za 2010 r.
a) przed sta wie nie spra woz da nia fi nan so we go

II. POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY 
W DN. 21.06.2011

XXI Posiedzenie Krajowej Rady PZD

W skład Ko mi sji Uchwał i Wnio sków Kra jo wa Ra da wy bra ła na stę pu ją cych człon ków KR:

1. Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin      Prze wod ni czą cy
2. Bar ba ra Ko rol czuk – Wro cław
3. Iza be la Oże gal ska – Łódz ki
4. Sta ni sław Bo guc ki – Ma zo wiec ki

5. Jó zef Ka sprzak – Po znań
6. Je rzy Le śniak – Ślą sk
7. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk

Wy stą pie nie Eu ge niu sza Kon drac kie go Pre ze sa Związ ku na te mat ju bi le uszu 30-le cia PZD za miesz czo ne jest w Roz -
dzia le I Biu le ty nu

Wy stą pie nie Win cen te go Ku li ka Wi ce pre ze sa KR PZD

Pa nie Pre ze sie!
Ju bi le usz 30-le cia PZD, ja ki w tym ro ku ob cho dzi my,

to za ra zem ju bi le usz lu dzi, któ rzy w tym okre sie pra co -
wa li, dzia ła li, bu do wa li ogro dy dział ko we, two rzy li pod -
sta wy ich nie spo ty ka ne go roz wo ju.

Są to ty sią ce na szych dzia ła czy, ale w tym gro nie oso -
bą, któ ra ukształ to wa ła to 30-le cie jest Pan Pre ze sie, bez
któ re go nie spo sób pa trzeć na hi sto rię 30-le cia PZD.

Pa nie Pre ze sie hi sto ria 30-le cia PZD to jest Pa na hi sto -
ria. To Pan naj ak tyw niej two rzył w mi nio nym 30-le ciu to
wszyst ko, czym dzi siaj się szczy ci my. Śmia ło moż na Pa -
na na zwać twór cą tej hi sto rii. Po cząw szy od hi sto rycz ne -
go po sie dze nia pod ko niec 1980 ro ku ów cze snej Kra jo wej
Ra dy Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych przy CRZZ,
na któ rym pod ję to de cy zję o wy łą cze niu się ru chu dział -
ko we go spod ku ra te li związ ków za wo do wych.



W dys ku sji nad po szcze gól ny mi te ma ta mi udział wzię li: 
E. Kon drac ki (Pre zes PZD), J. Wdow czyk (Ka lisz), I. Oże gal ska (Łódz ki), A. Ko strze wa i G. Oracz (Ma zo wiec ki), 
Z. Śli wa (Po znań), Z. Ro dak i W. Ku lik (Su dec ki), T. Ja rzę bak (Szcze cin), J. Le śniak (Ślą ski), 
R. Cho dy nic ki (To ruń sko -Wło cław ski), J. Mosz kow ski (Wro cław), M. Pa siń ski (Zie lo na Gó ra).

2. Spra woz da nie fi nan so we PZD

Ma ria Fojt Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej PZD przed sta wi ła oce nę spra woz da nia fi nan so we go
PZD za 2010 r. opra co wa ną na pod sta wie prze pro wa dzo -
nej kon tro li w Kra jo wej Ra dzie przez 7 oso bo wy ze spół
kon tro l ny Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej. Kra jo wa Ko mi -
sja Re wi zyj na PZD zło ży ła wnio sek o za twier dze nie spra -

woz da nia fi nan so we go PZD za 2010 r. Kra jo wa Ra da za -
twier dzi ła spra woz da nie fi nan so we PZD za 2010 r. zo bo -
wią zu jąc jed no cze śnie Pre zy dium KR PZD do do ko na nia
ana li zy spra woz da nia, wy cią gnię cie wnio sków i wy da nie
za le ceń w spra wach te go wy ma ga ją cych.

3. Sy tu acja dział kow ców, ogro dów i Związ ku

Wy stą pie nie Eu ge niu sza Kon drac kie go Pre ze sa PZD 
w spra wie sy tu acji dział kow ców, ogro dów i Związ ku

Obec na sy tu acja nie ule ga od pew ne go cza su zmia nie.
Cze ka my na orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w
spra wie usta wy o ROD. Spo dzie wa my się, że nie na stą pi
wcze śniej, niż po wy bo rach par la men tar nych. Ja ki bę dzie
wer dykt Try bu na łu, trud no po wie dzieć Czy sto z te go nie
wyj dzie my. Cho dzi tyl ko o to, jak moc no zo sta nie po trak -
to wa na usta wa o ROD. Do brze, że okrę go we zjaz dy 
– wszyst kie, któ re się do tej po ry od by ły – po dej mu ją ten
te mat. W Ło dzi przy ję to bar dzo mą dre, lo gicz nie na pi sa -
ne do ku men ty. Te mu te ma to wi by ła tak że po świę co na du -
ża część re fe ra tu. Od po wied nie sta no wi ska, ape le przy ję to
tak że we Wro cła wiu, Wał brzy chu i w Kiel cach. Tak trze -
ba ro bić.

Na mar gi ne sie mu szę po wie dzieć, że je ste śmy jed nym
Związ kiem i dzia ła my wspól nie i w tej dzia łal no ści, 
a szcze gól nie w obro nie, ro la Kra jo wej Ra dy jest bez spor -
nie wio dą ca. Wszyst ko, co się dzie je w Związ ku bie rze
się z Kra jo wej Ra dy, stąd pły ną ana li zy, opra co wa nia, po -
my sły. Bez Kra jo wej Ra dy nie wie le by się dzia ło. Je że li na
okrę go wym zjeź dzie nie mó wi się o tym w ogó le, al bo za
ma ło, to źle. Trze ba po chwa lić się swo imi do ko na nia mi,
swo ją pra cą, ale nie moż na po mi jać mil cze niem do ko nań
Kra jo wej Ra dy i jej ro li w obro nie. Okrę go wy zjazd to
czę sto je dy na oka zja, aby tak sze ro kie mu gro nu uświa do -
mić, dla cze go ist nie ją struk tu ry Związ ku i co one ro bią dla
dział kow ców i ogro dów. Nie moż na w tym po mi jać Kra -
jo wej Ra dy, bo zna cze nie po dej mo wa nych przez nią dzia -
łań jest ogrom ne. 

gi, jak to jest dzi siaj, a nie wie le prze sa dza jąc, to w kra jo -
bra zie na szych miast mo że nie by ło by już ogro dów dział -
ko wych.

Pa nie Pre ze sie, do ce nia jąc Pa na za słu gi w ca łym 30-le -
ciu w two rze niu Związ ku i je go umac nia niu, bu do wa niu
je go wy so kiej spo łecz nej ran gi, obro nie ogro dów, usta wy
i Związ ku skła dam Pa nu w imie niu zgro ma dzo nych człon -
ków Kra jo wej Ra dy po dzię ko wa nie za te 30 lat po świę ce -
nia idei roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Pa nie Pre ze sie, tro chę oso bi stej nut ki, u mnie na Zjeź -
dzie obec ny tu na sa li ko le ga Zbi gniew Ro dak okre ślił Pa -
na ja ko Pierw sze go Dział kow ca Rze czy po spo li tej. Ja
po szedł bym da lej i na dał Pa nu ty tuł Pierw sze go Dział -
kow ca 30-le cia PZD.

Koń cząc, ży czę Pa nu zdro wia i dal szej nie ma le ją cej ak -
tyw no ści, swo istej de ter mi na cji w obro nie ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go, nie do koń ca prze sa dza jąc, dal szych
tak owoc nych 30 lat w służ bie ogro dów dział ko wych.

Na stęp nie był Pan głów nym in spi ra to rem i twór cą usta -
wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o POD, na stęp nie or ga ni za to rem
I Zjaz du PZD, któ ry od był się 27 i 28 czerw ca 1981 r. i na
któ rym uchwa lo no sta tut PZD i wy bra no pierw sze wła -
dze PZD.

W krę gu Pa na Pa nie Pre ze sie by ło i jest wie lu dzia ła czy
trud nią cych się bu do wa niem Związ ku i ogro dów, ale za -
wsze je dy ną oso bą, któ ra po tra fi ła okre ślić cel, w ja kim
wi nien zmie rzać PZD, jak naj efek tyw niej za rzą dzać ogro -
da mi, jak je bu do wać, jak je bro nić i chro nić, jak za bez pie -
czać pra wa dział kow ców – był i jest do dzi siaj Eu ge niusz
Kon drac ki.

Po wiem bez prze sa dy, że to ja kie ma my dzi siaj ogro dy,
ja ki jest Zwią zek i usta wa sta no wią ca pod sta wę praw ną
Związ ku i ROD, jest to bez sprzecz nie Pa na Pre ze sie za słu -
ga. Po wiem do sad niej, gdy by nie Pan, to dział ki w ROD
nie by ły by dzi siaj po wszech nie do stęp ne, Zwią zek i ruch
dział ko wy nie miał by tak sil nej wy so kiej spo łecz nej ran -
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4. Re ali za cja in we sty cji w ROD w la tach 2007 – 2010

A. WPROWADZENIE

Za da nia z za kre su in we sty cji i re mon tów re ali zo wa ne
na te re nie ROD ma ją ogrom ne zna cze nie dla spo łecz no ści
dział ko wej. Po za za le ta mi funk cjo nal ny mi i tech nicz ny -
mi, wpły wa ją one na po pra wę stan dar du ko rzy sta nia 
z dzia łek ro dzin nych i wy go dę ich użyt kow ni ków. Gwa -
ran tu ją one rów nież kom fort es te tycz ny wy ni ka ją cy z od -
no wy i od świe że nia miejsc, w któ rym dział kow cy
spę dza ją swój wol ny czas oraz wpły wa ją na ko rzyst ną
zmia nę wi ze run ku ogro dów dział ko wych.

Do brze wy po sa żo ne ogro dy uła twia ją ko rzy sta nie 
z dzia łek, za pew nia ją dział kow com wyż szy stan dard prze -
by wa nia na nich, oraz es te tycz ny wy gląd, a tak że – co jest
nie zmier nie istot ne zwłasz cza dla dział kow ców, któ rzy 
w głów niej mie rze sta no wią gru pę lu dzi nie za moż nych 
– ma ją wpływ na kosz ty eks plo ata cji, a co za tym idzie, na
ob cią że nia fi nan so we dla ogro dów i dział kow ców. Jed no -
cze śnie, do bre za go spo da ro wa nie ogro dów dział ko wych
sta no wi waż ny ar gu ment w obro nie ist nie nia ogro dów,

zwłasz cza w cen tach miast i osie dli. Sta no wią rów nież do -
brą wi zy tów kę go spo dar no ści Związ ku i je go człon ków 
a tak że chro nią przed wy rzu ca niem ogro dów po za gra ni -
ce miast. Dla te go też okrę go we za rzą dy PZD win ny za -
chę cać za rzą dy ROD do do ko ny wa nia bie żą cych prze-
glą dów in fra struk tu ry tech nicz nej a na stęp nie po dej mo -
wa nia za dań in we sty cyj no – re mon to wych ko niecz nych
do wła ści we go funk cjo no wa nia ROD. 

Spo sób przy go to wa nia, re ali za cji i za koń cze nia in we -
sty cji i re mon tów zo stał okre ślo ny w uchwa le nr 69/99
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy z dnia 28 paź dzier ni ka 1999 r.
w spra wie in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Obec nie, w biu rze KR PZD trwa ją pra ce nad
no wą uchwa łą w spra wie in we sty cji i re mon tów w ROD.
Jed nak że do chwi li jej zno we li zo wa nia, ww. uchwa ła jest
obo wią zu ją ca i win na być prze strze ga na za rów no przez
za rzą dy ROD jak i okrę go we za rzą dy PZD.

Re ali za cja in we sty cji i re mon tów w la tach 2007–2010. Wy dat ko wa nie środ ków, 
w tym po moc Pań stwa i sa mo rzą dów

ba nam lu dzi spraw nych, chęt nych i za an ga żo wa nych. Bez
zmian da le ko nie po je dzie my.

Pod czas zjaz dów trze ba pro mo wać Zwią zek i je go do -
ko na nia. W spra wie sy tu acji mó wić co zro bi ły ogro dy, co
okrę gi i co Kra jo wa Ra da. Trze ba pa mię tać, że na tym po -
le ga in te gra cja, zwy cię ży my, kie dy bę dzie my ra zem wal -
czyć.

Na sza sy tu acja jest trud na, bo moż na od nieść wra że nie,
że na sze sta no wi ska nie od no szą wła ści we go re zul ta tu.
Plat for ma ich nie „sły szy”, bo nie chce sły szeć i wi dzieć
te go gło su z do łu. Na zjeź dzie w Ło dzi wy raź nie pa dło,
że PO chce za ła twić spra wę ogro dów dział ko wych rę ka -
mi PiS. Świad czą o tym i ru chy, choć by re pre zen ta cja sej -
mu przed Try bu nał Kon sty tu cyj ny w spra wie na szej
usta wy. Gdy by PO ja sno wy po wie dzia ło się w spra wie
ogro dów dział ko wych, to dzi siaj nie by ło by tych pro ble -
mów. Pro szę tyl ko wziąć pod uwa gę spra wę sto wa rzy szeń
– ich po glą dy są zbież ne z ty mi z Mi ni ster stwa In fra struk -
tu ry, prze cież dla Mi ni ster stwa w przy szłych roz mo wach
ma my być wszy scy rów ni. My, re pre zen tu ją cy 960 ty się -
cy ro dzin i oni wszy scy ra zem re pre zen tu ją cy sa mych sie -
bie. Prze cież po ło wa z nich na wet nie jest dział kow ca mi.
Ten wą tek mu si my pod jąć i uświa do mić Mi ni stra In fra -
struk tu ry by doj rzał, że jest ina czej, aby prze stał grać i
uda wać, że w Pol sce jest ina czej niż w rze czy wi sto ści jest.

Mu si my też de le ga tom po wie dzieć, że wy cho dzą ce 
z Kra jo wej Ra dy ana li zy praw ne, są pi sa ne czę sto trud -
nym, praw ni czym ję zy kiem, ale one mu szą ta kie być, bo
nie ro bi my ich tyl ko na wła sne po trze by, ale przede
wszyst kim kie ru je my je do or ga nów Pań stwa i urzę dów
pań stwo wych. Tak by ło w przy pad ku kon tro li NIK, tak jest
w przy pad ku za skar że nia usta wy o ROD do Try bu na łu.

Je śli cho dzi o ak tyw ność w obro nie, to mi mo du żej ilo -
ści sta no wisk, trze ba stwier dzić, że na dal za ma ła jest ak -
tyw ność ogro dów. Trze ba do nich tra fić.

Obec nie ma my 2674 wy stą pie nia w spra wie wnio sku 
I Pre ze sa SN do TK. Do te go trze ba do dać oko ło 500 jesz -
cze nie wpro wa dzo nych na stro nę in ter ne to wą. W tej spra -
wie wy po wie dzia ło się 1265 wal nych ze brań. To du że
gro no dział kow ców, ale jak na 5 ty się cy ogro dów to za le -
d wie ¼. Są okrę gi, któ re zde cy do wa nie wy róż nia ją się w
ak tyw no ści – Zie lo na Gó ra, Wro cław, Po znań. Do ak tyw -
nych moż na za li czyć tak że To ruń sko -Wło cław ski, Ślą ski,
Pod la ski, Gdańsk, Po znań. Ale już El bląg jest nie ak tyw ny.

Dzię ku ję za te wszyst kie sta no wi ska, ape le, li sty, bo są
one po trzeb ne. Jed nak sa my mi sta no wi ska mi nie obro ni -
my się  Mu si my się za sta no wić, co da lej ro bić, ja kie przy -
jąć me to dy i za sta no wić się nad przy szło ścią.

Na kan wie od by tych zjaz dów ro dzi się re flek sja – trze -
ba do ko ny wać zmian, wpro wa dzać no wych lu dzi. Po trze -
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Ini cjo wa nie za dań in we sty cyj nych i re mon to wych po -
win no od by wać się przez za rzą dy ROD, któ re naj le piej
zna jąc in fra struk tu rę ogro du, są w sta nie oce nić rze czy wi -
ste po trze by w za kre sie jej mo der ni za cji lub in we sto wa nia.
Przed za pla no wa niem za da nia in we sty cyj ne go lub re mon -
to we go, w pierw szej ko lej no ści za rzą dy ROD po win ny do -
ko nać ro ze zna nia, w ja ką in fra struk tu rę za opa trzo ny jest
ogród i zba dać rze czy wi ste po trze by w za kre sie jej mo der -
ni za cji bądź re mon tu al bo za sta no wić się nad bu do wą no -
wej in fra struk tu ry, w za leż no ści od po trzeb ogro du i dział-
kow ców. Na stęp nie, za rząd ROD wi nien przed sta wić na

wal nym ze bra niu ROD sto sow ny wnio sek w spra wie re ali -
za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go, któ ry mu -
si okre ślać za kres po trzeb in we sty cyj nych i re mon to wych
i prze wi dy wa ny koszt prac. Ta ki wnio sek po za twier dze niu
go uchwa łą wal ne go ze bra nia człon ków ROD prze sy ła ny
jest do okrę go wych za rzą dów PZD, ce lem włą cze nia go
do pla nu in we sty cji i re mon tów, w ter mi nie do 30 czerw -
ca każ de go ro ku. Na pod sta wie po wyż szych in for ma cji,
okrę go wy za rząd PZD spo rzą dza plan in we sty cji i re mon -
tów, a na stęp nie współ pra cu je z za rzą da mi ROD w za kre -
sie re ali za cji za dań uję tych w pla nie.

B. REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW W ROD W LATACH 2007 –2010

W ce lu prze ana li zo wa nia za gad nień zwią za nych z in -
we sty cja mi w ROD, a tak że głów nych źró deł ich fi nan so -
wa nia Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uchwa łą nr 43/2011
z dnia 30 mar ca 2011 r. w spra wie spo rzą dze nia spra woz -
da nia z prze bie gu re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD
za la ta 2007–2010, zo bo wią za ło wszyst kie okrę go we za -
rzą dy PZD do prze ana li zo wa nia po dej mo wa nych przez
za rzą dy ROD ini cja tyw re mon to wych i in we sty cyj nych 
w okre sie mi ja ją cej ka den cji, przy go to wa nia sto sow nych
in for ma cji oraz prze sła nia po wyż szych da nych do Kra jo -
wej Ra dy PZD do dnia 30 kwiet nia 2011 r. In for ma cje te
ma ją na ce lu nie tyl ko uka zać za kres in we sty cji i re mon tów
prze pro wa dzo nych w okre sie ka den cji 2007–2010 oraz
wiel kość po nie sio nych na kła dów fi nan so wych w związ ku
z pro wa dzo ny mi pra ca mi, ale i po słu żą do wy pra co wa nia
kie run ków i ce lów dzia ła nia na przy szłą ka den cję.  

Z ana li zy ze bra nych in for ma cji przed sta wio nych w ta -
be li nr 1 wy ni ka, iż w la tach 2007–2010 na 4941 ROD,
re mon ty bądź in we sty cje prze pro wa dzo no w oko ło
58% ROD na te re nie ca łe go kra ju. Z ze bra nych da nych
wy ni ka, iż ro dzin ne ogro dy dział ko we prze pro wa dzi ły
łącz nie 7 316 za dań. 

W ta kich okrę go wych za rzą dach PZD jak El bląg, Ka -
lisz i To ruń sko-Wło cław ski, ilość ro dzin nych ogro dów

dział ko wych, w któ rych prze pro wa dzo no re mon ty bądź
in we sty cje jest naj więk sza, gdyż wy no si śred nio 90% 
w sto sun ku do wszyst kich ROD w okrę gu w cią gu 4 lat.
Na to miast naj mniej ogro dów dział ko wych, w któ rych zo -
sta ły prze pro wa dzo ne pra ce re mon to wo-in we sty cyj ne
funk cjo nu je na te re nie dzia ła nia okrę go wych za rzą dów
PZD w Lu bli nie, Wro cła wiu, Su dec kim i Łódz kim (śred -
nio 20–30% w sto sun ku do wszyst kich ROD w okrę gu 
w la tach 2007–2010).

Po wyż sze da ne uka zu ją, w któ rych ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych ist nie je świa do mość ko niecz no ści do -
ko ny wa nia re mon tów i in we sty cji oraz na te re nie któ rych
okrę go wych za rzą dów PZD sze rzo na jest wie dza w tym
za kre sie oraz ko rzy ści, ja kie pły ną z po dej mo wa nia ini -
cja tyw bu dow la nych. Na to miast okrę go we za rzą dy PZD,
w któ rych pro cent prze pro wa dza nia po wyż szych prac jest
naj mniej szy, win ny w więk szym stop niu za chę cać ogro dy
dział ko we do po dej mo wa nia za dań in we sty cyj nych. Do -
ty czy to zwłasz cza tych ROD, w któ rych brak jest pod sta -
wo wej in fra struk tu ry tech nicz nej, w któ rą po wi nien być
wy po sa żo ny ogród, jak sieć wo do cią go wa, ener ge tycz na,
ogro dze nia, bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne czy sa ni ta ria ty, ale
rów nież tych ROD, w któ rych m.in. sie ci te są zu ży te,
prze sta rza łe i wy ma ga ją ce re mon tów a na wet wy mia ny.

Pod su mo wa nie:

• w la tach 2007–2010 na 4941 ROD re mon ty bądź in -
we sty cje prze pro wa dzo no w oko ło 58% ROD na te re nie
ca łe go kra ju, czy li w każ dym ro ku prze pro wa dza no za da -
nia in we sty cyj no – bu dow la ne śred nio w 14% ROD,

• łącz nie wy ko na no 7316 za dań in we sty cyj nych i re -
mon to wych na kwo tę 163 009 292 zł,

• za an ga żo wa nie ROD w re ali za cję za dań in we sty cyj -
no – re mon to wych w po szcze gól nych okrę go wych za rzą -
dach PZD w la tach 2007–2010 przed sta wia się na stę pu-
ją co: 

– po wy żej 60% ROD w OZ PZD: w Czę sto cho wie, 
w El blą gu, w Go rzo wie Wiel ko pol skim, w Ka li szu, w Ma -
zo wiec kim, Opol skim, w Pi le, w Szcze ci nie, Świę to krzy -
skim i To ruń sko-Wło cław skim,

– po mię dzy 30% a 60% ROD w OZ PZD: w Byd gosz -
czy, w Gdań sku, w Ko sza li nie, w Le gni cy, w Łódz kim, 
w Ma ło pol skim, w War miń sko -Ma zur skim, w Pod kar -
pac kim, w Słup sku, w Ślą skim, we Wro cła wiu i w Zie lo -
nej Gó rze,

– po ni żej 30% ROD: w Lu bli nie i w Su dec kim, 
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Naj wię cej za dań zwią za nych by ło z re mon ta mi i mo -
der ni za cją ist nie ją cej in fra struk tu ry tech nicz nej w ROD.
Po wyż sze za da nia zre ali zo wa no w 4 944 ogro dach dział -
ko wych. Ana li za da nych wy ka zu je, że aż w 1296 ROD
prze pro wa dzo no za da nia zwią za ne z mo der ni za cją do -
mów dział kow ca i bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych. Sta no wi
to po nad 26% wszyst kich re mon tów i mo der ni za cji w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych prze pro wa dzo nych w la -
tach 2007–2010. Na to miast we dług ogól nej war to ści
na kła dów fi nan so wych w za kre sie re mon tów i mo der ni za -
cji w ROD, któ re wy nio sły 108 203 322 zł, naj więk szy

udział sta no wi ły wy dat ki na re mon ty i mo der ni za cje do -
mów dział kow ca i bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych, wy no si -
ły bo wiem 33 093 590 zł, co sta no wi po nad 30% wszys-
t kich wy dat ków. Po zo sta łe środ ki fi nan so we prze zna czo -
ne na re mon ty i mo der ni za cje w ROD przed sta wia ją się
na stę pu ją co: sieć wo do cią go wa (21 093 101 zł), sieć ener -
ge tycz na (19 697 969 zł), ogro dze nia (19 359 426 zł) oraz
dro gi i ale je ogro do we (3 747 633 zł). Na po zo sta łe ele -
men ty in fra struk tu ry w ROD, ta kie jak sa ni ta ria ty, par kin -
gi, stud nie głę bi no we, czy ro wy me lio ra cyj ne prze zna -
czo no łącz nie 11 211 607 zł. 

Re mon ty i mo der ni za cje ist nie ją cej in fra struk tu ry w ROD w la tach 2007–2010

Powyższe dane przedstawiają się następująco:

Remont i modernizacja w ROD w latach 2007–2010

ogrodzenia 1218 24,64% 19 359,426 17,89% m2 436 569,95

sieç wodociàgowa 794 16,06% 21 093,101 19,49% mb 391 763,49

sieç energetyczna 676 13,67% 19 697,969 18,20% mb 297 822,44

domy dzia∏kowca
i budynki administr. 1 296 26,21% 33 093,590 30,58% m2 97 506,04

drogi i aleje 289 5,85% 3 747,633 3,46% m2 129 402,58

inne 671 13,57% 11 211,607 10,36%

suma 4 944 100% 108 203,322 100%

zakres iloÊç % w stosunku do wartoÊç % poniesionych j.m. wielkoÊç
rzeczowy ROD wszystkich ROD, zadania nak∏adów w stosunku zadania

w których do wszystkich
przeprowadzono nak∏adów

remont na remont

Po wyż szy stan uka zu je du że po trze by ogro dów dział ko -
wych w za kre sie re mon to wa nia ist nie ją cej już in fra struk -
tu ry ogro do wej. Dla te go też, nie zmier nie istot nym za-
da niem dla za rzą dów ROD jest do ko ny wa nie  i ana li zo -
wa nie na bie żą co sta nu tech nicz ne go ROD pod ką tem ko -
niecz no ści prze pro wa dze nia re mon tów, gdyż ma on
zna czą cy wpływ na kosz ty utrzy ma nia i eks plo ata cję
wszel kich urzą dzeń. Oce nia jąc jej stan pod czas bie żą cej
kon ser wa cji i okre so wych prze glą dów moż na stwier dzić,

któ re ele men ty bu dyn ków i in sta la cji wy ka zu ją zwięk szo -
ną awa ryj ność i na le ży je w pierw szej ko lej no ści wy re mon -
to wać al bo kwa li fi ku ją się do wy mia ny. Nie spraw ne
urzą dze nia lub in sta la cje po wo du ją zwięk szo ne kosz ty eks -
plo ata cji, a tak że zwięk szo ne ob cią że nia fi nan so we dla
ogro du i dział kow ców. Zu ży te tech nicz nie urzą dze nia,
ciek ną ce uszczel ki, nie spraw ne pom py, nie szczel na sieć
wo do cią go wa i ener ge tycz na to bar dzo czę sto spo ty ka ne
przy kła dy znacz nie zwięk sza ją ce kosz ty utrzy ma nia ROD. 



Bu do wa no wej in fra struk tu ry tech nicz nej w ROD w la tach 2007–2010

Znacz nie mniej za dań prze pro wa dzo no w związ ku z bu -
do wą no wej in fra struk tu ry tech nicz nej w ROD. Po wyż -
sze za da nia zre ali zo wa no bo wiem w 1 774 ROD, z cze go
aż w 438 ogro dach dział ko wych za da nia te zwią za ne by -
ły m.in. z wy mia ną urzą dzeń hy dro for ni, mon ta żem ta blic
in for ma cyj nych, bu do wą sa ni ta ria tów, pal ców za baw czy
stud ni głę bi no wych. Zgod nie z za łą czo ną ta be lą, po wyż -
sze za da nia zo sta ły za kwa li fi ko wa ne ja ko „in ne”, za tem 
z uwa gi na fakt, iż ich wiel kość mie rzo na jest w róż nych
jed nost kach mia ry, nie ma moż li wo ści uka za nia ogól nej
wiel ko ści prze pro wa dzo nych za dań. W nie wie lu mniej 
– bo w 387 ROD – no we in we sty cje wią za ły się z bu do -
wą sie ci ener ge tycz nej. Rów nież, bio rąc pod uwa gę war -
tość na kła dów, in we sty cje w sieć ener ge tycz ną by ły naj -
droż sze, gdyż wy nio sły 16 637 124 zł, co sta no wi po nad
30% wszyst kich kosz tów zwią za nych z bu do wą no wej in -
fra struk tu ry tech nicz nej w ROD. Za po wyż szą kwo tę za -

rzą dy ROD wy bu do wa ły 294 778,56 mb sie ci ener ge tycz -
nej. Rów nie kosz tow ny mi przed się wzię cia mi oka za ły się
in we sty cje w no wą sieć wo do cią go wą w 305 ROD, na
łącz ną kwo tę 11 126 022 zł. Kwo ta ta do ty czy ła wy bu do -
wa nia sie ci o dłu go ści 213 017,87 mb. In we sty cje zwią za -
ne z bu do wą, bądź roz bu do wą no wych do mów
dział kow ca i bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych do ty czy ły 272
ROD i kosz to wa ły 7 783 027 zł. Rów nież w 272 ROD
wy bu do wa no 85 682 m² ogro dze nia na łącz ną kwo tę 5
254 986 zł. Z ko lei naj mniej za rzą dy ROD in we sto wa ły w
no we dro gi i ale je ogro do we, gdyż po wyż szą in we sty cją
ob ję tych by ło tyl ko 100 ogro dów dział ko wych. Na to miast
koszt wy bu do wa nia 92 548,67 m² dróg i alej wy niósł 3
502 682 zł.   

Za miesz czo na po ni żej ta be la przed sta wia za kres rze czo -
wy, war tość i wiel kość prze pro wa dzo nych za dań w za kre -
sie bu do wy no wej in fra struk tu ry ROD w la tach 2007–2010: 

Budowa nowej infrastruktury w ROD w latach 2007–2010

ogrodzenia 272 15,33% 5 254,986 9,59% m2 85 682

sieç wodociàgowa 305 17,19% 11 126,022 20,30% mb 213 017,87

sieç energetyczna 387 21,82% 16 637,124 30,36% mb 294 778,56

domy dzia∏kowca
i budynki administr. 272 15,33% 7 783,027 14,20% m2 12 975,44

drogi i aleje 100 5,64% 3 502,682 6,39% m2 92 548,67

inne 438 24,69% 10 502,129 19,16%

suma 1 774 100% 54 805,970 100%

zakres iloÊç % w stosunku do wartoÊç % poniesionych j.m. wielkoÊç
rzeczowy ROD wszystkich ROD, zadania nak∏adów w stosunku zadania

w których w tys. z∏ do wszystkich
przeprowadzono nak∏adów

budow´ na budowe´

kich za dań re mon to wych, na kwo tę 19 359 426 zł,
– sieć wo do cią go wa – 794 ROD, co sta no wi 16,06%

wszyst kich za dań re mon to wych, na kwo tę 21 093 101 zł,
– sieć ener ge tycz na – 676 ROD, co sta no wi 13,67%

wszyst kich za dań re mon to wych, na kwo tę 19 697 969 zł,
– in ne – 671 ROD, co sta no wi 13,57% wszyst kich za -

dań re mon to wych. na kwo tę 11 211 607 zł
– dro gi i ale je ogro do we – 289 ROD, co sta no wi 5,85%

wszyst kich za dań re mon to wych na kwo tę 3 747 633 zł.

Pod su mo wa nie

• w la tach 2007 – 2010 re mon ty i mo der ni za cje prze -
pro wa dzo no w 4 944 ROD, na łącz ną kwo tę 108 203 322
zł,

• struk tu ra ro dza jo wa zre ali zo wa nych za dań w re mon -
tach i mo der ni za cji w ROD:

– do my dział kow ca i bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne – 1 296
ROD, co sta no wi 26,21% wszyst kich za dań re mon to -
wych, na kwo tę 33 093 590 zł,

– ogro dze nia – 1 218 ROD, co sta no wi 24,64% wszyst -
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Pod su mo wa nie

• w la tach 2007 – 2010 bu do wą no wej in fra struk tu ry
tech nicz nej w ROD ob ję to 1 774 ogro dów dział ko wych,
na łącz ną kwo tę 54 805 970 zł,

• struk tu ra ro dza jo wa zre ali zo wa nych za dań in we sty -
cyj nych w ROD:

– in ne – 438 ROD, co sta no wi 24,69% wszyst kich za -
dań in we sty cyj nych w ROD, na kwo tę 10 502 129 zł,

– sieć ener ge tycz na – 387 ROD, co sta no wi 21,82%
wszyst kich za dań in we sty cyj nych w ROD, na kwo tę 
16 637 124 zł,

– sieć wo do cią go wa – 305 ROD, co sta no wi 17,19%

wszyst kich za dań in we sty cyj nych w ROD, na kwo tę 
11 126 022 zł,

– do my dział kow ca i bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne – 272
ROD, co sta no wi 15,33% wszyst kich za dań in we sty cyj -
nych w ROD, na kwo tę 7 783 027 zł,

– ogro dze nia – 272 ROD, co sta no wi 15,33% wszyst -
kich za dań in we sty cyj nych w ROD, na kwo tę 5 254 986 zł,

- dro gi i ale je ogro do we – 100 ROD, co sta no wi 5,64%
wszyst kich za dań in we sty cyj nych w ROD, na kwo tę 
3 502 682 zł

Źró dła fi nan so wa nia za dań in we sty cyj nych i re mon to wych w ROD

Spra woz da nie okrę go wych za rzą dów PZD z re ali za cji
in we sty cji i re mon tów w la tach 2007 – 2010, za wie ra rów -
nież in for ma cje w za kre sie źró deł fi nan so wa nia tych za -
dań. Zgod nie z ta be lą nr 1, źró dła fi nan so wa nia zo sta ły
po dzie lo ne na: 

– środ ki wła sne ROD, na któ re skła da się par ty cy pa cja
fi nan so wa człon ków ROD, opła ta in we sty cyj na oraz pra -
ca na rzecz za da nia,

– do ta cje z or ga nów wyż szych Pol skie go Związ ku
Dział kow ców,

– środ ki ze wnętrz ne, w skład któ rych mo gą wcho dzić
m.in. do ta cje z jed no stek sa mo rzą dów te ry to rial nych i
Skar bu Pań stwa.

Z przed sta wio nych przez okrę go we za rzą dy PZD in for -
ma cji wy ni ka, iż war tość 7 316 za dań in we sty cyj no – re -
mon to wych prze pro wa dzo nych w la tach 2007–2010 wy-
nio sła 163 009 292 zł, z cze go kwo ta 126 438 223 zł sta -
no wi ła środ ki wła sne ROD. Za tem głów nym źró dłem fi -
nan so wa nia za dań re mon to wo – in we sty cyj nych są wła śnie
środ ki po cho dzą ce od dział kow ców, gdyż sta no wią oko ło
78% wszyst kich źró deł fi nan so wa nia. W nie któ rych okrę -
gach ten pro cent jest na wet du żo więk szy np. w okrę gu po -
znań skim ogro dy sfi nan so wa ły za da nia in we sty cyj no –
re mon to we w po nad 93%. Po dob nie jest w okrę gu  gdań -

skim, łódz kim i ma ło pol skim (92%), war miń sko-ma zur -
skim oraz pod la skim (90%). Są tak że okrę gi, w któ rych
pro cent po kry cia kosz tów prac przez ogro dy jest niż szy np.
w okrę gu el blą skim (35%), wro cław skim (59%), świę to -
krzy skim (66%) i pod kar pac kim (67%).

Ko lej nym, waż nym źró dłem fi nan so wa nia ro bót re mon -
to wo – in we sty cyj nych są do ta cje przy zna wa ne przez
okrę go we za rzą dy PZD oraz Kra jo wą Ra dę PZD, któ re
sta no wi ły śred nio pra wie 16% środ ków nie zbęd nych na
ich po kry cie. Naj więk szy pro cent po kry cia kosz tów prac
z do ta cji PZD wy stą pił w okrę gu wro cław skim (41%), 
a tak że w okrę gu: szcze ciń skim (36%), el blą skim, opol -
skim, i to ruń sko-wło cław skim (29%) oraz zie lo no gór skim
(25%) i ślą skim (23%). Na to miast w ta kich okrę go wych
za rzą dach PZD jak Ka lisz, Le gni ca, Po znań, łódz ki 
i Świę to krzy ski, pro cent do ta cji z PZD w sto sun ku do
war to ści re ali zo wa nych za dań wy no sił śred nio 4–7%.

Naj więk szy pro cent fi nan so wa nia ro bót re mon to wo –
in we sty cyj nych z tzw. środ ków ze wnętrz nych wy stą pił na -
to miast w na stę pu ją cych okrę gach: el blą skim (36%),
świę to krzy skim (29%), ma zo wiec kim (28%) i pod kar pac -
kim (18%). Z ko lei ro dzin ne ogro dy dział ko we funk cjo nu -
ją ce na te re nie okrę go wych za rzą dów PZD w Gdań sku,
Szcze ci nie, Wro cła wiu, Ma ło pol skim i Ślą skim, nie mo -
gły li czyć na ja ką kol wiek po moc z ze wnątrz. 

ener ge tycz na, bu dyn ki ad mi ni stra cyj no – go spo dar cze czy
pla ce ogól no do stęp ne – w szcze gól no ści pla ce za baw. Za -
tem wie le za rzą dów ROD win no roz wa żyć moż li wość
prze pro wa dze nia no wych in we sty cji, co po zwo li ło by pra -
wi dło wo za go spo da ro wać te re ny ogól ne go użyt ku oraz
wy po sa żyć ogro dy zgod nie z po trze ba mi spo łe czeń stwa
dział ko we go.   

Ana li za przed sta wio nych da nych wy ka zu je, iż część za -
rzą dów ROD po dej mu je dzia ła nia w za kre sie bu do wa nia
no wej in fra struk tu ry tech nicz nej. Jed nak że ilość tych za -
dań jest nie wy star cza ją ca, zwłasz cza bio rąc pod uwa gę
prze pro wa dzo ne w 2010 ro ku przez okrę go we za rzą dy
PZD prze glą dy w ROD, któ re wy ka za ły, iż nie któ re ROD
nie po sia da ją ta kiej in fra struk tu ry jak sieć wo do cią go wa,
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Podsumowanie:

• zadania inwestycyjno-remontowe w 94% finanso-
wane są ze środków własnych ROD oraz z dotacji 
z organów wyższych PZD,

• 6% wartości zadań pokrywanych jest ze środków
zewnętrznych.
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wielkoÊç zadaƒ

1 150 mb 220 mb 1 370 mb

wartoÊç zadaƒ 71,300 55,400 126,700 13,396 12,992 26,388 67,121 67,121

iloÊç ROD 5 10 15 7 2 9 6 6

wielkoÊç zadaƒ 730 1 234 1 964 2 810 984 3 794 240 100 340

wartoÊç zadaƒ 17,310 104,120 121,430 20,288 14,179 34,467 22,000 10,000 32,000

iloÊç ROD 3 9 12 2 5 7 1 2 3

wielkoÊç zadaƒ 1 769 2 014 3 783 50 6 602 6 652 80 0 80

wartoÊç zadaƒ 165,490 210,815 376,305 750,000 397,655 472,655 145,869 164,838 310,707

iloÊç ROD 11 23 34 1 48 49 1 24 25

wielkoÊç zadaƒ 4 840 3 920 8 760 2 007 2 588 4595 770 770

wartoÊç zadaƒ 580,467 367,900 948,367 321,855 204,735 526,608 33,794 101,897 135,691

iloÊç ROD 18 34 52 13 17 30 1 11 12

wielkoÊç zadaƒ 1 150 1 848 2 998 2 118 709 2 827 870 870

wartoÊç zadaƒ 315,880 210,120 526,000 268,981 62,982 331,963 66,160 98,108 164,268

iloÊç ROD 10 24 34 9 13 22 3 11 14

wielkoÊç zadaƒ 3 900 4 900 8 800 2 616 3 484 6 100 200 4 878 5 078

wartoÊç zadaƒ 312,520 257,709 570,229 206,690 144,278 350,968 31,000 70,848 101,848

iloÊç ROD 18 37 55 2 31 33 1 17 18

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 229,057 61,728 289,683

dotacje PZD 401,424 223,380 235,100

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 2 038,550 1 457,941 286,852

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 2 669,031 1 743,049 811,635

iloÊç zadaƒ inwestycyjnych
lub remontowych 236 150 78

% ROD, w których
przeprowadzono inwestycje 52,07% 83,61% 96,30%

lub remonty

iloÊç ROD ogó∏em 217 61 81

OZ PZD BYDGOSZCZ CZ¢STOCHOWA ELBLÑG 
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wielkoÊç zadaƒ

120 m2 120 m2 500 mb 5 szt. 2 szt.

wartoÊç zadaƒ 6,726 6,726 28,000 19,500 47,500 395,294 36,172 431,466

iloÊç ROD 1 1 1 5 6 26 1 27

wielkoÊç zadaƒ 1 500 1 500 4 150 4 150 200 200

wartoÊç zadaƒ 94,632 94,632 26,900 26,900 3,880 3,880

iloÊç ROD 3 3 9 9 1 1

wielkoÊç zadaƒ 145 1 568 1 713 205 485 690 339 1 731 2 070

wartoÊç zadaƒ 125,630 4 992,772 5 118,402 75,850 115,583 191,433 128,131 482,492 610,623

iloÊç ROD 5 32 37 7 12 19 10 28 38

wielkoÊç zadaƒ 3 087 6 872 9 959 580 15 595 15 602 4 677 20 279

wartoÊç zadaƒ 339,570 309,412 648,982 95,305 6,145 101,450 561,451 475,707 1 037,158

iloÊç ROD 9 20 29 8 1 9 17 15 32

wielkoÊç zadaƒ 3 600 4 762 8 362 7 126 5 294 12 420 9 611 719 10 330

wartoÊç zadaƒ 377,937 547,630 925,567 534,500 328,942 863,442 261,183 26,507 287,690

iloÊç ROD 12 18 30 7 37 44 12 3 15

wielkoÊç zadaƒ 972 4 449 5 421 11 850 13 930 25 780 4 885 647 5 532

wartoÊç zadaƒ 14,580 381,184 395,764 379,650 294,097 673,747 140,808 14,903 155,711

iloÊç ROD 5 30 35 62 11 5 16

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 32,177 254,267

dotacje PZD 570,508 261,525 121,800

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 6 619,565 1 610,770 2 150,461

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 7 190,073 1 904,472 2 526,528

iloÊç zadaƒ inwestycyjnych
lub remontowych 135 149 129

% ROD, w których
przeprowadzono inwestycje 41,46% 65,00% 93,48%

lub remonty

iloÊç ROD ogó∏em 246 71 138

OZ PZD GDAŃSK GORZÓW WLKP. KALISZ

20

17
 s

zt
., 

82
8 

m
b,

 5
 1

77
 m

2

do
fin

an
so

wa
ni

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

og
ro

dz
en

ia
   

   
   

   
sie

ç 
wo

do
cià

-  
   

   
   

sie
ç 

en
er

ge
-  

   
   

 d
om

y 
dz

ia
∏k

ow
ca

   
   

   
 d

ro
gi

 i 
al

ej
e 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  i
nn

e
go

wa
   

   
   

   
   

   
   

   
 ty

cz
na

   
   

   
   

   
   

 i 
bu

d.
 a

dm
in

ist
r.

budowa remont i RAZEM budowa remont i RAZEM budowa remont i RAZEM
modernizacja modernizacja modernizacja

fin
an

so
wa

ni
e 

za
da

ƒ
ro

dz
aj

e 
za

da
ƒ

sz
t.

%
sz

t.
ty

s.
 z

∏
ty

s.
 z

∏
ty

s.
 z

∏
ty

s.
 z

∏
sz

t.
ty

s.
z∏

m
2

sz
t. 

ty
s.

 z
∏

m
b

sz
t.

ty
s 

z∏.
m

b
sz

t.
ty

s.
 z

∏
m

2
sz

t.
ty

s.
 z

∏
m

2
sz

t. 
ty

s.
 z

∏
*

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26



21

wielkoÊç zadaƒ

586,5 675 1 262 0

wartoÊç zadaƒ 18,754 17.150 35,904 57,000 41,000 98,000 7,545 43,469 51,014

iloÊç ROD 5 5 10 5 6 9 1 4 5

wielkoÊç zadaƒ 298 4 382 4 680 3 289 60 3 349 0

wartoÊç zadaƒ 33,627 50,270 83,897 152,000 1,000 153,000 0,000

iloÊç ROD 3 3 6 4 1 5 0

wielkoÊç zadaƒ 95 661 756 376 2 969 3 345 25 1 609 1 634

wartoÊç zadaƒ 66,812 117,795 184,607 188,000 420,000 608,000 20,813 139,670 160,483

iloÊç ROD 3 7 10 14 30 44 1 13 14

wielkoÊç zadaƒ 2 637 167 2 804 21 097 3 526 24 623 11 561 11 561

wartoÊç zadaƒ 82,653 5,232 87,885 646,000 459,000 1 105,010 319,159 319,159

iloÊç ROD 2 2 4 16 16 29 9 9

wielkoÊç zadaƒ 8 602 395 8 997 4 974 12 757 17 731 2 585 2 585

wartoÊç zadaƒ 274,988 68,330 343,318 438,000 623,000 1 061,000 109,326 109,326

iloÊç ROD 12 6 18 9 23 30 3 3

wielkoÊç zadaƒ 6 214 5 762 11 976 908 18 322 19 230 7 230 7 230

wartoÊç zadaƒ 184,610 42,865 227,475 45,000 390,000 435,000 179,793 179,793

iloÊç ROD 16 6 22 4 36 39 15 15

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 6,000 203,000 53,200

dotacje PZD 133,139 256,000 129,514

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 823,947 3 001,000 637,061

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 963,086 3 460,000 819,775

iloÊç zadaƒ inwestycyjnych
lub remontowych 104 215 46

% ROD, w których
przeprowadzono inwestycje 54% 57,00% 23,33%

lub remonty

iloÊç ROD ogó∏em 91 168 180
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wielkoÊç zadaƒ

0 0 680 szt. 2 420 szt. 6 300 szt.

wartoÊç zadaƒ 504,310 740,770 1 245,080 163,138 49,128 212,266 2 386,300 5 752,226 8 138,526

iloÊç ROD 10 25 35 7 7 14 251 338 589

wielkoÊç zadaƒ 2 185 0 2 185 0 40 400 58 440 98 840

wartoÊç zadaƒ 100,860 0,000 100,860 51,419 7,557 58,976 1 535,200 1 227,240 2 762,440

iloÊç ROD 5 0 5 4 2 6 19 69 88

wielkoÊç zadaƒ 370,500 3 159 3 529,70 0 16 szt. 332 szt. 348 szt.

wartoÊç zadaƒ 302,240 462,260 764,500 179,132 154,793 333,925 634,080 2 992,610 3 626,690

iloÊç ROD 9 23 32 11 15 26 14 238 252

wielkoÊç zadaƒ 15 449 0 15 449 0 21 680 12 810 34 490

wartoÊç zadaƒ 898,870 0,000 989,870 306,647 158,932 465,579 1 656,350 1 814,900 3 471,250

iloÊç ROD 14 0 14 9 11 20 28 98 126

wielkoÊç zadaƒ 6 703 1 931 8 634 0 16 240 8 110 24 350

wartoÊç zadaƒ 297,100 138,400 435,500 386,728 252,852 639,580 1 233,503 1 328,300 2 561,803

iloÊç ROD 11 4 15 12 14 26 39 108 147

wielkoÊç zadaƒ 525 13 137 13 662 0 10 650 mb 26 590 mb 37 240 mb

wartoÊç zadaƒ 15,430 413,170 428,600 224.640 196,446 421,086 949,800 867,100 1 816,900

iloÊç ROD 2 23 25 7 20 27 60 112 172

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 128,380 0,000 6 371,122

dotacje PZD 179,700 174,200 1 299,020

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 3 565,330 1 957,212 14 707,467

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 3 873,410 2 131,412 22 377,609

iloÊç zadaƒ inwestycyjnych
lub remontowych 135 132 1 374

% ROD, w których
przeprowadzono inwestycje 30,79% 44,24% 71,83%

lub remonty

iloÊç ROD ogó∏em 315 272 504

OZ PZD ¸ÓDZKI MA¸OPOLSKI MAZOWIECKI 

do
fin

an
so

wa
ni

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

og
ro

dz
en

ia
   

   
   

   
sie

ç 
wo

do
cià

-  
   

   
   

sie
ç 

en
er

ge
-  

   
   

 d
om

y 
dz

ia
∏k

ow
ca

   
   

   
 d

ro
gi

 i 
al

ej
e 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  i
nn

e
go

wa
   

   
   

   
   

   
   

   
 ty

cz
na

   
   

   
   

   
   

 i 
bu

d.
 a

dm
in

ist
r.

lic
zn

iki
 e

ne
rg

et
yc

zn
e,

tra
ns

fo
rm

at
or

y, 
st

ud
ni

e
g∏

´b
in

ow
e,

 a
kw

en
y 

wo
dn

e

st
ud

ni
e 

g∏
´b

in
ow

e,
 p

rz
y∏à

cz
a

ka
na

liz
ac

yjn
e,

 p
la

ce
 z

ab
aw

,
wi

at
y 

pa
rk

in
go

we

budowa remont i RAZEM budowa remont i RAZEM budowa remont i RAZEM
modernizacja modernizacja modernizacja

fin
an

so
wa

ni
e 

za
da

ƒ
ro

dz
aj

e 
za

da
ƒ

sz
t.

%
sz

t.
ty

s.
 z

∏
ty

s.
 z

∏
ty

s.
 z

∏
ty

s.
 z

∏
sz

t.
ty

s.
z∏

m
2

sz
t. 

ty
s.

 z
∏

m
b

sz
t.

ty
s.

 z
∏.

m
b

sz
t.

ty
s.

 z
∏

m
2

sz
t.

ty
s.

 z
∏

m
2

sz
t. 

ty
s.

 z
∏

*

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26



23

wielkoÊç zadaƒ

1 770 m2 0 2,000 9 11 7,000 149 156

wartoÊç zadaƒ 120,000 120,000 12,600 47,000 59,600 183,000 220,000 403,000

iloÊç ROD 14 14 4 14 18 7 149 156

wielkoÊç zadaƒ 8 759 8 759 1 564 1 760 3 324 0

wartoÊç zadaƒ 284,000 284,000 42,700 110,000 152,700 0,000

iloÊç ROD 29 29 9 23 32 0

wielkoÊç zadaƒ 35 310 345 600 922 1 522 719 6 210 6 929

wartoÊç zadaƒ 27,000 616,000 643,000 185,600 851,400 1 037,000 76,300 409,000 485,300

iloÊç ROD 1 45 46 10 42 52 9 44 53

wielkoÊç zadaƒ 2 450 19 600 22 050 10 688 11 525 22 213 11 529 1 200 12 729

wartoÊç zadaƒ 192,000 2 099,000 2 291,000 544,800 485,800 1 030,600 446,100 74,200 520,300

iloÊç ROD 3 56 59 20 23 43 12 12 24

wielkoÊç zadaƒ 1 700 22 340 24 040 2 554 2 370 4 924 8 530 8 530

wartoÊç zadaƒ 180,000 1 921,000 2 101,000 108,700 262,700 371,400 117,200 117,200

iloÊç ROD 1 96 97 14 21 35 2 2

wielkoÊç zadaƒ 15 120 15 120 5 245 7 500 12 745 5 490 21 135 26 625

wartoÊç zadaƒ 789,000 789,000 139,200 318,200 457,400 121,400 418,400 539,800

iloÊç ROD 73 73 23 36 59 12 42 54

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 66,000 249,300 119,800

dotacje PZD 536,000 886,000 200,700

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 5 626,000 1 973,400 1 745,100

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 6 228,000 3 108,700 2 065,600

iloÊç zadaƒ inwestycyjnych
lub remontowych 252 289

% ROD, w których
przeprowadzono inwestycje 42% 78,50% 71,70%

lub remonty

iloÊç ROD ogó∏em 176 112 84

OZ PZD WARMI¡SKO-MAZURSKI OPOLSKI PI¸A
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wielkoÊç zadaƒ

4 szt. 2 857 mb 0 0 10 363 10 363 20 726

wartoÊç zadaƒ 206,946 47,820 254,766 574,000 3,000 577,000 100,000 102,948 202,948

iloÊç ROD 4 3 7 26 1 27 3 4 7

wielkoÊç zadaƒ 1 995 mb 34 940 mb 36 935 mb 14 600 7 025 21 625 8 800 8 800 17 600

wartoÊç zadaƒ 143,723 17,104 160,827 876,000 281,000 1 157,000 100,000 152,947 252,947

iloÊç ROD 3 4 7 8 12 20 8 2 10

wielkoÊç zadaƒ 651,5 1 963 2 614,50 782 9 358 10 140 1 275 1 275 2 550

wartoÊç zadaƒ 575,591 271,013 846,604 1 720,000 4 679,000 6 399,000 250,000 411,654 661,654

iloÊç ROD 11 18 29 29 62 91 15 20 35

wielkoÊç zadaƒ 21 678 540 22 218 36 980 26 900 63 880 3 200 3 200 6 400

wartoÊç zadaƒ 969,665 105,855 1 075,520 1 849,000 1 345,000 3 194,000 290,000 223,847 513,847

iloÊç ROD 17 4 21 23 49 72 10 10 20

wielkoÊç zadaƒ 1 313 449,5 1 762,5 68 714 88 143 156 857 6 750 6 750 13 500

wartoÊç zadaƒ 113,703 128,246 241,949 1 444,000 1 851,000 3 295,000 750,000 647,683 1 397,683

iloÊç ROD 2 5 7 22 41 63 7 12 19

wielkoÊç zadaƒ 2 183 mb 2 864 mb 0 583 36 167 36 750 6 400 6 400 12 800

wartoÊç zadaƒ 136,775 95,126 231,901 35,000 2 170,000 2 205,000 710,000 667,669 1 377,669

iloÊç ROD 9 8 17 3 88 91 10 30 40

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 72,259 168,000 788,715

dotacje PZD 206,372 952,000 670,287

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 2 532,936 15 707,000 2 947,746

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 2 811,567 16 827,000 4 406,748

iloÊç zadaƒ inwestycyjnych
lub remontowych 88 364 731

% ROD, w których
przeprowadzono inwestycje 68,30% 69,00% 47,80%

lub remonty

iloÊç ROD ogó∏em 104 314 205

OZ PZD PODLASKI POZNA¡ PODKARPACKI
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wielkoÊç zadaƒ

1,0 8 9 150 mb 150 mb 1 szt. 0 1 szt.

wartoÊç zadaƒ 8,000 102,000 110,000 10,000 10,000 7,000 0,000 7,000

iloÊç ROD 1 8 9 2 2 1 0 1

wielkoÊç zadaƒ 200 200 980 980 2 383,67 7 487,58 9 871,25

wartoÊç zadaƒ 31,000 31,000 180,000 180,000 59,570 187,190 246,760

iloÊç ROD 3 3 31 31 9 32 41

wielkoÊç zadaƒ 140 300 440 160 160 1 399,86 6 947,29 8 347,15

wartoÊç zadaƒ 17,000 123,000 140,000 380,000 380,000 272,970 1 354,720 1 627,690

iloÊç ROD 4 2 6 46 46 22 83 105

wielkoÊç zadaƒ 1 020 1 150 2 170 980 3 900 4 880 13 425,53 29 647,51 43 073,04

wartoÊç zadaƒ 38,000 54,000 92,000 103,000 524,000 627,000 805,530 1 778,850 2 584,380

iloÊç ROD 5 6 11 2 15 17 36 69 105

wielkoÊç zadaƒ 1 155 2 521 3 676 2 450 4 200 6 650 4,933,41 32 673,73 37 607,14

wartoÊç zadaƒ 124,000 158,000 282,000 372,000 638,000 1 010,000 246,670 1 633,690 1 880,360

iloÊç ROD 4 7 11 5 14 19 21 102 123

wielkoÊç zadaƒ 850 5 150 6 000 61 230 61 230 16 535 16 535

wartoÊç zadaƒ 56,000 199,000 255,000 747,000 747,000 793,700 793,700

iloÊç ROD 1 13 14 150 150 122 122

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 12,000 24,000 0,000

dotacje PZD 120,000 343,000 2 595,630

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 778,000 2 587,000 4 544,260

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 910,000 2 954,000 7 139,890

iloÊç zadaƒ inwestycyjnych
lub remontowych 54 265 493

% ROD, w których
przeprowadzono inwestycje 56,00% 23,30% 79,77%

lub remonty

iloÊç ROD ogó∏em 25 150 173

OZ PZD S¸UPSK SUDECKI SZCZECIN
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wielkoÊç zadaƒ

0 0 10 szt. 0

wartoÊç zadaƒ 5022,163 3 183,986 8 206,149 102,000 67,000 169,000 60,100 60,100

iloÊç ROD 30 19 49 9 13 22 10 10

wielkoÊç zadaƒ 11 200 11 200 5 948 6 479 12 427 530 530

wartoÊç zadaƒ 784,000 784,000 113,000 36,000 149,000 26,559 26,559

iloÊç ROD 27 27 5 10 15 5 5

wielkoÊç zadaƒ 871,58 38 348,55 39 220,13 795 2 977 3 772 32 32

wartoÊç zadaƒ 1568,845 11 504,865 13 073,710 248,000 681,000 929,000 270,983 270,983

iloÊç ROD 40 292 332 11 17 38 32 32

wielkoÊç zadaƒ 45 008,03 132 188,93 177 196,96 3 212,00 2 605,00 5 817,00 28,627 28 627

wartoÊç zadaƒ 27 000,482 7 931,336 10 631,818 121,000 39,000 160,000 1 052,800 1 052,800

iloÊç ROD 46 135 181 9 13 22 52 52

wielkoÊç zadaƒ 18 876,46 184 096,26 202 972,72 4269,00 1 709,00 5 978,00 4 317 4 317

wartoÊç zadaƒ 943,823 9 204,813 10 148,636 106,000 166,000 272,000 362,561 362,561

iloÊç ROD 20 166 186 18 20 38 35 35

wielkoÊç zadaƒ 6 415 136 147 142 562 2 362 6 967 9 329 25 110 25 110

wartoÊç zadaƒ 400,955 8 509,163 8 910,118 78,000 225,000 303,000 629,171 629,171

iloÊç ROD 9 189 198 12 31 43 46 46

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 120,000 576,000 24,000

dotacje PZD 11 900,375 89,000 688,407

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 39 734,056 1 317,000 1 689,767

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 51 754,431 1 982,000 2 402,174

iloÊç zadaƒ inwestycyjnych
lub remontowych 973 272 180

% ROD, w których
przeprowadzono inwestycje 48,00% 79,00% 89,00%

lub remonty

iloÊç ROD ogó∏em 626 80 200

OZ PZD ÂLÑSKI ÂWI¢TOKRZYSKI TORU¡SKO-W¸OC¸AWSKI
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wielkoÊç zadaƒ

3 064,0 290 3 354 0

wartoÊç zadaƒ 163,384 256,376 419,760 477,999 149,723 627,722 10 502,129 11 211,607 21 713,736

iloÊç ROD 12 15 27 23 9 32 438 671 1 107 

wielkoÊç zadaƒ 4 635 5 332 9 967 4 466 0 4 466 92 548,67 129 402,580 221 951

wartoÊç zadaƒ 163,873 121,935 285,808 67,232 0,000 67,232 3 502,682 3 747,633 7 250,315

iloÊç ROD 13 8 21 3 0 3 100 289 389

wielkoÊç zadaƒ 1 262 5 078 6 340 990 2 827 3 817 12 975,44 97 506,04 110 481

wartoÊç zadaƒ 433,537 532,197 965,734 301,137 357,475 658,612 7 783,027 33 093,590 40 876,617

iloÊç ROD 16 58 74 17 32 49 272 1 296 1 568

wielkoÊç zadaƒ 33 284,00 209 33 493 12 784,00 1 185 13 969 294 778,56 297 822,44 592 601

wartoÊç zadaƒ 2 067,750 43,020 2 110,770 667,676 37,383 705,059 16 637,124 19 697,969 36 335,093

iloÊç ROD 39 3 42 21 4 25 387 676 1 060

wielkoÊç zadaƒ 13 286 1 737 15 023 18 363 477 18 840 213 017,87 391 763,49 604 781

wartoÊç zadaƒ 917,575 214,155 1 131,730 1 247,391 110,756 1 358,147 11 126,022 21 093,101 32 219,123

iloÊç ROD 21 7 28 32 4 36 305 794 1 097

wielkoÊç zadaƒ 16 880 15 084 31 964 9 387 7 179 16 566 85 682 436 463 522 145

wartoÊç zadaƒ 792,652 278,597 1 071,249 280,276 267,003 547,279 5 254,986 19 359,422 24 614,408

iloÊç ROD 43 37 80 24 21 45 272 1 218 1 551

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 0,000 93,255 9  941,943

dotacje PZD 2 467,145 988,900 26 629,126

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca 3 517,906 2 881,896 126438,2232 88126 438,223

na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7) 5 985.051 3 964,051 163 009,292

iloÊç zadaƒ inwestycyjnych
lub remontowych 282 190 7 316,000

% ROD, w których
przeprowadzono inwestycje 30,00% 37,71% 58%

lub remonty

iloÊç ROD ogó∏em 217 122 4 941

OZ PZD WROC¸AW ZIELONA GÓRA
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W ce lu bliż sze go przyj rze nia się kwe stii zwią za nej z uzy -
ski wa niem po mo cy ze stro ny or ga nów pu blicz nych, w tym
ko rzy sta nia z róż nych form wspar cia fi nan so we go udzie -
lo ne go przez wła dze pań stwo we i sa mo rzą do we, Kra jo wa
Ra da PZD zwró ci ła się do wszyst kich okrę go wych za rzą -
dów PZD o in for ma cje, ja kie wspar cie fi nan so we otrzy -
ma ły ROD z bu dże tu pań stwa oraz jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go, w ja kiej wy so ko ści i na ja kie ce le. Przed -
mio to we ba da nie obej mo wa ło okres 2009 r. i 2010 r. (od
stycz nia do 31 sierp nia). 

Z na de sła nych in for ma cji wy ni ka, iż w ba da nym okre sie
ża den ROD nie otrzy mał wspar cia fi nan so we go ze stro ny
Skar bu Pań stwa. Na to miast po moc fi nan so wą od jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go w 2009 ro ku otrzy ma ło 125
ROD z te re nu dzia ła nia 16 okrę go wych za rzą dów PZD 
w kwo cie 1 458 134 zł. Z ko lei w 2010 ro ku po wyż szą po -
moc uzy ska ło 81 ROD z te re nu 17 okrę go wych za rzą dów

PZD na kwo tę 1 135 813 zł. Po wyż sze środ ki fi nan so we
zo sta ły prze zna czo ne głów nie na re mon ty i mo der ni za cje
do mów dział kow ca, ogro dzeń, dróg i alej ogro do wych,
pla ców za baw, par kin gów a tak że sie ci wo do cią go wych 
i ener ge tycz nych.

Jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go udzie la ły rów nież
po mo cy rze czo wej w po sta ci wy wo zu śmie ci, pod sta wia -
nia kon te ne rów, ba da nia gle by, po rząd ko wa nia te re nu, wy -
ka sza nia ro wów czy też re fun da cji fak tur za za ku pio ny
sprzęt i ma te ria ły, jak rów nież zwol nień z opłat za wy na -
jem biu ra.

Łącz nie w la tach 2009 i 2010 (sty czeń – sier pień) OZ PZD
otrzy ma ły wspar cie dla 206 ROD w kwo cie 2 593 947 zł.

Po moc jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go z po dzia łem
na po szcze gól ne okrę go we za rzą dy PZD, ilość ROD oraz
wy so kość przy zna nych środ ków fi nan so wych za okres od
2009 r. do 31 sierp nia 2010 r.:

C.  POMOC PAŃSTWA I SAMORZADÓW W REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW 

Okr´gowy 2009 r. 2010 r.*

Zarzàd ROD Liczba ROD Kwota w zł. Liczba ROD Kwota w zł.

Bydgoszcz 21 204 752 0

Cz´stochowa 0 1 5 000

Elblàg 5 37 895 0

Gdaƒsk 2 6 000

Gorzów Wlkp. 7 27 800 3 8 500

Kalisz 7 158 789 1 2 000

Koszalin 0 0

Legnica 14 73 000 10 53 000

Lublin 11 73 399 6 28 800

Łódzki 4 23 850 0 0

Małopolski 5 120 000 4 63 000

Mazowiecki 0 0

Opolski 5 249 021 9 60 044

Piła 3 45 100 2 28 300
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Okr´gowy 2009 r. 2010 r.*

Zarzàd ROD Liczba ROD Kwota w zł. Liczba ROD Kwota w zł.

Podkarpacki 3 45 311 0

Podlaski 18 215 000 12 78 000

Poznaƒ 10 107 063 4 41 200

S∏upsk 0 1 10 400

Sudecki 0 2 10 000

Szczecin 0 0

Âlàski 0 15 679 800

Âwi´tokrzyski 4 51 354 0

Toruƒsko-W∏oc∏awski 0 0

Warmiƒsko-Mazurski 1 5 000 2 6 500

Wroc∏aw 0 3 26 800

Zielona Góra 7 20 800 4 28 469

Ogó∏em 125 1 458 134 81 1 135 813

Razem 2009 i 2010 206 ROD 2 593 947

* Rok 2010 dane za okres od stycznia do 31 sierpnia 2010 r.

Na le ży pa mię tać, że ogro dy to urzą dze nia uży tecz no ści
pu blicz nej i jak wie le in nych obiek tów funk cjo nu ją cych na
te re nie miast i gmin, słu żą ogó ło wi miesz kań ców, a tak że
re ali zu ją waż ną ro lę spo łecz ną, za pew nia jąc wy po czy nek,
re kre ację i in ne po trze by so cjal ne człon ków spo łecz no ści
lo kal nej. Za tem słusz ne jest ocze ki wa nie na po moc ze stro -
ny jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go w za go spo da ro wa -
niu i mo der ni za cji ogro dów. Zwią zek prze cież ak tyw nie
uczest ni czy w dzia łal no ści so cjal nej miast, or ga ni zu je im -
pre zy dla dzie ci, wcza sy, po by ty dzien ne dla eme ry tów 
i ren ci stów, współ pra cu je ze szko ła mi i or ga na mi po mo cy
spo łecz nej. Zwią zek i dział kow cy chęt nie wspie ra ją ini cja -
ty wy sa mo rzą dow ców i uczest ni czą czyn nie w ży ciu miast
i gmin, szcze gól nie ma to miej sce gdy sa mo rzą dy wi dzą
też po trze by Związ ku i dział kow ców. Ma jąc po wyż sze na
uwa dze, oraz da ne, któ re uka zu ją zni ko mą po moc jed no -
stek sa mo rzą do wych, za rów no okrę go we za rzą dy PZD jak
i za rzą dy ROD win ny pod jąć in ten syw ne dzia ła nia w za -
kre sie bliż szej współ pra cy z sa mo rzą da mi, któ ra mo gła by
prze ło żyć się na więk szą po moc fi nan so wą. Na le ży rów -
nież po szu ki wać no wych źró deł fi nan so wa nia in we sty cji 
i re mon tów, cho ciaż by po dej mu jąc współ pra cę z lo kal ny -
mi za kła da mi pra cy. Nie zmier nie istot na w tym za kre sie
mo że być po moc rów nież sa mych dział kow ców, któ rzy po -
sia da jąc od po wied nią wie dzę i do świad cze nie za wo do we,
mo gą po móc w re ali za cji tych za dań.  

Z da nych prze ka za nych przez okrę go we za rzą dy PZD
wy ni ka, iż w la tach 2009–2010 na po moc ze stro ny jed no -
stek sa mo rzą dów te ry to rial nych nie mo gły li czyć ro dzin -
ne ogro dy dział ko we zlo ka li zo wa ne na te re nach na stę pu-
ją cych okrę go wych za rzą dów PZD: w Ko sza li nie, Ma zo -
wiec kim, Szcze ci nie i To ruń sko – Wło cław skim. W tych
okrę go wych za rzą dach PZD, gdzie po moc ze stro ny jed -
no stek sa mo rzą do wych wy stą pi ła, nie jest za da wa la ją ca,
gdyż w cią gu ro ku 2009 za le d wie 125 ROD otrzy ma ło
wspar cie, co sta no wi 2,5% wszyst kich ROD. Po dob nie
wy glą da sy tu acja udzie lo nej po mo cy w 2010 ro ku. Na wet
bio rąc pod uwa gę, iż ba da ny okres do ty czy tyl ko 8 mie się -
cy, to po moc do ty czy ła za le d wie 1,6% wszyst kich ogro -
dów dział ko wych po ło żo nych na te re nie kra ju.

Z ze bra nych in for ma cji wy ni ka, iż zni ko me są przy pad -
ki, gdzie mia sta co rocz nie w swo ich bu dże tach za bez pie -
cza ją środ ki na do fi nan so wa nie za dań in we sty cyj nych 
w ogro dach. Da je się za uwa żyć, że współ pra ca z jed nost -
ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go jest w nie któ rych okrę gach
więk sza np. ogro dy byd go skie, ka li skie, opol skie, ślą skie,
czy pod la skie, gdzie sa mo rzą dy w tych re gio nach - wy -
cho dząc na prze ciw po trze bom ogro dów - sta ra ją się udzie -
lić im wspar cia przy re ali za cji za dań in we sty cyj nych.
Jed nak że po wyż sze da ne uka zu ją rów nież, iż część ogro -
dów dział ko wych w ogó le nie mo że li czyć na po moc ze
stro ny sa mo rzą dów.
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5. Uchwa ły

UCHWAŁA NR 3/XXI/2011
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w sprawie zintensyfikowania inwestycji i remontów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Kra jo wa Ra da PZD po do ko na niu ana li zy w za kre sie
prze pro wa dzo nych w la tach 2007–2010 in we sty cji i re -
mon tów w ROD, stwier dza iż na te re nie ca łe go kra ju, 
w ba da nym czte ro let nim okre sie, w 58% ROD prze pro -
wa dzo no 7316 za dań in we sty cyj no -re mon to wych, za łącz -
ną kwo tę 163 009 292 zło te. W tym za da nia po le ga ją ce na
re mon tach i mo der ni za cji ist nie ją cej in fra struk tu ry tech -
nicz nej wy ko na no za łącz ną kwo tę 108 203 322 zło te, zaś

D. WNIOSKI KOŃCOWE

Prze pro wa dzo na ana li za re ali za cji in we sty cji i re mon -
tów w ROD w la tach 2007 – 2010 uka zu je, iż mi mo po -
dej mo wa nia w tym kie run ku za dań, nie zbęd ne jest:

• ob ję cie in we sty cja mi i re mon ta mi więk szej ilo ści
ROD. Z uwa gi na  la ta, w któ rych po wsta wa ły ro dzin ne
ogro dy dział ko we w wie lu ROD in fra struk tu ra ule gła de -
ka pi ta li za cji, bądź w ogó le nie po wsta ła,  

• re ali za cja w pierw szej ko lej no ści za dań z uwzględ nie -
niem ogro dzeń, sie ci ener ge tycz nych i wo do cią go wych, do -
mów dział kow ca i bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych, a tak że
dróg i alej ogro do wych, gdyż po wyż sza in fra struk tu ra za -
pew nia pra wi dło we funk cjo no wa nie ogro dów dział ko -
wych, 

• do ko ny wa nie przez za rzą dy ROD okre so wych prze -
glą dów, pod ką tem ko niecz no ści prze pro wa dze nia re mon -
tów i in we sty cji,

• upo wszech nia nie przez okrę go we za rzą dy PZD, wśród
za rzą dów ROD pro ce dur in we sty cyj no-re mon to wych, 
a tak że prze pi sów po wszech nie obo wią zu ją cych, w szcze -
gól no ści prze pi sów pra wa bu dow la ne go, któ re przy czy -
nią się do pra wi dło we go prze pro wa dze nia pla no wa nych
prac bu dow la nych oraz po zwo lą unik nąć do dat ko wych
kosz tów,

• po dej mo wa nie przez za rzą dy ROD ra cjo nal nych de cy -

zji w za kre sie re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD, po -
przez do bre przy go to wa nie wnio sków w spra wie re ali za cji
za dań in we sty cyj nych na wal ne ze bra nia człon ków ROD,

• zwięk sze nie nad zo ru okrę go wych za rzą dów PZD nad
re ali zo wa ny mi in we sty cja mi w ROD, w ce lu pra wi dło -
we go ich wy ko na nia i roz li cze nia,

• w przy pad ku za dań pro stych tzn. nie wy ma ga ją cych
an ga żo wa nia pro fe sjo nal nych firm wy ko naw czych, za -
chę ca nie za rzą dów ROD do re ali za cji za dań re mon to wo 
– in we sty cyj nych sys te mem go spo dar czym, co przy czy ni
się do ogra ni cze nia kosz tów ich re ali za cji,

• kre owa nie w me diach oraz wśród spo łecz no ści lo kal -
nej do brze za go spo da ro wa nych ROD, po przez or ga ni zo -
wa nie w nich oko licz no ścio wych im prez. Po wyż sze
dzia ła nia po zy tyw nie wpły ną na po pra wę wi ze run ku PZD
i ochro nę ROD przed ewen tu al ny mi li kwi da cja mi,

• wy stę po wa nie do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
i Skar bu Pań stwa, o po moc fi nan so wą lub rze czo wą 
w związ ku z re ali za cją in we sty cji i re mon tów w ROD, 

• po szu ki wa nie no wych źró deł fi nan so wa nia za dań re -
mon to wo-in we sty cyj nych, np. po przez współ fi nan so wa -
nie za dań w ra mach lo kal nych pro gra mów gmin nych,

• kon ty nu owa nie pro ce su wła ści we go za go spo da ro wa -
nia i mo der ni za cji ogro dów.

kwo tę 2 593 947 zł.
• ROD funk cjo nu ją ce na te re nie okrę go wych za rzą dów

PZD w Ko sza li nie, Ma zo wiec kim, Szcze ci nie i To ruń sko-
-Wło cław skim w ba da nym okre sie nie uzy ska ły żad nej
po mo cy ze stro ny jed no stek sa mo rzą dów te ry to rial nych.

Pod su mo wa nie:

• w okre sie od stycz nia 2009 do sierp nia 2010 ża den
ROD nie otrzy mał wspar cia fi nan so we go ze stro ny Skar -
bu Pań stwa,

• w ba da nym okre sie po moc fi nan so wą ze środ ków jed -
no stek sa mo rzą do wych uzy ska ło 206 ROD na łącz ną
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na za da nia zwią za ne z bu do wą no wej in fra struk tu ry 
w ROD wy dat ko wa no środ ki w wy so ko ści 54 805 970 zł.
W 94% za da nia in we sty cyj no -re mon to we zo sta ły zre ali -
zo wa ne przy udzia le środ ków fi nan so wych: ROD, okrę -
go wych za rzą dów PZD i Kra jo wej Ra dy PZD, a je dy nie
w 6% za da nia zo sta ły sfi nan so wa ne ze środ ków ze wnętrz -
nych, po cho dzą cych przede wszyst kim z do ta cji od jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go.
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W ba da nym okre sie wy bu do wa no bądź wy re mon to wa -
no na stę pu ją cą in fra struk tu rę w ROD:

• 522 000 m² ogro dzeń, za kwo tę 24,6 mln zł,
• 604 km  sie ci wo do cią go wej za kwo tę 32,2 mln zł,
• 592 km sie ci ener ge tycz nej, za kwo tę 36,4 mln zł,
• 221 000 m² dróg i alej ogro do wych, za kwo tę 7,2 mln zł,
• w 1 568 ROD wy ko na no pra ce re mon to wo-in we sty -

cyj ne w do mach dział kow ca i bu dyn kach ad mi ni stra cyj -
nych, za kwo tę 40,9 mln zł,

• sa ni ta ria ty, par kin gi, stud nie głę bi no we, ro wy me lio ra -
cyj ne, w 1 107 ROD, na kwo tę 21,7 mln zł.

Kra jo wa Ra da PZD uzna je, iż  w czte ro let nim okre sie
wie le za rzą dów ROD pod ję ło trud ne wy zwa nie i przy stą -
pi ło do re ali za cji za dań in we sty cyj no re mon to wych. Ta -
kie dzia ła nie uka zu je za an ga żo wa nie na rzecz spo łecz -
no ści dział ko wej i Związ ku, zmie rza ją ce do po pra wy wi -
ze run ku ogro dów i Związ ku wśród spo łecz no ści lo kal nej
i wło da rzy miast, co za słu gu je na szcze gól ne uzna nie. 

Z dru giej stro ny, jed nak za uwa żyć na le ży, iż po trze by
w tym za kre sie na dal po zo sta ją ogrom ne. 

Z in for ma cji OZ PZD wy ni ka, iż śred nio, rocz nie je dy -
nie oko ło 14% ROD przy stę po wa ło do re ali za cji za dań in -
we sty cyj no -re mon to wych, co nie moż na uznać za po ziom
za da wa la ją cy. W Związ ku ist nie je jesz cze wie le ogro dów,
któ re w ogó le nie są wy po sa żo ne w pod sta wo wą in fra -
struk tu rę: ogro dze nia, sieć ener ge tycz ną i wo do cią go wa,
bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne. Oko ło 70% ROD funk cjo nu ją -
cych w PZD to ogro dy li czą ce po nad 30 lat, a więc na wet
je śli by ła tam wy bu do wa na pod sta wo wa in fra struk tu ra
tech nicz na, to po dzie siąt kach lat eks plo ata cji ule gła ona
de ka pi ta li za cji i wy ma ga obec nie re mon tu lub mo der ni -
za cji. Szcze gól nie, z trud ny mi wy zwa nia mi spo tka ło się
bli sko 10% ROD, któ re ucier pia ły w wy ni ku ubie gło rocz -
nej po wo dzi i na stę pu ją cych po niej wie lo krot nych pod to -
pień. Ogro dy wciąż re ali zu ją za da nia po le ga ją ce na od-
bu do wy wa niu in fra struk tu ry ogro do wej, znisz czo nej skut -
ka mi po wo dzi.

Ma jąc na uwa dze ko niecz ność zin ten sy fi ko wa nia dzia -
łań w za kre sie in we sty cji i re mon tów w ROD, Kra jo wa
Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców uzna je za prio ry -
te to we na stę pu ją ce za da nia dla wszyst kich struk tur Związ -
ku (KR PZD, OZ PZD i za rzą dów ROD):

1. Kre owa nie po li ty ki in we sty cyj nej po le ga ją cej na sta -
łym uno wo cze śnia niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i po pra wy ich wi ze run ku po przez ich wy po sa ża nie w no -
wo cze sne urzą dze nia, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
pod sta wo wych ele men tów in fra struk tu ry, ma ją cych
wpływ na funk cjo nal ność ogro dów, ochro nę śro do wi ska 

a tak że wy peł nia nie przez ogro dy funk cji wy ni ka ją cych 
z po trzeb dział kow ców i spo łecz no ści lo kal nej.

2. Ob ję cie in we sty cja mi i re mon ta mi więk szej ilo ści ROD
po przez kon ty nu owa nie re ali za cji tych za dań w ra mach
przy ję tych lub no wo opra co wy wa nych Otwar tych Dłu go fa -
lo wych Pro gra mów Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD.

3. Bie żą ce mo ni to ro wa nie sta nu za go spo da ro wa nia
ROD i do ko ny wa nie w ROD okre so wych prze glą dów in -
fra struk tu ry tech nicz nej ROD, a na ich pod sta wie in spi ro -
wa nie człon ków PZD do po dej mo wa nia de cy zji na wal -
nych ze bra niach o przy stą pie niu do re ali za cji za dań in we -
sty cyj no -re mon to wych.

4. Zwięk sze nie po mo cy dla za rzą dów ROD ze stro ny or -
ga nów wyż szych PZD w za kre sie re ali za cji za dań in we -
sty cyj no -re mon to wych na każ dym eta pie pro ce su bu dow-
la ne go. Więk sze za an ga żo wa nie in spek to rów OZ PZD 
ds. in we sty cji w bez po śred nia pra cę z za rzą da mi ROD.

5. Wy ko rzy sty wa nie szko leń i na rad do pro mo wa nia idei
roz wo ju ROD po przez ich mo der ni za cje i wy po sa ża nie 
w no wo cze sną in fra struk tu rę tech nicz ną. Za zna ja mia nie
o obo wią zu ją cej pro ce du rze in we sty cyj no -re mon to wej
oraz pro ce du rze w za kre sie uzy ska nia do ta cji z or ga nów
wyż szych PZD oraz po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co -
we go PZD.

6. Pro mo wa nie przy re ali za cji za dań in we sty cyj no -re -
mon to wych sys te mu go spo dar cze go, ja ko czyn ni ka eko -
no micz ne go, ma ją ce go bez po śred ni wpływ na zmniej-
sze nie kosz tów ich re ali za cji.

7. Uży cie firm spe cja li stycz nych i pro fe sjo nal nych wy -
ko naw ców wy łącz nie do za dań trud nych i uza sad nio nych
pro ce sem bu dow la nym, gdzie nie zbęd ne są okre ślo ne spe -
cja li stycz ne upraw nie nia lub pro fe sjo na lizm.

8. Zak ty wi zo wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu ob ję cie
więk szą po mo cą fi nan so wą lub rze czo wą ROD re ali zu ją -
cych za da nia in we sty cyj no -re mon to we przez jed nost ki sa -
mo rzą du te ry to rial ne go i Skarb Pań stwa.

9. Po szu ki wa nie no wych źró deł fi nan so wa nia za dań re -
mon to wo -in we sty cyj nych po przez po dej mo wa nie prób 
o włą cza nie ROD ja ko obiek tów uży tecz no ści pu blicz -
nych do za dań re ali zo wa nych w ra mach lo kal nych pro -
gra mów gmin nych. 

10. Kon ty nu owa nie pro ce su wła ści we go za go spo da ro -
wa nia i mo der ni za cji ROD oraz pro mo wa nie do brze za go -
spo da ro wa nych ROD po przez ich ak tyw ny udział 
w im pre zach lo kal nych, ja ko ele men tu po pra wia ją ce go
wi ze ru nek PZD i sta no wią ce go ochro nę przed ewen tu al -
ną li kwi da cją ogro dów.

WICEPREZES
/-/Win cen ty KULIK

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011r.



UCHWAŁA NR 4/XXI/2011
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Kra jo wa Ra da PZD dzia ła jąc na po sta wie § 150 ust.2 pkt. 10 sta tu tu PZD po sta na wia, co na stę pu je:

Roz dział I
Po sta no wie nia ogól ne

§ 1
Ni niej sza uchwa ła okre śla za sa dy re ali za cji in we sty cji i

re mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a w szcze -
gól no ści wska zu je, kto jest in we sto rem za da nia in we sty cyj -
ne go lub re mon to we go, kto wy ra ża zgo dę i spra wu je nad zór
nad je go re ali za cją, w ja ki spo sób na le ży za pla no wać, przy -
go to wać, prze pro wa dzić, sfi nan so wać, a na stęp nie roz li -
czyć za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we.

§ 2
Uży te w ni niej szej uchwa le okre śle nia ozna cza ją:
1) za da nie in we sty cyj ne – za da nie po le ga ją ce na bu do -

wie obiek tu bu dow la ne go, a tak że je go od bu do wie, roz bu -
do wie i nad bu do wie w ro zu mie niu prze pi sów pra wa
bu dow la ne go,

2) za da nie re mon to we – za da nie po le ga ją ce na wy ko -
ny wa niu w ist nie ją cym obiek cie bu dow la nym ro bót bu -
dow la nych po le ga ją cych na od two rze niu sta nu pier wot-
ne go, nie sta no wią cych bie żą cej kon ser wa cji, przy czym
do pusz cza się sto so wa nie wy ro bów bu dow la nych in nych
niż uży to w sta nie pier wot nym,

3) in we stor – uczest nik pro ce su bu dow la ne go, do któ re -
go na le ży zor ga ni zo wa nie pro ce su in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go, 

4) sys tem re ali za cji za da nia – trzy ro dza je: go spo dar czy
(za da nie wy ko ny wa ne wy łącz nie pra cą wła sną dział kow -
ców), zle co ny (za da nie wy ko ny wa ne wy łącz nie przez fir -
mę ze wnętrz ną), mie sza ny. 

5) wła ści wy urząd – sta ro stwo po wia to we lub urząd
mia sta w przy pad ku mia sta na pra wach po wia tu, wła ści -
we go na miej sce re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go,

6) war tość brut to – war tość to wa ru (usłu gi) wraz 
z wszel ki mi ob cią że nia mi, w tym po dat kiem VAT,

7) środ ki pu blicz ne – w myśl usta wy o fi nan sach pu -
blicz nych środ ki pu blicz ne to środ ki po cho dzą ce ze źró deł
za gra nicz nych, nie pod le ga ją ce zwro to wi, w tym po cho -
dzą ce z fun du szy struk tu ral nych i Fun du szu Spój no ści
UE, przy cho dy bu dże tu pań stwa i bu dże tów jed no stek sa -
mo rzą du te ry to rial ne go oraz przy cho dy jed no stek za li cza -
nych do sek to ra fi nan sów pu blicz nych uzy ski wa ne 
w związ ku z pro wa dzo ną przez nie dzia łal no ścią oraz po -

cho dzą ce z in nych źró deł,
8) rok ob ra chun ko wy – w myśl usta wy o ra chun ko wo -

ści jest to rok ka len da rzo wy lub in ny okres trwa ją cy 
12 ko lej nych peł nych mie się cy ka len da rzo wych. Rok ob -
ra chun ko wy lub je go zmia ny okre śla sta tut lub umo wa,
na pod sta wie któ rej utwo rzo no pod miot praw ny. Zgod nie
z § 176 ust. 2 sta tu tu PZD, ro kiem ob ra chun ko wym 
w PZD jest rok ka len da rzo wy.

§ 3
In we sto rem za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go

jest:
a) za rząd ROD w ist nie ją cym ro dzin nym ogro dzie dział -

ko wym, zgod nie z § 91 ust. 2 pkt. 13 sta tu tu PZD,
b) pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD w przy pad ku:
– za kła da nia no we go ro dzin ne go ogro du dział ko we go,

zgod nie z § 123 pkt. 15 sta tu tu PZD,
– od twa rza nia przez Zwią zek ogro du za stęp cze go,
– za go spo da ro wy wa nia wol nych te re nów ROD. 
c) za rząd ROD w przy pad ku od twa rza nia czę ści ogro du

lub za go spo da ro wy wa nia wol nych te re nów ROD, gdy pre -
zy dium okrę go we go za rzą du PZD – w dro dze uchwa ły sce -
du je swo je upraw nie nia i obo wiąz ki in we sto ra na za rząd
ROD. W ta kim przy pad ku, okrę go wy za rząd zachowuje 
pra wo kon tro li i nad zo ru nad re ali za cją za da nia i roz li cze -
nia mi fi nan so wy mi w za kre sie re ali za cji za da nia.

§ 4
1. Zgod nie z § 123 pkt. 14 sta tu tu PZD w związ ku 

z § 92 ust. 4 sta tu tu PZD wy ra że nie zgo dy na re ali za cję
przez za rząd ROD za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -
we go na le ży do pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

2. Po dej mo wa nie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go przez za rząd ROD bez zgo dy pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD jest za bro nio ne i pod le ga sank -
cjom, prze wi dzia nym prze pi sa mi związ ko wy mi. 

§ 5
Nad zór nad re ali za cją in we sty cji lub re mon tów w ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych, zgod nie z § 123 pkt. 14 sta tu -
tu PZD, spra wu je pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.
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§ 6
1. Za kres po trzeb in we sty cyj nych i re mon to wych oraz

prze wi dy wa ny koszt za da nia okre śla za rząd ROD i przed -
sta wia sto sow ny wnio sek na wal nym ze bra niu człon ków
ROD.

2. Wnio sek za rzą du ROD, sta no wią cy za łącz nik nr 1 do
ni niej szej uchwa ły, po wi nien obej mo wać, w szcze gól no ści:

a) ro dzaj za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go,
spo sób i ter min je go wy ko na nia oraz prze wi dy wa ny koszt
wraz z ma te ria ła mi uza sad nia ją cy mi je go wy so kość (kosz -
to rys),

b) źró dła fi nan so wa nia za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go.

3. Środ ki na za da nia in we sty cyj ne i re mon to we w ROD
po win ny być za bez pie czo ne w pre li mi na rzu fi nan so wym
Fun du szu Roz wo ju ROD na da ny rok.

§ 7
1. Wal ne ze bra nie człon ków ROD za twier dza jąc wnio -

sek za rzą du ROD w spra wie in we sty cji i re mon tów po -
dej mu je uchwa łę, w któ rej okre śla ro dzaj za da nia in we s-
ty cyj ne go lub re mon to we go, okres re ali za cji wraz ze
wska za niem par ty cy pa cji fi nan so wej człon ków ROD 
w kosz tach oraz za kres prac na rzecz pla no wa ne go za da -
nia – po przez okre śle nie ilo ści go dzin i wy so ko ści ekwi -
wa len tu za go dzi nę nie wy ko na nej pra cy, któ rą czło nek
ROD jest zo bo wią za ny wnieść, w przy pad ku nie moż li wo -
ści wy ko na nia pra cy w ca ło ści lub w czę ści oso bi ście lub
przez człon ka swo jej ro dzi ny. 

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1 ni niej szej uchwa ły
po win na od no sić się wy łącz nie do jed ne go za da nia in we -
sty cyj ne go lub re mon to we go. 

3. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1 sta no wi za łącz nik 
nr 2 do ni niej szej uchwa ły. 

§ 8
1. Wnio sek o wy ra że nie zgo dy na re ali za cję za da nia

oraz włą cze nie go do pla nu in we sty cji i re mon tów okrę go -
we go za rzą du PZD wraz z uchwa łą, o któ rej mo wa 
w § 7 ni niej szej uchwa ły, za rząd ROD skła da do okrę go -
we go za rzą du PZD w cią gu 14 dni od da ty od by cia wal -
ne go ze bra nia, zgod nie z § 30 ust. 2 Re gu la mi nu ROD. 

2. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD przyj mu je plan
in we sty cji i re mon tów w ter mi nie do dnia 30 czerw ca każ -
de go ro ku, z moż li wo ścią je go póź niej szej ak tu ali za cji. 

3. Do do ku men tów, wy mie nio nych w ust. 1, na le ży za -
łą czyć in for ma cję o za bez pie cze niu fi nan so wym, w tym:

a) wy so ko ści zgro ma dzo nych środ ków wła snych na re -
ali za cję za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go,

b) moż li wo ści wy ko naw czych za da nia in we sty cyj ne go
lub re mon to we go okre ślo nym sys te mem je go re ali za cji,

c) moż li wo ściach po zy ska nia do ta cji i po mo cy rze czo -
wej z sa mo rzą dów lo kal nych oraz da ro wizn na re ali za cję
za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go.

4. Bie żą ce kon ser wa cje bu dyn ków i bu dow li nie wy ma -
ga ją za sto so wa nia za sad okre ślo nych w roz dzia le II ni -
niej szej uchwa ły.

§ 9
Za da nia in we sty cyj ne i re mon to we ROD re ali zo wa ne

są przy udzia le: 
a) środ ków wła snych ro dzin ne go ogro du dział ko we go

zgro ma dzo nych na Fun du szu Roz wo ju ROD,
b) opła ty in we sty cyj nej, 
c) środ ków po cho dzą cych z par ty cy pa cji fi nan so wej

człon ków ROD w kosz tach za da nia,
d) pra cy człon ków ROD na rzecz za da nia,
e) do ta cji i po mo cy rze czo wej sa mo rzą dów lo kal nych

oraz da ro wizn, a tak że do ta cji or ga nów wyż szych PZD.

§ 10
W przy pad ku od twa rza nia przez okrę go wy za rząd PZD

ogro du za stęp cze go za zli kwi do wa ny w ca ło ści lub w czę -
ści ogród dział ko wy, fi nan so wa nie za dań in we sty cyj nych
ob cią ża Fun dusz Roz wo ju ROD okrę go we go za rzą du,
zgod nie z uchwa łą nr 14/2011 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy

PZD z dnia 2.02.2011 roku w spra wie prze zna cze nia i roz -
li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji
i cza so we go za ję cia te re nu ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych.

§ 11
Za da nia in we sty cyj ne w no wo za kła da nym ROD oraz 

w ROD, gdzie za go spo da ro wy wa ne są wol ne te re ny re -
ali zo wa ne są przy udzia le:

a) opła ty in we sty cyj nej wno szo nej przez no wych użyt -
kow ni ków dzia łek,

b) pra cy człon ków ROD na rzecz za da nia wy ni ka ją cej 
z uchwa ły, o któ rej mo wa w § 7 ni niej szej uchwa ły, 

c) środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD okrę go we go za -
rzą du PZD,

d) do ta cji i po mo cy rze czo wej sa mo rzą dów lo kal nych
oraz da ro wizn spon so rów, a tak że do ta cji or ga nów wyż -
szych PZD.

Roz dział II
Pla no wa nie in we sty cji i re mon tów w ROD
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Roz dział III
Fi nan so wa nie in we sty cji i re mon tów w ROD



§ 15
1. W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub

re mon to we go sys te mem zle co nym, któ re go war tość nie
prze kra cza 50.000 zło tych brut to, in we stor zo bo wią za ny
jest do wy bo ru wy ko naw cy w dro dze kon kur su ofert.

2. Ogło sze nie o kon kur sie ofert mu si być wy wie szo ne
na ta bli cy ogło szeń na te re nie ogro du. O ile to moż li we 
i ko niecz ne, po win no ono być wy wie szo ne na stro nie in -
ter ne to wej ROD i w sie dzi bie okrę go we go za rzą du PZD. 

3. Wy bo ru wy ko naw cy do ko nu je się na pod sta wie ofert
zło żo nych przez mi ni mum trzech wy ko naw ców – po rów -
ny wal nych i waż nych. Ofer ta jest waż na, je że li jest kom -
plet na, pod pi sa na przez oso by upo waż nio ne do skła da nia
oświad czeń wo li oraz zo sta ła zło żo na w ter mi nie.

4. Kry te ria wy bo ru mu szą być jed na ko we dla wszyst -
kich ofe ren tów.

5. Przy wy bo rze wy ko naw cy na le ży brać pod uwa gę co
naj mniej na stę pu ją ce kry te ria jak: ter min wy ko na nia za da -
nia, ce na, wa run ki gwa ran cji i rę koj mi.

§ 16
1. Przy war to ści za da nia po wy żej 50.000 zło tych brut to,

wy bór ofe ren ta na stę pu je w try bie prze tar gu pi sem ne go. 
2. W ogło sze niu o prze tar gu na le ży okre ślić co naj -

mniej: przed miot za mó wie nia – w tym rów nież przed -
mia ry i wa run ki tech nicz ne, miej sce, czas re ali za cji oraz

wa run ki prze tar gu.
3. Ogło sze nie o prze tar gu po win no być wy wie szo ne na

ta bli cy ogło szeń na te re nie ogro du. O ile to moż li we i ko -
niecz ne, po win no ono być wy wie szo ne na stro nie in ter -
ne to wej ROD i w sie dzi bie okrę go we go za rzą du PZD, 
a tak że za miesz czo ne w pra sie lo kal nej. 

4. Wy bo ru wy ko naw cy do ko nu je się na pod sta wie ofert
zło żo nych przez mi ni mum trzech wy ko naw ców - po rów -
ny wal nych i waż nych.

5. Or ga ni za tor prze tar gu mo że za mknąć prze targ bez
wy bra nia któ rej kol wiek z ofert, w przy pad ku zło że nia ta -
kie go za strze że nia w ogło sze niu.

§ 17
1. Kon kurs ofert lub prze targ pi sem ny prze pro wa dza mi -

ni mum trzy oso bo wa ko mi sja po wo ła na przez in we sto ra.
2. W skład ko mi sji mu si wcho dzić co naj mniej je den

czło nek ko mi sji re wi zyj nej.
3. Z kon kur su ofert lub prze tar gu pi sem ne go spo rzą dza

się pro to kół, któ ry pod le ga za twier dze niu przez:
a) za rząd ROD, gdy jest in we sto rem, al bo,
b) pre zy dium okrę go we go za rzą du, gdy jest in we sto rem.
4. Or ga ni za tor prze tar gu pi sem ne go lub kon kur su ofert

ma obo wią zek po wia do mie nia uczest ni ków o je go wy ni -
ku lub za mknię ciu prze tar gu lub kon kur su ofert bez do -
ko na nia wy bo ru.

§ 12
1. W przy pad ku za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -

we go wy ma ga ją ce go po zwo le nia na bu do wę pod sta wą do
pod ję cia prac pro jek to wo -kosz to ry so wych za da nia jest
uzy ska nie de cy zji o wa run kach za bu do wy i za go spo da ro -
wa nia te re nu.

2. Wy stą pie nie z wnio skiem o wy da nie de cy zji, okre -
ślo nej w ust. 1, na le ży do obo wiąz ków in we sto ra.

3. Po opra co wa niu do ku men ta cji pro jek to wo -kosz to ry -
so wej i po uzy ska niu wy ma ga nych uzgod nień in we stor
skła da wnio sek o po zwo le nie na bu do wę do wła ści we go
urzę du.

4. Do wnio sku in we stor obo wią za ny jest za łą czyć do -
ku men ty wy ma ga ne prze pi sa mi art. 33 ust. 2 usta wy pra -
wo bu dow la ne.

5. Po stę po wa nie po prze dza ją ce roz po czę cie ro bót okre -
śla art. 41 usta wy pra wo bu dow la ne. 

§ 13
1. W przy pad ku za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -

we go nie wy ma ga ją ce go po zwo le nia na bu do wę pod sta -

wą do pod ję cia prac jest do ko na nie przez in we sto ra zgło -
sze nia wła ści we mu urzę do wi. 

2. Zgło sze nie na le ży do ko nać przy naj mniej na 30 dni
przed roz po czę ciem prac bu dow la nych.

3. Do zgło sze nia na le ży do łą czyć od po wied nie szki ce
lub ry sun ki, a tak że po zwo le nia wy ma ga ne od ręb ny mi
prze pi sa mi.

4. Do wy ko na nia za da nia in we stor mo że przy stą pić, je -
śli w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia zgło sze nia wła -
ści wy urząd nie wnie sie sprze ci wu i nie póź niej niż po
upły wie 2 lat od okre ślo ne go w zgło sze niu ter mi nu je go
roz po czę cia .

§ 14
W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re -

mon to we go sys te mem go spo dar czym in we stor jest obo -
wią za ny za pew nić: ob ję cie kie row nic twa bu do wy lub
okre ślo nych ro bót bu dow la nych oraz nad zór nad ro bo ta -
mi przez oso bę po sia da ją cą upraw nie nia bu dow la ne w od -
po wied niej spe cjal no ści, zgod nie z art. 42 ust. 1 usta wy
Pra wo bu dow la ne.

Roz dział IV
Przy go to wa nie in we sty cji i re mon tów w ROD

Roz dział V
Wy bór wy ko naw cy przy re ali za cji in we sty cji sys te mem zle co nym
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Roz dział VI
Roz po czę cie i re ali za cja in we sty cji i re mon tów

§ 18
1. W każ dym przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj -

ne go lub re mon to we go sys te mem zle co nym mu si być za -
war ta przez in we sto ra umo wa z wy ko naw cą.

2. Umo wa po win na okre ślać: przed miot umo wy, je go
za kres i war tość wy ni ka ją cą z ce ny zło żo nej w wy bra nej
ofer cie z wy szcze gól nie niem po szcze gól nych skład ni ków,
ter min roz po czę cia i za koń cze nia ro bót, for mę płat no ści,
wa run ki gwa ran cji i rę koj mi oraz ka ry umow ne.

3. W imie niu in we sto ra umo wę pod pi su ją każ do ra zo wo
dwie upo waż nio ne oso by, zgod nie ze sta tu tem PZD. 

§ 19
W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re -

mon to we go sys te mem zle co nym, któ re go war tość nie
prze kra cza 5.000 zło tych brut to, in we stor mo że do ko nać
wy bo ru wy ko naw cy w po stę po wa niu w try bie za mó wie -
nia z wol nej rę ki. Za sa dy okre ślo ne w rozdz. V sto su je się
od po wied nio. 

§ 20
Do in we sty cji lub re mon tów fi nan so wa nych w ca ło ści

al bo czę ści ze środ ków pu blicz nych za sto so wa nia ma ją
prze pi sy usta wy pra wo za mó wień pu blicz nych i ak tów
wy ko naw czych.

§ 21
Za da nia in we sty cyj ne i re mon to we mo gą być roz po czę -

te w przy pad ku:
a) uzy ska nia zgo dy pre zy dium okrę go we go za rzą du

PZD,
b) uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę dla obiek tów bu -

dow la nych, dla któ rych re ali za cji jest ona wy ma ga na bądź
do ko na nia zgło sze nia (i bra ku sprze ci wu wła ści we go
urzę du),

c) peł ne go za bez pie cze nia fi nan so we go.

§ 22
Pod czas re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -

we go przez wy ko naw cę, in we stor mo że po wo łać in spek to -
ra nad zo ru, któ ry w imie niu in we sto ra do ko nu je sys te -
ma tycz nych kon tro li, spraw dza jąc zgod ność wy ko ny wa -
nych ro bót z do ku men ta cja pro jek to wą i sztu ką bu dow la ną.

§ 23
Re ali za cja za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go

po win na od by wać się w ca ło ści w opar ciu o prze pi sy usta -
wy pra wo bu dow la ne.

§ 24
1. Ko mi sję od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re mon -

to we go i prze ka za nia go do eks plo ata cji zwo łu je in we stor
na pod sta wie zgło sze nia wy ko naw cy.

2. Z od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go
spo rzą dza ny jest pro to kół.

3. Pro to kół od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re mon -
to we go po wi nien okre ślać ro dzaj za da nia, za kres ro bót,
ja kość ich wy ko na nia, uster ki i ter min ich usu nię cia oraz
okres gwa ran cji (przy za da niach zle co nych).

4. Do od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -
go, wy ko naw ca zo bo wią za ny jest do przy go to wa nia od po -
wied nich do ku men tów, a w szcze gól no ści:

a) do ku men ta cji pro jek to wej po wy ko naw czej z na nie sio -
ny mi zmia na mi do ko na ny mi w trak cie re ali za cji za da nia,

b) roz li cze nia ilo ścio we go i war to ścio we go zu ży tych

ma te ria łów (z wy łą cze niem za dań in we sty cyj nych lub re -
mon to wych roz li cza nych ry czał to wo),

c) kosz to ry su po wy ko naw cze go, zgod ne go z umo wą
wraz z ob mia rem ro bót,

d) po wy ko naw czej in wen ta ry za cji geo de zyj nej w przy -
pad ku in sta la cji sie ci pod ziem nej,

e) oświad cze nia kie row ni ka bu do wy lub ro bót o wy ko -
na niu za da nia zgod nie ze sztu ką bu dow la ną.

5. W ko mi sji od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go uczest ni czą:

a) przed sta wi cie le in we sto ra,
b) przed sta wi ciel wy ko naw cy, kie row nik bu do wy lub

ro bót. 
§ 25

1. Przy stą pie nie do użyt ko wa nia obiek tu, w przy pad ku
któ re go wy ma ga ne by ło po zwo le nie na bu do wę, moż li we
jest po za wia do mie niu wła ści we go urzę du o za koń cze niu
bu do wy i je śli urząd ten w ter mi nie 21 dni od dnia do rę -
cze nia za wia do mie nia nie zgło sił sprze ci wu.

2. In we stor obo wią za ny jest do uzy ska nia po zwo le nia
na użyt ko wa nie obiek tu, gdy wła ści wy or gan:

a) na ło żył ta ki obo wią zek w po zwo le niu na bu do wę,
b) stwier dził wy ko na nie obiek tu nie zgod nie z wa run ka -

mi po zwo le nia na bu do wę,
c) wy dał de cy zję o ko niecz no ści do ko na nia zmian lub

prze ró bek.
§ 26

Od mo men tu przy stą pie nia do użyt ko wa nia na le ży dla
obiek tów bu dow la nych, wy mie nio nych w art. 64 ust. 1
usta wy pra wo bu dow la ne za ło żyć i pro wa dzić książ kę
obiek tu bu dow la ne go, sta no wią cą do ku ment prze zna czo -
ny do wpi sów do ty czą cych prze pro wa dzo nych ba dań,
kon tro li sta nu tech nicz ne go, re mon tów i prze bu do wy.
Wpi sy do książ ki po win ny być do ko ny wa ne w dniu za -
ist nie nia oko licz no ści, dla któ rej jest wy ma ga ne do ko na -
nie od po wied nie go wpi su, przez upo waż nio ną oso bę.
Wpi sy obej mu ją m.in. pro to ko ły z okre so wych kon tro li, 
o któ rych mo wa w art. 62 usta wy pra wo bu dow la ne. 
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Roz dział IX
Po sta no wie nia przej ścio we i koń co we

§ 32
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem ogło sze nia w Biu le -

ty nie In for ma cyj nym Kra jo wej Ra dy PZD. 

Roz dział VIII
Wy kaz ak tów praw nych

§ 27
1. Każ de za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we po win no

być osta tecz nie wy ce nio ne i roz li czo ne fi nan so wo i ma te -
ria ło wo w cią gu jed ne go mie sią ca od da ty pro to ko łu prze -
ka za nia za da nia do eks plo ata cji.

2. Wy ce na za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go
mu si uwzględ niać wszyst kie po nie sio ne kosz ty.

3. Wy dat ko wa ne w ROD środ ki fi nan so we za da ny rok
na re ali za cję in we sty cji i re mon tów po win ny zna leźć się
w spra woz da niu fi nan so wym Fun du szu Roz wo ju ROD.

§ 28
Do wo dy księ go we do ty czą ce za da nia in we sty cyj ne go

lub re mon to we go mu szą speł niać wy mo gi usta wy o ra -
chun ko wo ści oraz za sa dy sto so wa ne przy opra co wy wa -
niu do ku men tów księ go wych zgod nie z Za kła do wym
Pla nem Kont PZD.

§ 29
1. Za koń czo ne za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we

pod le ga wy księ go wa niu z kon ta „in we sty cje w to ku” pod
da tą pro to ko lar ne go prze ka za nia za da nia do eks plo ata cji.

2. Za da nie in we sty cyj ne po osta tecz nej wy ce nie pod le -
ga wpi so wi na ma ją tek Związ ku, ja ko śro dek trwa ły, na
pod sta wie wy sta wio ne go do ku men tu „OT”.

3. Do ku ment „OT” wy sta wia jed nost ka or ga ni za cyj na
PZD, przyj mu ją ca ma ją tek na stan ja ko śro dek trwa ły. 

4. Za da nie re mon to we po osta tecz nej wy ce nie na pod -
sta wie wy sta wio ne go do ku men tu „OT” zwięk sza war tość
środ ka trwa łe go wpi sa ne go na ma ją tek Związ ku.

§ 30
Zgod nie z usta wą o ra chun ko wo ści do ku men ty fi nan -

so we do ty czą ce zre ali zo wa ne go za da nia in we sty cyj ne -
go lub re mon to we go po win ny być prze cho wy wa ne przez
pięć lat, a w przy pad ku in we sty cji wie lo let niej przez
okres pię ciu lat li cząc od po cząt ku ro ku na stęp ne go po
ro ku ob ra chun ko wym, w któ rym za da nie to zo sta ło za -
koń czo ne.

§ 31
Wy kaz ak tów praw nych ma ją cych za sto so wa nie w pro -

ce sie in we sty cyj nym i re mon to wym w ROD:
1. Prze pi sy ogól ne:
• Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1419 z późń.
zm.),

• Usta wa z dnia 29 stycz nia 2004 r.- Pra wo za mó wień
pu blicz nych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późń.
zm.),

• Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne
(Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późń. zm.),

• Usta wa z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil ny
(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późń. zm.),

• Usta wa z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o ra chun ko wo ści
(Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223),

• Usta wa z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go -
spo da ro wa niu prze strzen nym (Dz.U. 03.80.717)

• Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 3 lip ca
2003 r. w spra wie książ ki obiek tu bu dow la ne go (DZ.U. 
z 2003 r., Nr 120, poz. 1134).

2. Prze pi sy związ ko we:
• Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
• Re gu la min Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go,
• Za kła do wy Plan Kont PZD,
• Uchwa ła nr 92/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych oraz cza so we go za ję cia te re nu, 

• Uchwa ła nr 132/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych,

• Uchwa ła nr 14/2011 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia środ ków fi nan so -
wych po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję cia te -
re nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych,

• Uchwa ła nr 215/08 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych re ali zo wa nych na pod sta wie zmia ny usta wy
z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa dach przy -
go to wa nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych w za kre sie
dróg pu blicz nych. 

Roz dział VII
Wy ce na za koń czo nych za dań in we sty cyj nych lub re mon to wych
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§ 33
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły, tra ci moc

uchwa ła nr 69/99 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia



WICEPREZES
/-/Win cen ty KULIK  

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011 r.

28 paź dzier ni ka 1999 r. w spra wie in we sty cji i re mon tów
w Pra cow ni czych Ogro dach Dział ko wych (Biu le tyn PZD
nr 10 (92) z 1999 r., str. 3–6). Do za dań in we sty cyj no -
-re mon to wych w ROD, przy ję tych do pla nu in we sty cji
i re mon tów okrę go we go za rzą du PZD, uchwa łą wła -
ści we go miej sco wo pre zy dium okrę go we go za rzą du
PZD - przed dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa -

37

ły, za sto so wa nie ma ją prze pi sy uchwa ły nr 69/99 Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 28 paź dzier ni ka
1999 r. w spra wie in we sty cji i re mon tów w Pra cow ni -
czych Ogro dach Dział ko wych.

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

Za łącz nik nr 1 do uchwa ły nr 4/XXI/2011 Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 21 czerw ca 2011 r. 

w spra wie in we sty cji i re mon tów w ROD

………………
(Pieczęć ROD)

WNIOSEK ZARZĄDU ROD

im...............................................................................................

w .......................................................................

NA WALNE ZEBRANIE/KONFERENCJĘ DELEGATÓW* ROD

w dniu ...........................................

W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO (REMONTOWEGO)*

PN.

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

1) Cha rak te ry sty ka obiek tu lub ro bót, za wie ra ją ca krót ki opis tech nicz ny wraz z istot ny mi pa ra me tra mi, któ re okre -
śla ją wiel kość obiek tu lub ro bót:

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

2) Prze wi dy wa ny cza so kres i ter min re ali za cji:..................................
3) Sys tem re ali za cji za da nia (w od nie sie niu do ca ło ści lub ele men tów obiek tu)*: 
– go spo dar czy,
– zle co ny,
– mie sza ny.
4) Prze wi dy wa ny koszt za da nia w zł: ................................................
5) Prze wi dy wa ne źró dła fi nan so wa nia:
– środ ki wła sne ROD



Za łącz nik nr 2 do uchwa ły nr 4/XXI/2011 Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 21 czerw ca 2011 r.. 

w spra wie in we sty cji i re mon tów w ROD

………………
(Pieczęć ROD)

UCHWAŁA NR  /20….......
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO (KONFERENCJI DELEGATÓW)*

ROD IM. ....................................................... W .....................................................
Z DNIA ............................. R.

W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO (REMONTOWEGO)*

PN. .................................................................................................................................

§ 1
Wal ne ze bra nie spra woz daw cze (kon fe ren cja de le ga -

tów) – człon ków Związ ku w ROD im. ..............................
...........................................w ............................................,
na pod sta wie § 82 pkt 9 sta tu tu PZD oraz wnio sku za rzą -
du ROD przyj mu je do re ali za cji na rok ................(na la ta
................ - ................)* za da nie in we sty cyj ne (re mon to -
we) pn. ...........................................................................

Wiceprezes
...................................

(podpis)

................................... .....................
miejscowość                        data

Prezes
...................................

(podpis)

W imie niu za rzą du ROD

* niepotrzebne skreślić

........................................................................................zł,
– do ta cje sa mo rzą dów lo kal nych
.........................................................................................zł,
– da ro wi zny
........................................................................................zł,

– do ta cje or ga nów wyż szych PZD
.........................................................................................zł,
– do ta cje z in nych źró deł
.........................................................................................zł,
– środ ki z opłat in we sty cyj nych
.........................................................................................zł,
– war tość pra cy dział kow ców
.........................................................................................zł,
6) Nu mer i da ta de cy zji o wa run kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu:
.............................................................................................
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................................................................................................

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

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

§ 2
Za kres rze czo wy ro bót, prze wi dy wa ny koszt ich re ali za -

cji i źró dła fi nan so wa nia oraz sys tem re ali za cji (go spo dar -
czy, zle co ny, mie sza ny) okre śla wnio sek za rzą du ROD,



Przewodniczący Komisji 
Uchwał i Wniosków

...................................
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zebrania 
(konferencji Delegatów
...................................

(podpis)

................................... .....................
miejscowość                        data

* niepotrzebne skreślić

sta no wią cy za łącz nik do uchwa ły.

§ 3
Wy so kość par ty cy pa cji fi nan so wej w kosz tach re ali za -

cji za da nia, o któ rym mo wa w § 1, przy pa da ją cej na jed -
ne go człon ka Związ ku usta la się w kwo cie:

zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
Kwo tę (kwo ty)* na le ży wpła cić na ra chu nek ban ko wy

ROD lub w ka sie ROD w ter mi nie (ter mi nach)* .............
................................................................................................

§ 4
Za kres prac dział kow ców dla re ali za cji za da nia w

.................. r. (w la tach ……….... - ………....)*, przy pa -
da ją cych na człon ka Związ ku usta la się w ilo ści ...............
go dzin. W przy pad ku nie moż li wo ści wy ko na nia pra cy w
ca ło ści lub w czę ści przez człon ka Związ ku oso bi ście lub
przez człon ka je go ro dzi ny – obo wią za ny jest on do wnie -
sie nia ekwi wa len tu w wy so ko ści ............... zł za go dzi nę
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nie wy ko na nej pra cy w ter mi nie do dnia ..............................
Środ ki uzy ska ne z ekwi wa len tu mo gą być prze zna czo -

ne wy łącz nie na re ali za cję za pla no wa nych prac.

§ 5
Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi Związ ku opła ca ją jed -

ną opła tę, o któ rej mo wa w § 3 oraz od pra co wu ją usta lo -
ną na jed ne go człon ka ogro du ilość go dzin pra cy na rzecz
za da nia in we sty cyj ne go, o któ rej mo wa w § 4.

§ 6
Re ali za cja za da nia in we sty cyj ne go (re mon to we go) mo -

że być pod ję ta po uzy ska niu zgo dy pre zy dium okrę go we -
go za rzą du PZD oraz speł nie niu przez za rząd ROD
wy mo gów for mal no -praw nych, okre ślo nych w prze pi sach
usta wy Pra wo bu dow la ne i uchwa ły nr 4/XXI/2011 Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 21 czerw ca 2011 r. w spra wie in -
we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 7
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

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

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie re je stra cji re gu la mi nu Okrę go we go Za rzą du PZD w Ko sza li nie

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 121 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Za re je stro wać re gu la min okre śla ją cy tryb pra cy Okrę -

go we go Za rzą du PZD w Ko sza li nie w brzmie niu sta no -
wią cym za łącz nik do ni niej szej Uchwa ły.

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

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011 r.



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

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie nada nia sztan da ru ROD im. J. Ka spro wi cza w Tcze wie

Dzia ła jąc na pod sta wie § 2 ust. 3, i § 150 ust. 2 pkt 14 sta tu tu PZD oraz Uchwa ły Nr 4/IX/2009 KR PZD 
z dnia 18 ma ja 2009 r. w spra wie sztan da rów w Pol skim Związ ku Dział kow ców

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Na da je

S Z T A N D A R

RODZINNEMU OGRODOWI DZIAŁKOWEMU
IM. J. KASPROWICZA

W TCZEWIE

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011 r.

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

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie nada nia sztan da ru

ROD im. Je rze go Nie dział kow skie go w Śro dzie Wiel ko pol skiej

Dzia ła jąc na pod sta wie § 2 ust. 3, i § 150 ust. 2 pkt 14 sta tu tu PZD oraz Uchwa ły Nr 4/IX/2009 KR PZD 
z dnia 18 ma ja 2009 r. w spra wie sztan da rów w Pol skim Związ ku Dział kow ców

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Na da je

S Z T A N D A R

RODZINNEMU OGRODOWI DZIAŁKOWEMU
IM. JERZEGO NIEDZIAŁKOWSKIEGO

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
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PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 8/XXI/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie nada nia sztan da ru Okrę go we mu Za rzą do wi To ruń sko -Wło cław skie mu 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Dzia ła jąc na pod sta wie § 2 ust. 3, i § 150 ust. 2 pkt 14 sta tu tu PZD oraz Uchwa ły Nr 4/IX/2009 KR PZD 
z dnia 18 ma ja 2009 r. w spra wie sztan da rów w Pol skim Związ ku Dział kow ców

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Na da je

S Z T A N D A R

OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI
TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKIEMU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
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PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 9/XXI/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie nada nia sztan da ru Okrę go we mu Za rzą do wi Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

Dzia ła jąc na pod sta wie § 2 ust. 3, i § 150 ust. 2 pkt 14 sta tu tu PZD oraz Uchwa ły Nr 4/IX/2009 KR PZD 
z dnia 18 ma ja 2009 r. w spra wie sztan da rów w Pol skim Związ ku Dział kow ców

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Na da je

S Z T A N D A R

OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

W PILE



PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 13/XXI/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie stwier dze nia wy ga śnię cia man da tu 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 § 47 pkt 2, w związ ku z § 30 ust. 1 pkt. 1

sta tu tu PZD, stwier dza wy ga śnię cie man da tu człon ka Kra -
jo wej Ra dy PZD p. Wie sła wa Sa wic kie go.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011 r.

§ 1
Za twier dzić na stę pu ją ce uchwa ły Pre zy dium KR PZD:
1. Uchwa łę Nr 37/2011 z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra -

wie od wo ła nia Zo fii Gór skiej od uchwa ły nr 1B/XII/2010
OZ PZD w Gdań sku.

2. Uchwa łę Nr 38/2011 z dnia 23 lu te go 2011 r. w spra -
wie od wo ła nia Bog da na Ło bacz -Żu czen ko od uchwa ły 
nr 6/XIII/2010 OZ PZD w Gdań sku.

3. Uchwa łę Nr 39/2011 z dnia 23 lu te go 2011 r. w spra -
wie od wo ła nia od uchwa ły nr 3/XIV/2010 OZ PZD 
w Szcze ci nie.

4. Uchwa łę Nr 67/2011 z dnia 30 mar ca 2011 r. w spra -
wie od wo ła nia Je rze go Tysz kie wi cza od Uchwa ły 
Nr 91/2010 Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec -
kie go PZD z dnia 30 li sto pa da 2010 r.

5. Uchwa łę Nr 68/2011 z dnia 30 mar ca 2011 r. w spra -
wie wnio sku o stwier dze nie nie waż no ści Uchwa ły 
nr 99/2010 Pre zy dium OZ PZD w Szcze ci nie z dnia
25.08.2010 r. w spra wie od wo ła nia Pa na An drze ja Se le gi
od uchwa ły nr 15/2010 z dnia 2.07.2010 r. Za rzą du ROD
„Be ma” w Szcze ci nie.

6. Uchwa łę Nr 70/2011 z dnia 30 mar ca 2011 r. w spra -
wie od wo ła nia Ewy Kra ko wiak -So wiń skiej od uchwa ły

nr 3/XII/2010 OZ PZD w Gdań sku.
7. Uchwa łę Nr 71/2011 z dnia 30 mar ca 2011 r. w spra -

wie od wo ła nia Ewy Kra ko wiak -So wiń skiej od uchwa ły
nr 1D/XII/2010 OZ PZD w Gdań sku.

8. Uchwa łę Nr 98/2011 z dnia 30 mar ca 2011 r. 
w spra wie od wo ła nia An drze ja Ze le ra od Uchwa ły 
Nr 96/XVII/2010 Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD
we Wro cła wiu z dnia 23 li sto pa da 2010 r.

9. Uchwa łę Nr 120/2011 z dnia 31 ma ja 2011 r. w spra -
wie od wo ła nia Kry sty ny Woj ter skiej od Uchwa ły 
nr 2/I/2011 Pre zy dium OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD
z dnia 17 stycz nia 2011 r.

10. Uchwa łę Nr 122/2011 z dnia 1 czerw ca 2011 r. 
w spra wie od wo ła nia Pa na Ro mu al da No cu nia ze skła du
Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD w Kra ko wie.

11. Uchwa łę Nr 123/2011 z dnia 1 czerw ca 2011 r. 
w spra wie zmia ny uchwa ły nr 3/III/2011 Okrę go we go Za -
rzą du PZD w Ko sza li nie z dnia 1.03.2011 r. w spra wie za -
twier dze nia pre li mi na rzy fi nan so wych Okrę go wych
Za rzą du PZD w Ko sza li nie na 2011 r. i za twier dze nia pre -
li mi na rzy OZ PZD w Ko sza li nie na 2011 r.

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

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

UCHWAŁA Nr 12/XXI/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie za twier dze nia uchwał Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
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PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 14/XXI/2011
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie stwier dze nia wy ga śnię cia man da tu 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 § 47 pkt 3 w związ ku z § 50 ust. 6 sta -
tu tu PZD, stwier dza wy ga śnię cie man da tu człon ka Kra-

jo wej Ra dy PZD P. Ro mu al da No cu nia w związ ku z od -
wo ła niem z człon ka Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go
PZD.

UZASADNIENIE

Zgod nie z § 50 ust. 6 sta tu tu PZD od wo ła ni człon ko -
wie or ga nów nie mo gą wcho dzić do koń ca na stęp nej ka -
den cji w skład or ga nów PZD po cho dzą cych z wy bo ru.
Ro mu ald No cuń zo stał od wo ła ny na mo cy Uchwa ły 
Nr 122/2011 Pre zy dium KR PZD z dnia 1 czerw ca 2011 r.

z człon ka Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD, 
w któ rym peł nił funk cję Pre ze sa, dla te go na mo cy przy -
wo ła nych na wstę pie prze pi sów sta tu tu PZD wy gasł Mu
man dat człon ka Kra jo wej Ra dy PZD, co stwier dza ni -
niej sza uchwa ła.
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Po ana li zie obec nej sy tu acji Związ ku i ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, Kra jo wa Ra da stwier dza, że – wbrew
sta no wi sku or ga nów PZD oraz wo li wy ra żo nej przez 
620 tys. dział kow ców – po stę pu ją dzia ła nia zmie rza ją ce
do zbu rze nia obec ne go sys te mu funk cjo no wa nia ogrod -
nic twa dział ko we go, dzię ki któ re mu w Pol sce dzia ła nie -
mal 5.000 ogro dów, słu żą cych pra wie mi lio no wi dział-
ko wych ro dzin. Dzia ła nia te sku pia ją się wo kół wnio sku
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry żą da uchy -
le nia ca łej usta wy o ROD, sta no wią cej fun da ment dla pol -

skie go ru chu dział ko we go. Usta wa bo wiem na da je dział -
kow com sze reg nie zbęd nych upraw nień oraz za pew nia im
nie za leż ność i sa mo rząd ność w ra mach wła sne go Związ -
ku, któ ry bro ni i re pre zen tu je ich in te re sy. Sys tem ten od
po nad dwu dzie stu lat sku tecz nie za bez pie cza pol skie
ogro dy przed ko lej ny mi pró ba mi przej mo wa nia grun tów
za ję tych przez dział kow ców. Na stę pu ją ce wy da rze nia
świad czą, że w ostat nim okre sie po dej mo wa no dzia ła nia
ukie run ko wa ne na zli kwi do wa nie obec ne go ustro ju pol -
skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

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

z dnia 21 czerw ca 2011 r.
w spra wie ak tu al nej sy tu acji dział kow ców, ROD i Związ ku

Sta no wi sko Mar szał ka Sej mu w spra wie za skar że nia usta wy o ROD 

Mar sza łek Sej mu za jął sta no wi sko praw ne w spra wie
wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Uznał,
że wnio sek ten jest bez za sad ny w za kre sie za skar że nia ca -
łej usta wy, ale przy jął, że czte ry jej za pi sy są nie zgod ne 
z Kon sty tu cją i po win ny być uchy lo ne. Mi mo ta kie go sta -
no wi ska Mar sza łek do szedł do nie zro zu mia łych wnio -
sków koń co wych. Uznał, że w ra zie uchy le nia  tych
czte rech prze pi sów, ca ła usta wa o ROD bę dzie mia ła „ka -
dłu bo wy” cha rak ter, co spo wo du je ko niecz ność jej głę bo -
kiej zmia ny, a na wet uchy le nia i po zo sta wie nie spraw

ogro dów i dział kow ców prze pi som ogól nym, któ re nie za -
wie ra ją żad nych praw przy słu gu ją cych obec nie śro do wi -
sku dział ko we mu. Ta ki wnio sek jest nie spój ny z tre ścią
sta no wi ska, gdyż Mar sza łek nie wy ja śnił, cze mu ewen tu -
al ne uchy le nie czte rech za kwe stio no wa nych prze pi sów
prze kre śli ca łą usta wę, któ ra za pew nia dział kow com istot -
ne gwa ran cje praw ne. Ro dzi to przy pusz cze nie, że wnio -
sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go jest wy-
ko rzy sty wa ny ja ko pre tekst do zbu rze nia sku tecz nie funk -
cjo nu ją ce go ustro ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.



Do tych cza so wa po li ty ka Mi ni ster stwa In fra struk tu ry za -
kła da ła, że w spra wach ogrod nic twa dział ko we go Zwią zek
był trak to wa ny ja ko je den z kil ku part ne rów spo łecz nych,
z któ rym pro wa dzi się kon sul ta cje. Ta kie po dej ście sta no wi -
ło pró bę mar gi na li za cji po zy cji PZD, bę dą ce go praw nym
re pre zen tan tem pol skich dział kow ców. Na rów ni ze Związ -
kiem pró bo wa no usy tu ować kil ka sto wa rzy szeń i in nych
nie for mal nych grup, któ re łącz nie skła da ją się z kil ku na stu
osób, dą żą cych do przej mo wa nia wła dzy w po szcze gól nych
ogro dach. Ich ak tyw ność za zwy czaj wy ni ka z chę ci usank -
cjo no wa nia bez pra wia, któ re go się do pusz czo no – sa mo -
wo li bu dow la nych, za miesz ki wa nia, pro wa dze nia dzia -
łal no ści go spo dar czej na dział kach w ROD. Z te go wzglę -
du po stu la ty tych osób spro wa dza ją się do uchy le nia usta -
wy i li kwi da cji Związ ku. Od dłuż sze go cza su na wo łu ją
na wet do zmia ny ogro dów w osie dla miesz ka nio we oraz
na ło że nia na dział kow ców po dat ków. W ten spo sób szu ka -
ją sprzy mie rzeń ców po za śro do wi skiem dział ko wym, aby
zbu rzyć obec ny sys tem funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział -
ko we go, któ ry sta no wi dla nich prze szko dę w za bez pie cze -
niu swo ich par ty ku lar nych in te re sów. W re zul ta cie grup ki te
są nie jed no krot nie wy ko rzy sty wa ne w me diach i przez nie -
któ rych po li ty ków ja ko do wód na rze ko my sprze ciw dział -

Dzia łal ność tzw. sto wa rzy szeń ogro dów dział ko wych 

Re pre zen ta cja Sej mu przed TK

Po wszech ne obu rze nie w śro do wi sku dział kow ców
wzbu dzi ła in for ma cja, że w spra wie wnio sku Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Sejm bę dzie re pre zen to wa ny
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym przez dwóch po słów
PiS – An drze ja De rę oraz Sta ni sła wa Pię tę. Dział kow ców
szcze gól nie zbul wer so wa ło wy zna cze nie przez Mar szał ka
Sej mu po sła De ry ja ko oso by ma ją cej bro nić za sad ni czych
praw dział kow ców za pi sa nych w usta wie o ROD. Je go
do tych cza so wa po sta wa oraz wy jąt ko wo ne ga tyw ny sto -
su nek do usta wy uza sad nia oba wę, że wy ko rzy sta on sta -
tus przed sta wi cie la Sej mu do cał ko wi te go zdys kre dy -
to wa nia tej usta wy, w któ rej obro nie opo wie dzia ło się po -
nad 620 ty się cy dział kow ców. Wszak w 2008 ro ku Po seł
De ra miał moż li wość wy stę po wa nia przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym w spra wie usta wy o ROD i wów czas 

– za miast bro nić prze pi sów przy ję tych przez Sejm – pre -
zen to wał wy łącz nie su biek tyw ne oce ny świad czą ce na
nie ko rzyść nie tyl ko za skar żo nych prze pi sów, ale rów nież
ca łej usta wy. W ten spo sób ra żą co wy kro czył po za za kres
swo je go umo co wa nia, za stę pu jąc wręcz wnio sko daw cę,
któ ry skie ro wał skar gę do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. To
wy da rze nie zbul wer so wa ło dział kow ców, któ rzy spo dzie -
wa li się rze tel ne go i obiek tyw ne go przed sta wi cie la Sej -
mu, któ ry uwzględ nił by tak że me ry to rycz ne ar gu men ty
prze ma wia ją ce na ko rzyść prze pi sów usta wy o ROD. Po -
wyż sze oko licz no ści Pre zy dium KR PZD przed sta wi ło
Mar szał ko wi Sej mu, któ ry jed nak nie od niósł się do proś -
by o wy zna cze nie bar dziej obiek tyw ne go po sła do re pre -
zen to wa nia Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.  

Pra ce le gi sla cyj ne w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry 

W od po wie dzi na wy stą pie nie Kra jo wej Ra dy PZD, po -
wyż szy re sort stwier dził, że „pro wa dzi pra ce w za kre sie
mo ni to ro wa nia oto cze nia praw ne go, w ja kim funk cjo nu -
je ogrod nic two dział ko we w Pol sce”. Jed no cze śnie Mi ni -
ster stwo przy zna ło, że de cy du ją ce zna cze nie dla pod ję cia
prac nad zmia ną usta wy o ROD bę dzie miał wy rok Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go. W przy pad ku orze cze nia o nie -
zgod no ści prze pi sów tej usta wy z Kon sty tu cją, re sort ma

pod jąć nie zbęd ne pra ce le gi sla cyj ne. Trud no jed nak za -
kła dać, że by w ra mach Mi ni ster stwa nie pod ję to żad nych
prac w tym za kre sie. Wszak re sort – z po mi nię ciem PZD
– wy stę po wał do związ ków dział kow ców z nie któ rych
kra jów eu ro pej skich z za py ta niem o sto so wa ne tam roz -
wią za nia praw ne, co su ge ru je, że jed nak trwa ły przy go to -
wa nia do re wi zji za pi sów usta wy o ROD.   

44

kow ców wo bec usta wy o ROD oraz wła snej or ga ni za cji.
Two rzy się więc fał szy wy ob raz, któ ry ma sta no wić po -
twier dze nie dla te zy o ko niecz no ści uchy le nia usta wy, za -
wie ra ją cej fun da men tal ne pra wa pol skich dział kow ców.
Zja wi sko to jest za tem szcze gól nie groź ne ja ko wy mie rzo -
ne w isto tę ru chu dział ko we go i dla te go po win no być zwal -
cza ne przez wszyst kie or ga ny Związ ku.   

Po wyż sze wy da rze nia jed no znacz nie wska zu ją, że po -
dej mo wa ne są dzia ła nia zmie rza ją ce do prze pro wa dze nia
grun tow nej zmia ny usta wy o ROD i zmar gi na li zo wa nia
ro li Związ ku, czy li usu nię ciu dwóch głów nych prze szkód
do swo bod ne go dys po no wa nia grun ta mi za ję ty mi obec -
nie przez ogro dy.    

Ma jąc po wyż sze na uwa dze Kra jo wa Ra da PZD uzna -
je, że ko niecz na jest dal sza in te gra cja na sze go śro do wi -
ska i jed ność wo kół naj waż niej szych war to ści ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. Stąd też dział kow cy i struk tu -
ry Związ ku po win ni w dal szym cią gu ak tyw nie wal czyć 
i pro te sto wać prze ciw ko dzia ła niom ukie run ko wa nym na
li kwi da cję za sad ni czych praw, dzię ki któ rym w Pol sce
wciąż ist nie je pra wie 5.000 ogro dów. Nie ule ga wąt pli wo -
ści, że obec nie je dy ną al ter na ty wą za rów no dla ogro dów,



War sza wa, dnia 21 czerw ca 2011 ro ku

jak i Związ ku po zo sta je usta wa o ROD w obec nym kształ -
cie. Ta kie sta no wi sko za jął VIII Kra jo wy Zjazd De le ga -
tów, I Kon gres PZD, a przede wszyst kim 620 tys.
dział kow ców. Jest to zo bo wią za nie dla każ de go or ga nu i
człon ka PZD do wal ki o nie na ru szal ność za pi sów usta wy 
o ROD, któ ra sta no wi głów ną gwa ran cję dal sze go roz wo -
ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce. 

Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da PZD pra gnie wy ra zić
wdzięcz ność i do ce nić za an ga żo wa nie dział kow ców 
i struk tur Związ ku w obro nie na szej or ga ni za cji i usta wy
o ROD. Tak ak tyw na i od da na po sta wa świad czy o praw -
dzi wych ocze ki wa niach i po glą dach nie mal mi lio na pol -
skich ro dzin. 

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
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III. OKR¢GOWE ZJAZDY DELEGATÓW

1. Informacja z Okr´gowego Zjazdu Delegatów Polskiego Zwiàzku
Działkowców w Kielcach odbytego w dniu 16 czerwca 2011 roku

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

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

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

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

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

Swój głos do ze bra nych skie ro wa ła tak że Pa ni Elż bie ta
Dro gosz – Prze wod ni czą ca Ra dy Ogól no pol skie go Po ro -
zu mie nia Związ ków Za wo do wych Wo je wódz twa Świę -
to krzy skie go. Wśród słów po dzię ko wań i ży czeń po myś-

l no ści na przy szłość, wy ra zi ła na dzie ję na dal szą nie usta -
ją cą de ter mi na cję i wy trwa łość śro do wi ska pol skich dział -
kow ców zrze szo nych w PZD w obro nie ich praw i in-
te re sów, za pew nia jąc o swo im wspar ciu i peł nej po mo cy
w tym za kre sie. 

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

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

Wśród wy stą pień i skie ro wa nych li stów nie za bra kło
tak że waż nych słów skie ro wa nych do ze bra nych ze stro -
ny Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców – Pa na Eu -
ge niu sza Kon drac kie go. W od czy ta nych przez Pa na Bar t-
ło mie ja Pie cha sło wach, Pre zes PZD po dzię ko wał wszyst -
kim spo łecz nym dzia ła czom za ich ofiar ną i peł ną wy rze -
czeń 4-let nią ka den cję pra cy na rzecz Dział kow ców, ROD
i Związ ku. Przy po mniał o suk ce sach ja kie osią gnę li śmy
wspól nie w wal ce o dal sze ist nie je ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce ale wska zał tak że na cią gle to no we i na -
si la ją ce się ini cja ty wy ma ją ce osta tecz nie na ce lu li kwi-
da cję tej pod 110-let niej idei. Kie ru jąc sło wa po zdro wie -
nia, pro sił o dal szą nie usta ją cą wal kę o za cho wa nie ogro -
dów dla przy szłych po ko leń.



Pro gram dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w Kiel cach na la ta 2011–2015 sku piać się bę dzie na na stę pu ją cych za gad nie niach:

Dział ka w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym to szan sa
dla ro dzi ny na uzu peł nie nie swo jej spi żar ni o wa rzy wa i
owo ce, to moż li wość ta nie go wy po czyn ku dla ca łej ro dzi -
ny, a dla se nio rów moż li wość god ne go, po ży tecz ne go i
czyn ne go spę dza nia wol ne go cza su. Sku pi ska dzia łek ja -
ko ca łość peł nią waż ne funk cje spo łecz ne, re kre acyj ne, in -
te gra cyj ne i eko lo gicz ne. Z tych funk cji ko rzy sta ją nie
tyl ko dział kow cy, ale i spo łecz no ści lo kal ne, dla te go ogro -
dy dział ko we po sia da ją sta tus uży tecz no ści pu blicz nej. 

Pro gram Pol skie go Związ ku Dział kow ców mu si być
do sto so wa ny za rów no dla po trzeb dział kow ców i ogro -
dów, ale i od po wia dać na wy zwa nia i za gro że nia sto ją ce
przed na szym ru chem i or ga ni za cją.  Dzia łal ność Związ -
ku nie mo że się ogra ni czać tyl ko do za dań sta tu to wych,

ale mu si wy kra czać po za ten ob szar i sku piać się na obro -
nie pierw szo pla no wych war to ści na sze go ru chu – ogro -
dów, praw dział kow ców oraz ist nie nia jed no ści Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, co wy ni ka z ostat nich lat, wy peł -
nio nych ata ka mi na usta wę o ROD, ogro dy i PZD

Zjazd wy ra ża prze ko na nie, że przy ję ty pro gram sta no -
wić bę dzie od po wiedź na po trze by i wy zwa nia sta ją ce
przed Związ kiem w nad cho dzą cej ka den cji. Zjazd jest
świa do my, że pro gram jest wy ma ga ją cy a po sta wio ne ce -
le dość trud ne do osią gnię cia, lecz pod ję cie zde cy do wa -
nych dzia łań zmie rza ją cych do te go pro gra mu jest
ko niecz ne, je że li chce my obro nić ogro dy, roz wi jać je dla
obec nych i przy szłych po ko leń. 

Pro gram dzia ła nia
Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w Kiel cach na la ta 2011-2015

1. Obro na usta wy o ROD
Fun da men tem 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 -

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

W czę ści me ry to rycz nej Zjaz du przy ję to jed no gło śnie
wszyst kie nie zbęd ne do ku men ty i uchwa ły. Ze bra ni wy -
słu cha li spra woz da nia z dzia łal no ści OZ, Okrę go wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej oraz Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej za
okres mi nio nej ka den cji oraz pro gram dzia ła nia na naj -
bliż sze 4 la ta, w któ rym fun da men tal ne zna cze nie mu szą
zna leźć dal sze dzia ła nia i wal ka ce lem obro ny PZD – bli -
sko mi lio no wej, sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej.  Jed -
nym z naj istot niej szych do ku men tów wy pra co wa nych
przez Okrę go wy Zjazd De le ga tów, jest nie wąt pli wie Sta -
no wi sko uczest ni ków VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga -
tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel cach z dn.
16.06.2011 r. do ty czą ce wy stą pie nia Mar szał ka Sej mu w
spra wie wnio sków by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
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wyż sze go o stwier dze nie nie kon sty tu cyj no ści wy bra nych
prze pi sów Usta wy o ROD z dn. 08.07.2005 ro ku, względ -
nie ca ło ści tej że Usta wy. 

No wo wy bra ne or ga ny Związ ku szcze bla świę to krzy -
skie go, któ ry mi są: Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski,
Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na oraz Okrę go wa Ko mi sja
Roz jem cza, li czyć bę dą w naj bliż szej ka den cji od po wied -
nio: 25, 10 i 7 człon ków. Wy bra no tak że 9 de le ga tów na
Kra jo wy Zjazd De le ga tów w War sza wie. W trak cie od by -
tej prze rwy no wo wy bra ne or ga ny PZD do ko na ły swo je -
go ukon sty tu owa nia. Pre ze sem OZŚ PZD na ko lej ną
ka den cję zo stał wy bra ny Pan Zyg munt Wój cik. W sło -
wach po dzię ko wa nia za wy ra żo ne po raz ko lej ny za ufa nie
i wszel kie gło sy życz li wo ści, po dzię ko wał za do ko na ny
przez de le ga tów wy bór je go oso by oraz pod sta wo wych
or ga nów Związ ku szcze bla wo je wódz kie go. Za pew nił o
dal szej in ten syw nej pra cy ca łe go Okrę go we go Za rzą du
Świę to krzy skie go w bie żą cą dzia łal ność a przede wszyst -
kim w te dzia ła nia, któ re na kie ro wa ne są na obro nę obo -
wią zu ją cej Usta wy o ROD – ja ko je dy ne go gwa ran ta
dal sze go ist nie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Opra co wał: 
Jan Stań czyk

Kie row nik Biu ra OZŚ PZD w Kiel cach

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 po zy cji praw nej Pol skie go Związ ku



Dział kow ców. Za wie ra nie zbęd ne in stru men ty za pew nia -
ją ce ist nie nie i dal szy roz wój na szym ogro dom i na szej or -
ga ni za cji. 

Klu czo wym ele men tem usta wy jest zwol nie nie PZD 
z po dat ków i opłat ad mi ni stra cyj nych z ty tu łu pro wa dzo -
nej dzia łal no ści sta tu to wej, a je go człon ków z ty tu łu użyt -
ko wa nia dzia łek. Nie moż na rów nież za po mi nać o sta tu sie
ogro dów ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej i zwią za -
ne z tym obo wiąz ki gmin w za kre sie po zy ski wa nia grun -
tów pod or ga ni za cję ogro dów, a tak że za pew nie nia im
nie zbęd nej in fra struk tu ry. Po wyż sze re gu la cje praw ne za -
pew nia ją za tem dział kow com ko niecz ne wa run ki do wła -
ści we go użyt ko wa nia dzia łek. Z po wyż szych wzglę dów
Zjazd uzna je, że ist nie nie usta wy jest wa run kiem za cho -
wa nia ogro dów i na sze go ru chu. 

2. Obro na ROD
Ro dzin ny ogród dział ko wy jest pod sta wo wą jed nost ką

or ga ni za cyj ną Pol skie go Związ ku Dział kow ców. W ROD
i na in dy wi du al nej dział ce sku pia ją się wszyst kie funk cje
ru chu ogrod nic twa dział ko we go od za ra nia je go dzie jów. 

Ogród dział ko wy jest do rob kiem wie lu po ko leń dział -
kow ców i wi nien słu żyć na stęp nym po ko le niom, dla te go
też obro na ogro dów dział ko wych jest pod sta wo wym za -
da niem Związ ku. Obro na ta mu si się od by wać zgod nie 
z usta wą o ROD i sta tu tem PZD. 

3. Two rze nie do bre go wi ze run ku ROD i PZD
Pro mo cja Związ ku ma na ce lu stwo rze nie wi ze run ku

Związ ku 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. 

Z dzia łań pro mo cji ze wnętrz nej PZD w nad cho dzą cej
ka den cji za naj istot niej sze Zjazd uzna je:

– zin te gro wa nie dzia łań pro mo cyj nych w ca łym Związ -
ku po przez opra co wa nie pro gra mu pro mo cji obej mu ją ce -
go dzia ła nia na szcze blu kra jo wym, okrę go wym i ogro-
do wym,

– na wią za nie kon tak tów z me dia mi na wszyst kich
szcze blach za rzą dza nia Związ kiem – me dia lo kal ne, me -
dia re gio nal ne, me dia ogól no pol skie,

– stwo rze nie wi tryn in ter ne to wych okrę go wych za rzą -
dów PZD, na któ rych umiesz cza nie bę dą ak tu al ne in for -
ma cje na te mat ży cia Związ ku i dzia łal no ści Okrę gu,

– szer sze wy ko rzy sta nie sym bo li Związ ku – fla gi, cho -
rą giew ki,

– 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.

4. Za go spo da ro wa nie i mo der ni za cja ogro dów.
Zda niem Zjaz du, za go spo da ro wa nie ogro dów dział ko -

wych jest jed nym z naj waż niej szych obo wiąz ków Związ ku. 
Zjazd uzna je, że 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 -
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wych po le ga ją ce go na wy po sa że niu tych ogro dów 
w in fra struk tu rę, któ rej w ogro dach brak oraz suk ce syw -
nej wy mia nie zu ży tych urzą dzeń. 

W pro ce sie za go spo da ro wa nia na le ży zwró cić uwa gę na
dwa waż ne aspek ty:

– po pierw sze, ta kie za go spo da ro wa nie ogro dów, któ re
uła twi ko rzy sta nie z dzia łek i za pew ni dział kow com wyż -
szy stan dard prze by wa nia na nich,

– po dru gie, za pew ni es te tycz ny wy gląd ogro dów dział -
ko wych w mia stach. 

5. Środ ki na za go spo da ro wa nie i mo der ni za cję ROD
Bu do wa czy mo der ni za cja in fra struk tu ry to za da nia wy -

ma ga ją ce znacz nych na kła dów fi nan so wych. 
Od lat ogro dy ko rzy sta ją ze wspar cia fi nan so we go Fun -

du szu Roz wo ju na wszyst kich je go szcze blach. Środ ki na
tym Fun du szu są jed nak ogra ni czo ne, po nie waż głów ne
źró dło je go za si la nia to od pi sy dzia łal no ści sta tu to wej i li -
kwi da cja. No wą in sty tu cją umoż li wia ją cą za si le nie te go
Fun du szu są człon ko wie wspie ra ją cy. 

Ko lej ną for mą po mo cy, z ja kiej mo gą ko rzy stać ogro dy
to po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go. 

Za go spo da ro wa nie i mo der ni za cja ogro dów wy ma ga
zdo by wa nia środ ków fi nan so wych po przez wzmoc nie nie
współ pra cy z sa mo rzą dem te ry to rial nym i ad mi ni stra cją
pań stwo wą na wszyst kich szcze blach. 

6. Oświa ta ogrod ni cza
Sze rze nie oświa ty ogrod ni czej wśród dział kow ców, 

a tak że wśród wszyst kich ama to rów ogrod nic twa na dal
jest pod sta wo wym za da niem Związ ku. Dla te go na le ży
kon ty nu ować wszyst kie for my, któ re spraw dzi ły się 
w prak ty ce i na któ re jest za po trze bo wa nie. 

7. Pra wi dło we za rzą dza nie ROD
Zjazd uzna je, że do tych cza so we spo łecz ne za rzą dza nie

ogro da mi dział ko wy mi jest naj lep szą i naj tań szą me to dą,
spraw dzo ną na prze strze ni po nad 110 lat ist nie nia ogro -
dów dział ko wych. 

Dla te go też Zjazd uzna je po trze bę kon ty nu acji te go spo -
so bu za rzą dza nia. 

Spo łecz ne za rzą dza nie ogro dem dział ko wym jest naj -
tań szą, ale rów nież naj bar dziej sku tecz ną for mą za rzą dza -
nia opar tą o kil ku dzie się cio let nie tra dy cje. Jest to rów nież
naj bar dziej de mo kra tycz na for ma za rzą dza nia wspól ny mi
spra wa mi ogro du. 

8. In te gra cja śro do wi ska dział kow ców
Zjazd uzna je pro wa dze nie in te gra cji ca łej spo łecz no ści

dział ko wej za jed no z naj waż niej szych za dań, ma ją ce ol -
brzy mie zna cze nie dla przy szło ści ru chu ogrod nic twa
dział ko we go. 

9. Współ pra ca z sa mo rzą da mi i Pań stwem
Ogro dy to urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej, któ re na



te re nie miast i gmin słu żą ogó ło wi miesz kań ców i re ali zu -
ją waż ną ro lę spo łecz ną, za pew nia jąc wy po czy nek, re kre -
ację i in ne po trze by so cjal ne człon ków spo łecz no ści
lo kal nych. Ocze ku ją one na zro zu mie nie, po moc i opie kę ze
stro ny sa mo rzą du 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 i
Związ ku oraz za gwa ran to wa nie bez pie czeń stwa ogro dom. 

W tym kon tek ście naj waż niej szym za da niem we dług
Zjaz du jest utrzy ma nie ogro dów w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Spra wy ogro dów po -
win ny być po ru sza ne na se sjach rad gmin, a ich pro ble my
roz wią zy wa ne przy udzia le sa mo rzą dów. 

10. Bez pie czeń stwo w ROD
Na stan bez pie czeń stwa w ro dzin nych ogro dach dział -

ko wych ma wpływ sy tu acja spo łecz no -go spo dar cza w na -
szym kra ju, a bez po śred ni wpływ na po pra wę sta nu
bez pie czeń stwa ma ją:

– po pra wa sta nu in fra struk tu ry ogro do wej,
– po dej mo wa nie przez or ga ny ROD wspól nie z dział -

kow ca mi wła snych ini cja tyw i dzia łań,
– bie żą cy mo ni to ring i oce na sy tu acji bez pie czeń stwa w

ROD,
– in spi ro wa nie przez Za rzą dy ROD i ogro do we ko mi sje

bez pie czeń stwa part ner skiej współ pra cy z Po li cją, Stra żą
Miej ską i sa mo rzą dem lo kal nym oraz in ny mi pod mio ta mi
od po wie dzial ny mi za bez pie czeń stwo pu blicz ne.

11. Dzia łal ność so cjal na PZD
Dzia łal ność na rzecz spo łe czeń stwa prze ja wia się we

współ pra cy z do ma mi dziec ka, szpi ta la mi, szko ła mi, a tak -
że in ny mi pla ców ka mi edu ka cyj no -opie kuń czy mi. Dzia -
łal ność spo łecz na to tak że or ga ni za cja im prez kul tu ral nych
i in te gra cyj nych, ma te rial na po moc naj uboż szym itp. 

W nad cho dzą cej ka den cji Zjazd uzna je za ko niecz ne
kon ty nu owa nie ist nie ją cych już form dzia łal no ści, ale za
rów nie waż ne uwa ża pod ję cie no wych dzia łań np. dzia -
łal no ści na rzecz osób nie peł no spraw nych.

Dzia łal ność spo łecz na Związ ku po win na rów nież sku -
pić się na in te gra cji śro do wi ska dział kow ców, co ma
szcze gól ne zna cze nia w cza sach, gdy Zwią zek jest ata ko -
wa ny. Dla te go bar dzo waż ne jest or ga ni zo wa nie dni dział -
kow ca i in nych im prez in te gra cyj nych, słu żą cych iden-
ty fi ka cji człon ków ze swo ją or ga ni za cją. 

Zjazd wi dzi tak że po trze bę wzmoc nie nia po zy cji ko mi -
sji spo łecz nych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

12. Prze strze ga nie pra wa związ ko we go i za sad
współ ży cia spo łecz ne go

W sy tu acji ata ków kie ro wa nych na ogro dy i Zwią zek,
ist nie je po trze ba obro ny naj istot niej szych war to ści na sze -
go ru chu. Obro na ta po win na być pro wa dzo na przede
wszyst kim po przez prze strze ga nie pra wa obo wią zu ją ce -
go w PZD i ogól nie przy ję tych za sad współ ży cia spo łecz -
ne go. Wa run kiem peł nie nia przez ogro dy dział ko we

swo ich za dań jest zgod ność ich funk cjo no wa nia z obo -
wią zu ją cym pra wem. 

We dług Zjaz du ist nie je ko niecz ność pod no sze nia świa -
do mo ści praw nej nie tyl ko wśród dział kow ców, ale rów -
nież człon ków po szcze gól nych or ga nów. Przy czy ną
nie prze strze ga nia pra wa jest bo wiem ich nie zna jo mość.
Nie wy star cza ją ca zna jo mość prze pi sów i za sad obo wią -
zu ją cych w PZD skut ku je z ko lei zwięk sza ją cą się ilo ścią
spo rów, skarg i za ża leń ab sor bu ją cych or ga ny PZD. 

Zjazd uwa ża, że sy tu acja ta wy ma ga pod ję cia bar dziej
in ten syw nych dzia łań zmie rza ją cych do po sze rze nia wie -
dzy wśród dział kow ców i dzia ła czy w za kre sie prze pi sów
związ ko wych. Po win no się to od by wać po przez szko le -
nia, a tak że pu bli ka cje w pra sie i In ter ne cie. 

Zjazd stwier dza, że nie zbęd na jest więk sza de ter mi na cja
or ga nów Związ ku w eg ze kwo wa niu pra wa dział ko we go.
Prak ty ka do wo dzi, że wie le struk tur nie chęt nie wy ko rzy -
stu je in stru men ty praw ne, któ re ma ją w swo jej dys po zy -
cji w ce lu za pew nie nia prze strze ga nia pra wa w ogro dach
i Związ ku. 

13. ROD w służ bie dzie ci i mło dzie ży we współ pra cy
ze szko ła mi i ośrod ka mi wy cho waw czy mi

Pol ski Zwią zek Dział kow ców od wie lu lat zwra ca uwa -
gę jak bar dzo waż ną ro lę edu ka cyj ną w ży ciu dzie ci i mło -
dzie ży peł nią ogro dy dział ko we, ucząc sza cun ku dla na tu ry.

Do strze ga jąc dzi siej sze pro ble my dzie ci i mło dzie ży ta -
kie jak np. brak miej sca w mia stach do za ba wy i wy po -
czyn ku dla dzie ci, gę sta za bu do wa umoż li wia ją ca kon takt
z na tu rą Zjazd uzna je, że jed nym z waż niej szych punk tów
dzia ła nia w na stęp nej ka den cji bę dzie dzia łal ność na rzecz
dzie ci. 

Pod sta wo wą for mą współ pra cy z pla ców ka mi edu ka cyj -
ny mi i wy cho waw czy mi bę dą wy ciecz ki do ogro dów
dział ko wych w ce lu or ga ni zo wa nia w nich lek cji przy ro dy. 

Waż ne jest też, aby w ogro dach zna la zło się na te re nie
ogól nym miej sce dla dzie ci, czy to w po sta ci pla cu za baw,
ogród ka jor da now skie go, czy np. bo iska.

W związ ku z po wyż szym Zjazd uzna je, że pra ca 
z dzieć mi dla ich do bra ma ol brzy mie zna cze nie dla przy -
szło ści ogro dów dział ko wych. Dzie ci i mło dzież to prze -
cież przy szli dział kow cy.

14. Sa mo rząd ność i sa mo dziel ność Związ ku oraz
roz wój de mo kra cji we wnątrz związ ko wej

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją po za rzą -
do wą dzia ła ją cą w in te re sie spo łecz nym. Sa mo dziel ność 
i sa mo rząd ność PZD gwa ran tu je usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. 

Zjazd uzna je za ko niecz ne umac nia nie i roz wi ja nie de -
mo kra cji we wnątrz związ ko wej, któ ra jest war to ścią nad -
rzęd ną dla wszyst kich człon ków i jest sze ro ko re a-
li zo wa na dzię ki me cha ni zmom praw nym obo wią zu ją cym
w Związ ku. 
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15. 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 du. W oce nie Zjaz du ko -
niecz ne jest kon ty nu owa nie dzia łań roz po czę tych 
w mi nio nej ka den cji, a po le ga ją cych na zgro ma dze niu 
w jed nym miej scu ca łej do stęp nej do ku men ta cji usta na -
wia ją cej na rzecz Związ ku pra wo do grun tu, w któ rej
okre ślo ne bę dą da ne o po wierzch ni oraz dział kach geo de-
zyj nych wcho dzą cych w skład tej po wierzch ni. 

Zjazd za uwa ża, że bez pie czeń stwo praw ne ogro dów to
rów nież ich za cho wa nie w pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Wie le gmin do dzi siaj nie dys po nu je stu -
dium i pla nem miej sco wym i ko niecz ne jest kon tro lo wa -
nie przy go to wa nych przez jed nost ki sa mo rzą du te ry to-
rial ne go pro jek tów, aby już na eta pie przy go to waw czym
ogro dy zna la zły się w stu dium, a na stęp nie w uchwa lo -
nym przez gmi nę pla nie miej sco wym. 

Go spo dar ka grun ta mi to rów nież ra cjo nal ne wy ko rzy -
sta nie te re nów prze ka za nych Związ ko wi.

16. Ro la i za da nia okrę go wych za rzą dów
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:
– po moc fi nan so wą z Fun du szu Roz wo ju,
– 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 ROD,
– po moc oświa to wą, in struk ta żo wą i szko le nio wą,
– po moc praw ną,
– po moc i udział w przy go to wy wa niu i prze pro wa dza -

niu wal nych ze brań,
– re ago wa nie na pro ble my wy stę pu ją ce w ROD (np. w

kwe stii wol nych dzia łek),
– za go spo da ro wy wa nie wol nych te re nów, two rze nie no -

wych ogro dów,
– zwal cza nie zja wi ska za miesz ki wa nia na dział kach,
– wpły wa nie na lep sze wy ko rzy sta nie do mów dział kow -

ca i ma ga zy nów,
– po moc w za kre sie za rzą dza nia ogro da mi,
– re pre zen ta cję ogro dów przed wła dza mi pu blicz ny mi,
– obro nę in te re sów ogro dów i dział kow ców,
– udzie la nie ogro dom każ dej in nej nie zbęd nej po mo cy.

17. Za da nia za rzą dów ROD
Pra wi dło we funk cjo no wa nie ogro du za le ży przede

wszyst kim od spraw ne go dzia ła nia Za rzą du ROD. Jest to
pod sta wo wy or gan w re ali za cji za dań sto ją cych przed
ogro da mi, ale i przed ca łym Związ kiem. Od po wia da bo -
wiem za dzia łal ność i stan za go spo da ro wa nia pod sta wo -
wej jed nost ki or ga ni za cyj nej Związ ku, ja ką jest ro dzin ny
ogród dział ko wy. 

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 ich miesz kań cy. Na le ży dą żyć do otwie ra nia ogro -
dów dla spo łecz no ści lo kal nych, two rzyć przy ja zne
wa run ki re ali za cji idei ogro dów ja ko urzą dzeń uży tecz no -
ści pu blicz nej. 

18. Spo łecz na Służ ba In struk tor ska PZD
Zjazd pod kre śla, że przez ca ły okres ist nie nia ogro dów

dział ko wych du żą ro lę do speł nie nia mie li za wsze spo -
łecz ni in struk to rzy. 

Zjazd uzna je za ko niecz ne dal sze roz wi ja nie Spo łecz -
nej Służ by In struk tor skiej PZD, a wraz z roz wo jem ilo -
ścio wym tej Służ by mu si na stę po wać sta łe do sko na le nie
wie dzy ogrod ni czej i związ ko wej po wo ła nych już in struk -
to rów oraz pod no sze nie ich kwa li fi ka cji po przez or ga ni zo -
wa nie szko leń, wy po sa że nie ich na bie żą co w li te ra tu rę
ogrod ni czą i or ga ni za cyj ną, a tak że ob ję cie ich szcze gól -
ną opie ką ze stro ny okrę go wych za rzą dów PZD.  

19. Eko lo gia
Zjazd uwa ża za ko niecz ne dal sze roz sze rza nie dzia łań

eko lo gicz nych, w tym upo wszech nia nie edu ka cji eko lo -
gicz nej i na wią zy wa nie współ pra cy z sa mo rzą da mi te ry -
to rial ny mi w tym za kre sie. 

Zjazd stwier dza, że do naj waż niej szych za dań wszyst -
kich or ga nów Związ ku na le ży zdo by wa nie środ ków na
dzia ła nia z za kre su ochro ny śro do wi ska, na za go spo da ro -
wy wa nie ogro dów i ich do sto so wy wa nie do po trzeb spo -
łecz no ści lo kal nych. W tym za kre sie ocze ki wa na jest
po moc ze stro ny sa mo rzą dów. 

Zjazd uwa ża, że na le ży da lej roz sze rzyć ro lę ogro dów
dział ko wych, ja ko przy ja znych dla miesz kań ców te re nów
zie le ni, choć wy ma ga to wspar cia or ga ni za cyj ne go i fi -
nan so we go nie tyl ko ogro dów i Związ ku, ale lo kal nych
władz sa mo rzą do wych i ad mi ni stra cyj nych. 

Pod su mo wa nie
Zjazd jest prze ko na ny, że spo łecz ność dział ko wą stać

na pod ję cie te go tru du, bo wiem na prze strze ni ostat nich
kil ku dzie się ciu lat dział kow cy udo wad nia li, że po tra fią
zmie rzyć się z trud ny mi prze ciw no ścia mi w wal ce o za -
cho wa nie za sad ni czych war to ści le żą cych u pod staw na -
sze go ru chu. 

Dzi siaj rów nież 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 pol skich dział kow ców,
ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD  
w Kiel cach 
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STA NO WI SKO 
uczest ni ków VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel cach z dn. 16.06.2011r.
do ty czą ce wy stą pie nia Mar szał ka Sej mu w spra wie wnio sków by łe go

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

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

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel cach, po za po -
zna niu się z Pań skim sta no wi skiem w spra wie wnio sków
by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wspo -
mnia nych w ty tu le, czu je my się w obo wiąz ku od po wie -
dzieć na nie i przed sta wić swój punkt wi dze nia w tej
spra wie.

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

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

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

W tym miej scu pra gnie my zwró cić uwa gę na naj waż -
niej szy z gro na po wyż szych czte rech ar ty ku łów, a mia no -
wi cie art. 24 Usta wy. To wła śnie w głów nej mie rze ten
prze pis chro ni dział kow ców przed bez pow rot ną utra tą ich
wła sno ści pry wat nej i ma jąt ku, któ ry przez la ta gro ma dzi -
li na dział kach, dzia ła jąc w do brej wie rze i w za ufa niu do
de cy zji władz pu blicz nych. Zie mie sta no wią ce dziś ro -
dzin ne ogro dy dział ko we, by ły przed la ty prze ka zy wa ne
de cy zja mi ad mi ni stra cyj ny mi. Bar dzo czę sto by ły to te re -
ny znisz czo ne i zde gra do wa ne. Użyt kow ni cy dzia łek wła -
sny mi si ła mi i na kła da mi pie nięż ny mi re kul ty wo wa li te
zie mie, za go spo da ro wy wa li je, przy wra ca jąc dla śro do wi -
ska i za mie nia jąc w pięk ne en kla wy zie le ni w mia stach.
Wszyst ko to ro bi li wie rząc, że te re ny te prze ka za ne zo sta -
ły im zgod nie z pra wem, w pra wi dło wym, nie obar czo nym
błę da mi po stę po wa niu. Nie moż na więc do pu ścić do sy -
tu acji, w któ rej te raz, wo bec rosz czeń kie ro wa nych przez
wła ści cie li i spad ko bier ców tych że grun tów, człon ko wie
PZD pła cić bę dą ce nę za wy cho dzą ce na jaw błę dy po peł -
nio ne przez or ga na ad mi ni stra cji pu blicz nej przy wy da -
wa niu de cy zji sprzed lat. Nie moż na do pu ścić do te go, aby
zlek ce wa żo na zo sta ła do bra wia ra użyt ku ją cych te zie mie
przez la ta dział kow ców, ich za ufa nie do władz oraz za sad
współ ży cia spo łecz ne go. Ży je my w pań stwie pra wa, więc
mo że my i po win ni śmy wy ma gać, aby za ufa nie oby wa te -
li do pra wa, jak i sa mo pra wo by ło prze strze ga ne i sza no -
wa ne. By kon se kwen cje wa dli wych de cy zji ob cią ża ły nie
oby wa te li do tknię tych ich skut ka mi, lecz od po wie dzial ne
za nie wła ści we or ga ny pań stwo we. 

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

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

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

Człon ko wie VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD
w Kiel cach pod pi su ją cy się pod po wyż szym li stem 

2. Informacja z Okr´gowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów PZD

W dniu 17 czerw ca 2011 ro ku w cen trum ho te lo wo -kon -
fe ren cyj nym „Bo ry na” w Rą bie niu ko ło Ło dzi ob ra do wał
Okrę go wy Zjazd Łódz ki De le ga tów PZD. 

Uczest ni czy ło w nim bli sko 230 osób, z cze go 202 sta -
no wi li de le ga ci, za pew nia jąc fre kwen cję na po zio mie
64%. Po zo sta li uczest ni cy to nie bę dą cy de le ga ta mi ustę -
pu ją cy człon ko wie władz okrę go wych oraz za pro sze ni go -
ście ho no ro wi: po sło wie zie mi łódz kiej - re pre zen tu ją cy
So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej Syl we ster Paw łow ski 
i Ar tur Ostrow ski, Mie czy sław Łu czak – przed sta wi ciel
Pol skie go Stron nic twa Lu do we go, Ce za ry Tom czyk 
z Plat for my Oby wa tel skiej, a tak że wy stę pu ją cy w imie -
niu wój ta Gmi ny No wo sol na je go za stęp ca Jan Kie ler.
Wła dze kra jo we Pol skie go Związ ku Dział kow ców re pre -
zen to wał oso bi ście Pre zes PZD pan Eu ge niusz Kon drac ki. 

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

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

Przed sta wie nie spra woz dań z pra cy or ga nów okrę go -
wych PZD po prze dzi ło uho no ro wa nie za pro szo nych go ści
oraz naj ak tyw niej szych dzia ła czy od zna cze nia mi związ -
ko wy mi i dy plo ma mi Kra jo wej Ra dy PZD. Wy róż nio -
nych de ko ro wał Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki. Od zna ki
„Za za słu gi dla PZD” otrzy ma li po sło wie Ar tur Ostrow ski
i Syl we ster Paw łow ski oraz nie obec na nie ste ty po seł Zdzi -
sła wa Ja now ska, Wójt Gmi ny No wo sol na To masz By -
stroń ski, Ja ni na Szew czyk – Czło nek Pre zy dium Okrę go -
we go Za rzą du Łódz kie go PZD, Pa ni An na Wi tych – Czło -
nek Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD i Krzysz tof
Gło dek – Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ko mi -
sji Roz jem czej PZD.

Zło tą od zna ką „Za słu żo ne go Dział kow ca” wy róż nio no:
Gra ży nę Miel cza rek – Za stęp cę Prze wod ni czą ce go Okrę -
go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD, Ta de usz Mań ko – Prze -

wod ni czą ce go Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD,
Wie sła wa Ry sze lew skie go – Człon ka Okrę go we go Za rzą -
du Łódz kie go PZD.

Srebr ną od zna kę otrzy ma li: Kry sty na Ma jew ska – czło -
nek Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD, Ma ria Mań -
kow ska – czło nek Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD,
Le cho sław Sro czyń ski – czło nek Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej PZD.

Brą zo wą od zna ką uho no ro wa no człon ków or ga nów
okrę go wych: Te re sę Gę ba row ską, Je rze go Ka miń skie go,
Ze no na Ka sier skie go, Wło dzi mie rza Grze la ka, Edwar da
Ka siń skie go.

21 dzia ła czy okrę go wych wy róż nio no dy plo ma mi Kra -
jo wej Ra dy PZD za wzo ro we wy peł nia nie obo wiąz ków
człon ka okrę go we go or ga nu PZD oraz obro nę praw dział -
kow ców i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Na stęp nie pre zes I. Oże gal ska wy gło si ła re fe rat spra -
woz daw czo -pro gra mo wy od no szą cy się do naj waż niej -
szych wy da rzeń i dzia łań pro wa dzo nych przez Okrę go wy
Za rząd Łódz ki w mi ja ją cej ka den cji oraz za dań, któ re po -
win ny być re ali zo wa ne przez no we wła dze okrę go we.
Trze ba pod kre ślić, że wszy scy de le ga ci wraz z za pro sze -
nia mi na Zjazd otrzy ma li ob szer ne spra woz da nie z dzia -
łal no ści OZŁ PZD w ka den cji 2007–2011. 

Ko lej ny mi punk ta mi po rząd ku ob rad by ło przed sta wie -
nie spra woz dań przez prze wod ni czą cych Okrę go wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej, po czym Zjazd pod jął
uchwa ły o za twier dze niu spra woz dań or ga nów okrę go -
wych Związ ku i udzie lił ustę pu ją ce mu OZŁ ab so lu to rium.

Dys ku sję otwo rzy ło wy stą pie nie ofi cjal nych go ści. Głos
za bra li po sło wie. Pa no wie Mie czy sław Łu czak i Ce za ry
Tom czyk za pew ni li o swo im po par ciu dla idei ogrod nic -
twa dział ko we go i wal ki ja ką człon ko wie Związ ku to czą
w obro nie usta wy o ROD. Po seł Ar tur Ostrow ski wy ra ził
żal, że to wła śnie przed sta wi cie le par tii po li tycz nych 
i władz pań stwo wych do pro wa dzi li do upo li tycz nie nia
ogro dów dział ko wych, któ re za miast być miej scem wy -
po czyn ku i re kre acji sta ły się kar tą prze tar go wą po par cia
dla róż nych ugru po wań, ma mie nia spo łe czeń stwa de ma -
go gicz ny mi i pu sty mi ha sła mi i obiet ni ca mi. Przy po mniał
naj waż niej sze zda rze nia i ini cja ty wy pod ję te w mi nio nej
ka den cji dla ra to wa nia ogro dów szcze gól nie od no sząc się
do I Kon gre su PZD, po chwa lił śro do wi sko dział kow ców
za jed ność, in te gra cję i zdol ność do mo bi li za cji w trud -
nych mo men tach. Po seł Syl we ster Paw łow ski wy ra ził



Okrę go wy Zjazd Łódz ki De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 116 ust. 3 sta tu tu
PZD, po za po zna niu się z ma te ria ła mi spra woz daw czy mi

i wy słu cha niu re fe ra tu spra woz daw czo -pro gra mo we go
oraz w opar ciu o wnio ski i uwa gi zgło szo ne pod czas dys -
ku sji, uchwa la:

UCHWAŁA NR 5/2011
Okrę go we go Zjaz du Łódz kie go De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 czerw ca 2011 ro ku
w spra wie pro gra mu dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD na ka den cję 2011–2015

uzna nie dla PZD za wy peł nia nie spo łecz nie po ży tecz nych
funk cji, dzia ła nia na rzecz spo łecz no ści lo kal nych, pro pa -
go wa nie eko lo gicz nych i proz dro wot nych po staw. Pod -
kre ślił kon sty tu cyj ne pra wo wszyst kich oby wa te li do
zrze sza nia się, a co za tym idzie ne ga tyw nie oce nił ak tyw -
ność or ga nów Pań stwa zmie rza ją cą do zmar gi na li zo wa -
nia ro li Związ ku. Za pew nił o po par ciu po słów z le wej
stro ny sce ny po li tycz nej dla in te re sów i po stu la tów śro -
do wi ska dział kow ców. 

W dys ku sji udział wzię ło 15 de le ga tów. Do mi no wał te -
mat obro ny Związ ku i praw dział kow ców, ape lo wa no do
po li ty ków o nie in ge ro wa nie w funk cjo no wa nie sa mo -
dziel nej i nie za leż nej or ga ni za cji ja ką jest PZD. Mó wio no
o ko rzy ściach ja kie da je dział kow com obec na usta wa,
m.in. gwa ran tu jąc ko niecz ność przy zna wa nia te re nów 
w za mian za li kwi do wa ne ogro dy, wy pła ty od szko do wań,
po moc i ochro nę Związ ku w po stę po wa niach ad mi ni stra -
cyj nych i są do wych zwłasz cza wo bec rosz czeń do grun -
tów ogro dów. Pod kre śla no ni kłą po moc ze stro ny sa mo-
rzą dów dla two rze nia do brych wa run ków dla ist nie nia
ogro dów. Zgło szo ne zo sta ły po stu la ty po wo ła nia wy spe -
cja li zo wa nych ko mó rek praw nych i księ go wych dla ob -
słu gi ROD, by za pew nić lep sze funk cjo no wa nie pod sta -
wo wych jed no stek Związ ku. Na za koń cze nie dys ku sji
głos za brał Pre zes PZD pan Eu ge niusz Kon drac ki. Ob -
szer nie omó wił ak tu al ną sy tu ację w ja kiej znaj du je się
Zwią zek i ogro dy. Na wią zał do lek ce wa żą ce go sto sun ku
naj waż niej szych kon sty tu cyj nych or ga nów do mi lio no wej
or ga ni za cji spo łecz nej. Wska zał na po li tycz ne uwa run ko -
wa nia pro wa dzo nej przez NIK kon tro li w gmi nach, któ ra
w rze czy wi sto ści po ka za ła licz ne za nie dba nia i za nie cha -
nia or ga nów sa mo rzą du w re ali za cji ich usta wo wych obo -
wiąz ków w za kre sie po mo cy dla ogro dów. Po ło żył na cisk
na bez pre ce den so wy za mach na pra wa człon ków PZD ja -
kim by ło za skar że nie usta wy przez Pierw sze go Pre ze sa
Sa du Naj wyż sze go. Jesz cze raz ja sno przed sta wił in ten -
cje prze ciw ni ków Związ ku, któ rzy za głów ny cel zmia ny
obec ne go po rząd ku praw ne go sta wia ją so bie uzy ska nie
do stę pu do grun tów, na któ rych znaj du ją się ogro dy 
i uczy nie nie ich przed mio tem ob ro tu i lo ka ty ka pi ta łu.
Koń cząc swo ją wy po wiedź Pre zes E. Kon drac ki pod kre -
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ślił zna cze nie sil ne go, zjed no czo ne go i za an ga żo wa ne go
w obro nę praw swo ich człon ków Związ ku, któ ry ja ko je -
dy na w kra ju or ga ni za cja wy ka zu je tak du żą de ter mi na -
cję w wal ce o swo je pra wa.

Po dys ku sji i krót kiej prze rwie Zjazd pod jął uchwa łę 
w spra wie usta le nie licz by człon ków or ga nów okrę go -
wych w no wej ka den cji, zgod nie z któ rą Okrę go wy Za -
rząd bę dzie li czył 39 człon ków, a ko mi sje sta tu to we po 
9 człon ków. Na stęp nie ko mi sja wy bor cza na pod sta wie
pro po zy cji zgło szo nych przez ustę pu ją ce wła dze okrę go -
we oraz de le ga tów uczest ni czą cych w Zjeź dzie, zgod nie 
z usta lo ną na Zjeź dzie licz bą człon ków or ga nów okrę go -
wych Związ ku, przed sta wi ła Zjaz do wi kan dy da tów do
władz okrę go wych i 23 de le ga tów na Zjazd Kra jo wy. Pro -
po zy cje ko mi sji wy bor czej zo sta ły przy ję te jed no gło śnie.
No wo wy bra ne wła dze ukon sty tu owa ły się w na stę pu ją cy
spo sób:

Pre ze sem OZŁ wy bra na zo sta ła pa ni Iza be la Oże gal ska,
wi ce pre ze sem pa ni Ma ria Sty puł kow ska, skarb ni kiem pan
Je rzy Jak soń, se kre ta rzem pan Hen ryk Ja strzęb ski. Pre zy -
dium OZ bę dzie li czyć 9 człon ków. Prze wod ni czą cą
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej po zo sta ła pa ni Ja dwi ga
Drze wiec ka, a Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej pan Ta de -
usz Mań ko. 

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

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

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



2) Pro mo cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców pro wa -
dzą ca do przed sta wie nia or ga ni za cji ja ko spraw ne go i no -
wo cze sne go pod mio tu za rzą dza ją ce go ro dzin ny mi ogro-
da mi dział ko wy mi. Ko niecz nym jest uświa do mie nie spo -
łe czeń stwu jak istot ną ro lę peł nią ogro dy dział ko we. 
W tym ce lu na le ży pro wa dzić ści słą współ pra cę z lo kal -
ny mi me dia mi, wy ko rzy sty wać no wo cze sne i sze ro ko do -
stęp ne środ ki ko mu ni ka cji, or ga ni zo wać i brać udział 
w im pre zach pro mo cyj nych i in te gra cyj nych z miej sco -
wy mi spo łecz no ścia mi. Współ pra ca z lo kal ny mi wła dza -
mi dla re ali za cji za dań pu blicz nych np. po przez dzia łal -
ność edu ka cyj ną, re kre acyj ną, eko lo gicz ną i proz dro wot ną.   

3) Zin ten sy fi ko wa nie dzia łań w ce lu wzmac nia nia sta -
nu praw ne go grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Dą że nie do ujaw nia nia praw Związ ku w za pi sach wie czy -
sto księ go wych i ewi den cji grun tów. Mo ni to ro wa nie pro -
wa dzo nych przez gmi ny dzia łań w za kre sie pla no wa nia
prze strzen ne go, prze ciw dzia ła nie ne ga tyw nym skut kom
nie ko rzyst nych dla Związ ku za pi sów w pla nach i stu diach
za go spo da ro wa nia.

4) Współ pra ca z or ga na mi ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej
i rzą do wej w ce lu re gu lo wa nia sta nów praw nych nie ru -
cho mo ści, pro wa dze niu po stę po wań ad mi ni stra cyj nych i
są do wych dla od par cia rosz czeń kie ro wa nych do grun tów
ogro dów. 

5) Za go spo da ro wa nie i mo der ni za cja ogro dów. Ra cjo -
nal ne wy ko rzy sta nie te re nów ROD, ich za dba ny i es te -
tycz ny wy gląd przy czy nia ją się do po zy tyw ne go wi ze-
run ku ogro dów i Związ ku, pod no szą kom fort użyt ku ją -
cych dział ki. Dla lep szych re zul ta tów w tym za kre sie ko -
niecz ne jest zwięk sze nie wy ko rzy sta nia przez za rzą dy
ROD środ ków gro ma dzo nych na to na fun du szach związ -
ko wych, a tak że zin ten sy fi ko wa nie sta rań dla po zy ski wa -
nia ze wnętrz nych źró deł fi nan so wa nia.

6) Pra wi dło we za rzą dza nie ROD, prze strze ga nie pra wa
związ ko we go i po wszech nie obo wią zu ją ce go. Za da nie to
jest nie zwy kle istot ne z uwa gi na od pie ra nie ar gu men tów
prze ciw ni ków Związ ku, po stu lu ją cych ko niecz ność zmia -
ny usta wy o ROD, jak i dla two rze nia po zy tyw ne go wi ze -
run ku ogro dów. W ce lu spra wo wa nie nad zo ru nad prze -
strze ga niem pra wa przez wła dze ogro do we i dział kow ców
na le ży kon ty nu ować prze glą dy za go spo da ro wa nia dzia -
łek oraz pro wa dzić in ten syw ne szko le nia człon ków or ga -
nów Związ ku w za kre sie prze pi sów związ ko wych 

i po wszech nie obo wią zu ją cych. Nie zbęd na jest tak że
więk sza de ter mi na cja i kon se kwen cja w eg ze kwo wa niu
pra wa dział ko we go. Roz trop ne ko rzy sta nie z roz wią zań i
in stru men tów prze wi dzia nych prze pi sa mi sta tu to wy mi
pro wa dzi do za do wa la ją cych efek tów w po sta ci ła du i po -
rząd ku w ogro dach.

7) Wo bec nie po ko ją ce go wzro stu kra dzie ży i ak tów
wan da li zmu w ro dzin nych ogro dach dział ko wych na le ży
wzmoc nić współ pra cę z po li cją, stra żą miej ską i gmin na
oraz ze służ ba mi ochro ny.

8) Sze rze nie oświa ty ogrod ni czej wśród dział kow ców 
i wszyst kich za in te re so wa nych spra wa mi ogrod nic twa.
Dla te go na le ży kon ty nu ować wszel kie do tych czas spraw -
dzo ne for my tj. szko le nia, roz pro wa dza nie fa cho wej pra -
sy i li te ra tu ry. Ko niecz ne jest tak że pod ję cie no wych
wy zwań i wy ko rzy sta nie no wo cze snych form ko mu ni ko -
wa nia tj. In ter net, pocz ta elek tro nicz na, fo ra dys ku syj ne
itp. dla upo wszech nia nia wie dzy ogrod ni czej.

9) Pro wa dze nie ra cjo nal nej i oszczęd nej po li ty ki fi nan -
so wej. Spra wo wa nie nad zo ru nad za rzą da mi ROD w za -
kre sie prze strze ga nia prze pi sów fi nan so wych tj. usta wy 
o ra chun ko wo ści, prze pi sów po dat ko wych, Za kła do we go
Pla nu Kont itp. Kon ty nu ować szko le nia służb fi nan so wo -
-księ go wych ROD, uru cho mić dzia łal ność ośrod ków fi -
nan so wo -księ go wych za trud nia ją cych fa chow ców mo gą -
cych roz wią zać pro ble my wy stę pu ją ce w ROD przy pro -
wa dze niu ewi den cji fi nan so wo -księ go wej.

10) Or ga ni zo wa nie i po pu la ry zo wa nie dzia łal no ści kon -
kur so wej po przez ma so wy w nich udział ogro dów. Roz wi -
jać for my kon kur sów, któ re pre miu ją po my sło wość,
no wa tor stwo i spo łecz ne za an ga żo wa nie.

Peł ne zre ali zo wa nie za ło żo ne go Pro gra mu ma na ce lu
zin te gro wa nie śro do wi ska dział kow ców, wzmoc nie nia po -
zy cji Związ ku i wy ko rzy sta nie spo łecz ne go po ten cja łu
tkwią ce go w na szej or ga ni za cji. Osią gnię cie za mie rzo -
nych re zul ta tów bę dzie wy ma gać za an ga żo wa nia i ak tyw -
ne go współ dzia ła nia wszyst kich or ga nów okrę go wych 
i ogro do wych PZD. Do świad cze nia ostat nich lat po ka zu -
ją, że człon ko wie Związ ku w na szym okrę gu nie jed no -
krot nie udo wod ni li, że po tra fią zmie rzyć się z roz ma ity mi
przed się wzię cia mi, a zjed no cze ni wo kół idei za cho wa nia
ogrod nic twa dział ko we go są w sta nie spro stać wy zwa -
niom i ocze ki wa niom ja kie sta wia przed Związ kiem rze -
czy wi stość. 

Pro gram dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD na ka den cję 2011–2015 i zo bo wią zu je 
no wo wy bra ne wła dze okrę go we do re ali za cji na stę pu ją cych kie run ków:
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Uczest ni cy ob rad Okrę go we go Zjaz du Łódz kie go De -
le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców re pre zen tu ją -
cy po nad 46 ty się cy ro dzin użyt ku ją cych dział ki 
w ogro dach okrę gu łódz kie go uzna ją, że ak tu al na sy tu -
acja Związ ku, wy ni ka ją ca z dzia łań or ga nów pań stwo -
wych róż ne go szcze bla, roz ma itych ini cja tyw usta wo-
daw czych i me dial nych ata ków, wy ma ga dal szych zde -
cy do wa nych i kon se kwent nych dzia łań wszyst kich struk -
tur PZD w obro nie usta wy  z 8 lip ca 2005 roku o ROD.

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

Po zy tyw na ro la ja ką peł nią ogro dy w za spo ka ja niu po -
trzeb re kre acyj nych i so cjal nych lo kal nych spo łecz no ści to
naj waż niej szy i cią gle ak tu al ny cel przy świe ca ją cy ide
ogrod nic twa dział ko we go. Z te go też wzglę du obec nie
obo wią zu ją ca usta wa z 8 lip ca 2005 ro ku okre śla ogro dy
przede wszyst kim ja ko obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej.
Przy wra ca nie przy ro dzie zde gra do wa nych eko lo gicz nie
te re nów, wzbo ga ca nie lo kal ne go kra jo bra zu, two rze nie
przy ja zne go dla lu dzi oto cze nia, in te gra cja spo łecz na, czy
wresz cie współ pra ca z in sty tu cja mi edu ka cyj ny mi i or ga -
ni za cja mi opie ku ją cy mi się po trze bu ją cy mi to naj istot niej -
sze funk cje dzia łek ro dzin nych i ele men ty dzia łal no ści
PZD. Dla te go też bez wąt pie nia dal sze ist nie nie ogro dów
dział ko wych jest w in te re sie ca łe go spo łe czeń stwa. 

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

Nie ste ty ale wy glą da na to, że po par cie jej 620 ty sią ca -
mi pod pi sów, zło żo ny mi przez użyt kow ni ków dzia łek 
w ROD jest nie wy star cza ją ce i nie bra ne pod uwa gę  przez
pań stwo we in sty tu cje.

Choć wal ka o za cho wa nie ogro dów i dzia łek to czy się
nie mal od po cząt ku prze mian de mo kra tycz nych w na szym

kra ju to od po nad ro ku ob ser wu je my na si le nie oso bli wych
dzia łań, nie któ rych or ga nów kon sty tu cyj nych.

Wzmo żo ne za in te re so wa nie spra wa mi ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go prze ja wi li za rów no Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich jak i Naj wyż sza Izba Kon tro li. 

Za naj bar dziej do tkli wą i przy krą ini cja ty wę Zjazd uwa -
ża wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba -
da nie zgod no ści z Kon sty tu cją usta wy o ROD. 

Ze smut kiem i roz cza ro wa niem przyj mu je my, że au to -
ry tet Są du Naj wyż sze go zo stał wcią gnię ty do wal ki 
z dział kow ca mi. Wnio sek Pierw sze go Pre ze sa SN to ko -
lej na pró ba zdys kre dy to wa nia Związ ku, udo wod nie nia
rze ko me go wy czer pa nia się spo łecz nej for my or ga ni zo -
wa nia się dział kow ców.

Bul wer su je nas tak że sto su nek, tak sza cow nej i zna czą -
cej in sty tu cji, ja ką jest Sąd Naj wyż szy, do dział kow ców,
któ rzy sta no wią po nad mi lio no wą rze szę oby wa te li. Ma -
so wy od zew na sze go śro do wi ska na wnio sek z lu te go
2010 ro ku do ty czą cy sze ściu ar ty ku łów usta wy o ROD,
to prze jaw do brej or ga ni za cji i oby wa tel skiej świa do mo -
ści dział kow ców. Nie ste ty, ale Pierw szy Pre zes SN nie ra -
czył od po wie dzieć na ja kie kol wiek z wy stą pień, a je go
lek ce wa żą ce po dej ście do na sze go śro do wi ska zna la zło
swój wy raz w roz sze rze niu pier wot ne go wnio sku i za skar -
że niu ca łej usta wy. 

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

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

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

z dnia 17 czerw ca 2011 ro ku
w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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To czą ca się od po nad 20 lat wal ka w obro nie ist nie nia
ogro dów dział ko wych wy zwa la w na szym śro do wi sku
wie le ini cja tyw dzię ki któ rym uda je się sku tecz nie ode -
przeć roz ma ite ata ki na Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Do -
świad cze nia ostat nich lat po ka zu ją, że tyl ko zjed no czo na
i sku pio na wo kół naj waż niej sze go ce lu, ja kim jest za cho -
wa nie wie lo po ko le nio we go do rob ku dział kow ców, or ga -
ni za cja, jest w sta nie prze trwać wszel kie za wi ro wa nia i
pró by pod wa że nia fun da men tal nych praw związ ko wych. 

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

In te gra cja śro do wi ska dział kow ców wy ra ża się w nie zli -
czo nej ilo ści sta no wisk, uchwał i ape li, któ re zo sta ły pod -
ję te w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
w od po wie dzi na roz ma ite ini cja ty wy pań stwo we zmie rza -
ją ce do zmia ny obec nych za sad funk cjo no wa nia ROD i
Związ ku. Bez pre ce den so wym przy kła dem mo bi li za cji pol -
skich dział kow ców by ło zwo ła nie I Kon gre su Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w lip cu 2009 ro ku, co w de cy du -
ją cej mie rze przy czy ni ło się do zwy cię stwa, ja kim by ło od -
rzu ce nie przez Sejm już w pierw szym czy ta niu pro jek tu
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych au tor stwa po -
słów Pra wa i Spra wie dli wo ści, sta no wią ce go jaw ny za -

mach na naj więk szą or ga ni za cję spo łecz ną w kra ju. Po -
wyż sze przy kła dy ja sno po ka zu ją, że gdy dzia ła my ra zem,
wspól nie, prze ko na ni o słusz no ści idei, za któ re wal czy my
sta no wi my po waż ny i li czą cy się ruch. Tyl ko zjed no czo na
or ga ni za cja mo że prze ciw sta wić się za gro że niom i bu do -
wać przy szłość ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Nie
mo że my do pu ścić do te go, by prze ciw ni kom Związ ku przy
po mo cy de ma go gicz nych ha seł i ma ni pu lo wa nia opi nią
pu blicz ną, uda ło się skłó cić na sze śro do wi sko i do pro wa -
dzić do je go roz bi cia.

W związ ku z tym Zjazd ape lu je o dal szą in te gra cję 
i współ pra cę struk tur Związ ku. Broń my fun da men tal nych
praw, któ re gwa ran tu je nam usta wa o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Dzia łaj my ra zem na rzecz umac nia nia
po zy tyw ne go wi ze run ku Związ ku, pro mo wa nia ogro dów
ja ko miejsc przy ja znych nie tyl ko człon kom or ga ni za cji,
ale tak że szer sze mu krę go wi spo łe czeń stwa.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY                                       PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ                                                  ZJAZDU

I WNIOSKÓW

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

Nie ste ty, ale od po nad dwu dzie stu lat, czy li od po cząt -
ku de mo kra tycz nych prze mian ustro jo wych de cy zje za -
pa da ją ce na szcze blach wła dzy usta wo daw czej i wy ko-

naw czej in ge ru ją w funk cjo no wa nie ogro dów i praw osób
użyt ku ją cych w nich dział ki. Śmia ło moż na stwier dzić, że
sta tu to wa dzia łal ność Związ ku jest bru tal nie za kłó ca na
przez po my sły i idee róż nych grup po li tycz nych. Po pu li -
stycz ne ha sła po wszech ne go uwłasz cze nia dział kow ców,
znie sie nia obo wiąz ku przy na leż no ści do Związ ku, czy też
in ter we nio wa nia wo bec bra ku nad zo ru nad PZD to ty po -
we na rzę dzia wal ki o elek to rat, in stru men ty ma ją ce przy -
słu żyć się zwięk sze niu po par cia dla okre ślo nych par tii.
Oby wa te le zrze sze ni w Pol skim Związ ku Dział kow ców
sta no wią po nad mi lio no wą gru pę. Na sza or ga ni za cja jest
naj licz niej szą w kra ju. Z przy kro ścią i roz go ry cze niem od -

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

z dnia 17 czerw ca 2011 ro ku
w spra wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 ro ku 
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STANOWISKO
Okrę go we go Zjaz du Łódz kie go De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

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

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

no to wu je my fakt, iż dla nie któ rych śro do wisk po li tycz -
nych nie jest to wy star cza ją cy ar gu ment dla uwzględ nie -
nia gło su dział kow ców przy po dej mo wa niu de cy zji w
spra wach ich do ty czą cych. 

Ca ła mi ja ją ca ka den cja władz okrę go wych PZD upły -
nę ła pod zna kiem wal ki w obro nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i Związ ku. Za cho wa nie fun da men -
tal nych praw użyt kow ni ków dzia łek to prio ry te to we dzia -
ła nie tak że dla no wo wy ło nio nych or ga nów PZD szcze bla
okrę go we go i kra jo we go.   

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

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

Z te go wzglę du uczest ni cy Zjazd, od wo łu jąc się do idei
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go li czy na ma so wy udział

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

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

Pa mię taj my, że je dy nie wy bór wła ści wych osób da per -
spek ty wy lep sze go trak to wa nia i zro zu mie nia spraw dział -
kow ców na naj wyż szych szcze blach wła dzy.

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

PRZEWODNICZĄCY                                       PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ                                                  ZJAZDU

I WNIOSKÓW

Okrę go wy Zjazd Łódz ki De le ga tów PZD wy ra ża obu -
rze nie i żal z po wo du po wta rza ją cych i na si la ją cych się
ata ków na le gal ną i sa mo rząd ną or ga ni za cję dział kow ców
w na szym kra ju. 

Mie li śmy na dzie je, że od rzu ce nie przez Sejm w lip cu
2009 ro ku pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor -
stwa po słów PiS utnie spe ku la cje na te mat ko niecz no ści
zmia ny usta wy z 8 lip ca 2005 r. Nie ste ty za wie dli śmy się.  

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

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

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

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

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

Pod da wa nie w wąt pli wość kon sty tu cyj no ści po wyż sze -
go ar ty ku łu pro wa dzi do wnio sku, że na po trze by kon kret -
ne go po stę po wa nia przed TK pró bu je się za ne go wać
pra wa Pol skie go Związ ku Dział kow ców i dział kow ców
do ochro ny ja ka przy słu gu je in nym pod mio tom. Z te go
wzglę du opi nię o nie zgod no ści z Kon sty tu cją art. 17 usta -
wy o ROD na le ży uznać za chy bio ną.

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

Naj bar dziej nie po ko ją cym jest wska za nie ja ko nie zgod -
ne go z usta wą za sad ni czą art. 24 usta wy o ROD. Przed -

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

Uwa ża my, że obec na treść za skar żo ne go ar ty ku łu 
w spo sób wła ści wy i naj spra wie dliw szy z moż li wych za -
bez pie cza pra wa po przed nich wła ści cie li i ich spad ko bier -
ców, jed no cze śnie nie bu rząc obec nej for my ko rzy sta nia z
grun tu, a przy ję cie in ne go roz wią za nia bę dzie sprzecz ne z
za sa da mi spra wie dli wo ści spo łecz nej.

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

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

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

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

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

Dzi siej sze ro dzin ne ogro dy dział ko we są bo wiem kon -
ty nu ato ra mi po nad stu let niej tra dy cji ru chu dział ko we go
w Pol sce. Po mi mo upły wu lat, prze mian ustro jo wych i

spo łecz nych, nie ule gło ich zna cze nie dla spo łe czeń stwa.
Po zy tyw na ro la ja ką peł nią ogro dy w za spo ka ja niu po -

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

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

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

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

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

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

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

De le ga ci uczest ni czą cy w Zjeź dzie de kla ru ją chęć
współ pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi dla stwo rze nia
jak naj lep szych wa run ków dla dzia ła nia i roz wo ju ogro -
dów dział ko wych.  Do ce nia my re zul ta ty, ja kie już uda ło
się osią gnąć na tym po lu. Dzię ki współ dzia ła niu Związ ku

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

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

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

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

58



3. VII Okr´gowy Zjazd Delegatów Polskiego Zwiàzku Działkowców 
we Wrocławiu

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

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

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

Go ść mi VII Okrę go we go Zjaz du by li po sło wie na Sejm
RP - Pan Ja nusz Kra soń (SLD) i Pan Nor bert Ra ba (Plat -
for ma Oby wa tel ska) oraz Sta ro sta Ole śnic ki -Pan Zbi -
gniew Po ty ra ła, Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Brzeg Dol ny -
Pan Sta ni sław Ja strzęb ski, Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Mię -
dzy bórz – Pan Ja ro sław Gło wac ki, Bur mistrz Mia sta 
i Gmi ny Strze lin – Pa ni Do ro ta Paw nuk, Bur mistrz Mia -
sta i Gmi ny Sy ców – Pan Sła wo mir Ka pi ca, Bur mistrz
Mia sta i Gmi ny Wo łów – Pan Da riusz Chmu ra oraz Wi ce -
bur mistrz Mia sta i Gmi ny Ką ty Wro cław skie – Pan Mie -
czy sław Reps.

VII Okrę go wy Zjazd otwo rzył Pre zes Okrę go we go Za -
rzą du – mgr Ja nusz Mosz kow ski, wi ta jąc de le ga tów,
uczest ni ków Zjaz du i za pro szo nych go ści.

Uczest ni cy Zjaz du chwi lą ci szy uczci li pa mięć zmar -
łych w ka den cji 3-ech człon ków Okrę go we go Za rzą du 
i człon ka Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej.

Przy dźwię kach Hym nu pań stwo we go po czet sztan da -
ro wy wpro wa dził Sztan dar Okrę go we go Za rzą du.

Zjazd jed no gło śnie wy brał na Prze wod ni czą cych Zjaz -
du - de le ga ta z ROD „We ster plat te” we Wro cła wiu – Pa -
nią mgr Bar ba rę Ko rol czuk i de le ga ta z ROD „Po ś-
więt ne”– inż. Jó ze fa Smo li sa.

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

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

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

Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy wrę czył rów nież 21 za słu żo -
nym dzia ła czom Związ ku zło tą od zna kę „Za słu żo ny

Dział ko wiec” rów nież nada ną przez Pre zy dium KR. 
Dy plo ma mi uzna nia przy zna ny mi przez Kra jo wą Ra dę
PZD uho no ro wa no 47 ustę pu ją cych człon ków Okrę go we -
go Za rzą du, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej.

VII Okrę go wy Zjazd wy brał 5 oso bo wą Ko mi sję Man -
da to wą, 11 oso bo wą Ko mi sję Wy bor czą oraz 7 oso bo wą
Ko mi sję Uchwał i Wnio sków.

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

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

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

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

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

W ra mach dys ku sji za bra li rów nież głos po sło wie na
Sejm RP i Bur mi strzo wie Miast i Gmin: Po seł Ja nusz Kra -
soń (SLD) – zwró cił uwa gę na ko niecz ność prze ko ny wa -
nia ca ły czas władz pań stwo wych i par la men tar nych, że
trze ba chro nić ogro dy dział ko we, że ma ją one du że zna -
cze nie dla spo łe czeń stwa i miast. Ogro dy dział ko we są
cen niej sze niż cen tra han dlo we czy pro duk cyj ne. Pod kre -
ślił, a ze Spra woz da nia to wy ni ka, że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców nie ogra ni cza roz wo ju miast i tam gdzie to
jest ko niecz ne ogro dy są li kwi do wa ne na ce le pu blicz ne.
O ogro dy na le ży ca ły czas wal czyć, gdyż są one nie zbęd -
ne dla spo łe czeń stwa, są płu ca mi zie lo ny mi miast. Zwró -
cił uwa gę, że wca le I Pre zes

Są du Naj wyż sze go nie mu si mieć ra cji, jest to bar dziej
wy stą pie nie dok try nal ne i po li tycz ne a nie słu żą ce miesz -
kań com i trze ba po li ty kom i Try bu na ło wi to uzmy sło wić.
Pod kre ślił, że bę dzie za wsze po stro nie ogro dów i Związ -
ku. Zło żył gra tu la cje Pre ze so wi Okrę go we go Za rzą du za
bar dzo do brą pra cę i za osią gnię cia. Ży cząc owoc nych ob -
rad i suk ce sów stwier dził, że ogro dy i Zwią zek prze trwa -
ją bo ma ją bar dzo do brych li de rów jak Pre zes Eu ge niusz
Kon drac ki i Pre zes OZ we Wro cła wiu.

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

W po dob nym du chu, w spra wie obro ny usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, obro ny i roz wo ju ogro -

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

Po sła nie do VII Zjaz du Okrę go we go prze słał Pre zes
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pan mgr
inż. Eu ge niusz Kon drac ki, w któ rym po dzię ko wał człon -
kom władz okrę gu wro cław skie go za bar dzo do brą pra cę
w mi nio nej ka den cji, za wkład w obro nę usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, za po świę ce nie i si ły od da -
ne ogro dom i Związ ko wi. Pod kre ślił, że Okrę go wy Zjazd
jest świę tem sa mo rzą du ogrod nic twa dział ko we go. Zwró -
cił uwa gę, że ostat nie czte ry la ta by ły bar dzo trud ne, gdyż
mu sie li śmy ca ły czas wal czyć o za cho wa nie usta wy 
i ogro dów. Przy po mniał, naj waż niej sze eta py wal ki, jak
za skar że nie prze pi sów usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go przez wła dze Wro cła wia, wy stą pie nie by łe go Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich, skan da licz ny ra port NIK-u,
pro jekt usta wy „PiS”-u, czy naj groź niej szy wnio sek I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Zwró cił uwa gę na naj waż niej sze wy da rze nia ja kim był 
I KONGRES PZD w dniu 14 lip ca 2009 r., któ ry był wiel -
kim suk ce sem Związ ku. Po dzię ko wał, za ty sią ce pro te stów
skie ro wa nych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i do Sej mu
RP w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Te ma so we pro te sty da ją na dzie ję, że i z tej wal ki wyj dzie -
my zwy cię sko. Mu si my jed nak na dal wal czyć i uczy nić
wszyst ko by za cho wać ogro dy dla na stęp nych po ko leń.
Prze ka zu jąc po zdro wie nia, ży czył owoc nych ob rad.

Po sła nie do VII Zjaz du prze ka za ła, rów nież Pa ni Li dia
Ge rin ger de Oeden berg – Po seł do Par la men tu Eu ro pej -
skie go – Kwe stor w Pre zy dium PE, w któ rym pod kre śli ła
zna cze nie ogro dów dla spo łe czeń stwa i miast, a w szcze -
gól no ści moż li wo ści ob co wa nia z pięk ną przy ro dą. Wy ra -
zi ła na dzie ję, że pro ble my dział kow ców zwłasz cza
wy ni ka ją ce z prób zmia ny obo wią zu ją ce go pra wa zo sta ną
roz strzy gnię te po myśl nie dla dział kow ców i ogro dy bę dą
mo gły da lej się roz wi jać. VII Okrę go wy Zjazd jed no gło -
śnie za twier dził Spra woz da nia Okrę go we go Za rzą du,
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Okrę go wej Ko mi sji Roz -
jem czej oraz jed no gło śnie udzie lił ab so lu to rium ustę pu ją -
ce mu Okrę go we mu Za rzą do wi PZD we Wro cła wiu.

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

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

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

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

ogro dach dział ko wych,
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– Sta no wi sko w spra wie wy bo rów par la men tar nych 
w 2011 r. (przy dwóch gło sach wstrzy mu ją cych się),

– Apel do Mar szał ka Sej mu RP w spra wie wy zna cze nia
po słów do re pre zen to wa nia Sej mu RP przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym.

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

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

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

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

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

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

UCHWA ŁA nr 1/2011
VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu 

z dnia 18 czerw ca 2011 r. 
w spra wie za twier dze nia Spra woz da nia z dzia łal no ści ustę pu ją ce go
Okrę go we go Za rzą du PZD za okres ka den cji w la tach 2007–2010

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu dzia ła jąc na pod sta wie § 116

pkt 2 Sta tu tu PZD po sta na wia:

za twier dzić

Spra woz da nie z dzia łal no ści Okrę go we go Za rzą du Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu za okres ka -
den cji w brzmie niu sta no wią cym za łącz nik do ni niej szej
Uchwa ły,

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów pra gnie jed nak że
pod kre ślić, że wszyst kie za da nia pro gra mo we na kre ślo ne
w Uchwa le nr 3/2007 VI Okrę go we go Zjaz du zo sta ły 
w peł ni wy ko na ne. Na szcze gól ne sło wa uzna nia za słu gu -
je wło żo ny ogrom ny wy si łek i wkład w obro nę usta wy o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz w bu do wa nie jed -
no ści or ga ni za cyj nej w ra mach Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

VII Okrę go wy Zjazd pod kre śla osią gnię cia w bu do -
wie i mo der ni za cji in fra struk tu ry ogro dów, re ali za cję któ -
rej wspar to do ta cja mi w wy so ko ści bli sko 2,5 mln zł 
w 120 ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Bez spor ne suk ce sy Okrę go wy Za rząd osią gnął rów nież
w dzia łal no ści kon kur so wej, w tym w kon kur sach kra jo -
wych oraz w sze ro ko pro wa dzo nej dzia łal no ści oświa to -
wej, w tym w szko le niach or ga ni za cyj nych, kan dy dac kich
i służ by in struk tor skiej. Zwró cić na le ży rów nież uwa gę na
upo rząd ko wa nie sta nu praw ne go grun tów ROD, na pra wi -

dło wo pro wa dzo ne pro ce du ry li kwi da cyj ne te re nów ogro -
dów na ce le pu blicz no – ko mu ni ka cyj ne, na szyb ką 
i spraw nie pro wa dzo ną po moc w za kre sie usu wa nia szkód
po wo dzio wych, na dzia łal ność w za kre sie bez pie czeń stwa
na te re nach ROD i w za kre sie ochro ny śro do wi ska.

VII Okrę go wy Zjazd pod kre śla ogrom pra cy sta tu -
to wo -or ga ni za cyj nej Okrę go we go Za rzą du, któ ra za -
mknę ła się pod ję ciem na 18 po sie dze niach 128 uchwał,
16 sta no wisk i re zo lu cji oraz 379 uchwał na 68 po sie dze -
niach Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du.

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu wy ra ża po dzię ko wa nie
Okrę go we mu Za rzą do wi, a w szcze gól no ści kie row nic -
twu or ga nów okrę go wych Związ ku za wzo ro we wy peł -
nia nie sta tu to wych obo wiąz ków.

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów wy ra ża po dzię ko -
wa nia Kra jo wej Ra dzie Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców za pro wa dzo ną wal kę i in spi ra cję w obro nie usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, za po moc praw ną 
i or ga ni za cyj ną, za po pu la ry za cję idei, zna cze nia i ro li ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych.

/-/ Le onard Rud nic ki
/-/ Jó zef Smo lis

/-/ Bar ba ra Ko rol czuk

61



/-/ Le onard Rud nic ki
/-/ Jó zef Smo lis

/-/ Bar ba ra Ko rol czuk

UCHWA ŁA nr 6/2011
VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu 

z dnia 18 czerw ca 2011 r. 
w spra wie pro gra mu dzia ła nia Okrę gu Wro cław skie go 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców na ka den cję w la tach 2011–2014

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu przyj mu je za war te w Re fe -
ra cie pro gra mo wym kie run ki dzia łal no ści Okrę go we go
Za rzą du w VIII ka den cji oraz zo bo wią zu je no wo -wy bra -
ne wła dze Pol skie go Związ ku Dział kow ców w okrę gu
wro cław skim do ich re ali za cji a za rzą dy ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych i ko mi sje sta tu to we ROD do ich wspie -
ra nia i uczest ni cze nia,

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD we Wro cła wiu
stwier dza, że do głów nych za dań i za gad nień pro gra mo -
wych na le żeć bę dą;

1) ak tyw na obro na usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, je dy ne go gwa ran ta ist nie nia, roz wo ju 
i ochro ny praw ogro dów i człon ków Związ ku.

2) ak tyw na obro na te re nów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych przed pró ba mi nie uza sad nio nych ich li kwi -
da cji zwłasz cza na ce le ko mer cyj ne. W związ ku z tym na -
le ży dą żyć do zmian nie ko rzyst nych dla ogro dów,
dział kow ców i spo łe czeń stwa usta leń stu dium i pla nów
za go s-po da ro wa nia prze strzen ne go m. Wro cła wia, de kla -
ru jąc jed no cze śnie wspar cie re ali za cji wszyst kich naj waż -
niej szych ce lów pu blicz nych, w tym ko mu ni ka cyj nych,

3) dal szy in ten syw ny roz wój i mo der ni za cja in fra -
struk tu ry ogro do wej, któ ra po win na do pro wa dzić do po -
pra wy sta nu funk cjo no wa nia ogro dów i za go spo da ro -
wa nia dzia łek oraz słu żyć ro dzi nom dział kow ców. W tym
ce lu no wo wy bra ny Okrę go wy Za rząd bę dzie wspie rał
wszel kie ini cja ty wy wal nych ze brań i za rzą dów ROD 
w ra mach no we go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju 
i Mo der ni za cji Ogro dów.

4) dą że nie do za koń cze nia ure gu lo wa nia sta nu praw -
ne go wszyst kich te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych po przez ich for mal ne prze ka za nie na stan PZD oraz
wpi sa nie do ewi den cji grun tów i do Ksiąg Wie czy stych.

5) kon ty nu owa nie pro gra mu oświa to we go głów nie
po przez or ga ni za cję szko leń kan dy dac kich, dział kow ców,
or ga ni za cyj nych i służ by in struk tor skiej.

6) kon ty nu owa nie pro gra mu ochro ny i po pra wy
śro do wi ska ogro dów, po przez eli mi na cję ska żeń i ogra -
ni cze nie sto so wa nia sztucz ne go na wo że nia i sto so wa nia
che micz nych środ ków ochro ny ro ślin a tak że po przez
po pra wę sta nu czy sto ści i po rząd ku na te re nie ogro du 
w zgo dzie z prze pi sa mi Związ ku oraz z prze pi sa mi ogól -
ny mi i lo kal ny mi.

7) kon ty nu owa nie dzia łal no ści kon kur so wej po przez

co rocz ne or ga ni zo wa nie kon kur sów „Wzo ro wy ROD” 
i „Wzo ro wa Dział ka” ja ko naj lep szej for my po pu la ry za -
cji ro dzin ne go ogrod nic twa dział ko we go.

8) kon ty nu owa nie dzia łań na rzecz po pra wy bez pie -
czeń stwa na te re nach ROD po przez współ pra cę z or ga -
na mi Po li cji w ra mach Pro gra mu „Bez piecz ne Mia sto 
– Bez piecz ny Ogród”.

9) do ku men to wa nie hi sto rii ru chu ogrod nic twa
dział ko we go po przez upa mięt nia nie w kro ni kach ogro -
do wych i okrę go wych naj waż niej szych do ko nań i ju bi le -
uszy, w tym Ju bi le uszu 30-le cia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

10) umac nia nie i roz wój kadr or ga ni za cyj nych Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w ogro dach dział ko wych
oraz dzia ła nia na rzecz in te gra cji związ ko wej i jed no ści
or ga ni za cyj nej po przez in ten syw ną współ pra cę w re ali za -
cji za dań sta tu to wych i or ga ni za cję uro czy sto ści i im prez
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Peł na re ali za cja Pro gra mu wy ma gać bę dzie za an ga żo -
wa nia i mo bi li za cji wszyst kich no wo -wy bra nych władz
okrę go wych Związ ku, a w szcze gól no ści człon ków Okrę -
go we go Za rzą du oraz za bez pie cze nia na je go re ali za cję
od po wied nich środ ków fi nan so wych.

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu wy ra ża prze ko na nie, że do
re ali za cji w/w Pro gra mu włą czą się wszyst kie pod sta wo -
we or ga ny Związ ku w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Zre ali zo wa nie Pro gra mu i na kre ślo nych za dań po win no
przy nieść dzia ła czom Związ ku sa tys fak cję, za do wo le nie
oraz po dzię ko wa nie od dział kow ców na co rocz nych wal -
nych ze bra niach, a w szcze gól no ści na ze bra niach spra -
woz daw czo-wy bor czych i na VIII Okrę go wym Zjeź dzie
w 2015 ro ku.

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu stwier dza, że w mi nio nej ka -
den cji mia ła i ma miej sce ostra wal ka skie ro wa na prze -
ciw ko prze pi som usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych, prze ciw ko PZD.

Wal kę z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
kon ty nu owa ły „Pra wo i Spra wie dli wość” wno sząc do Sej -
mu RP wła sny pro jekt usta wy o ogro dach oraz wła dze
Mia sta Wro cła wia, któ re zło ży ły do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go jesz cze w 2006 r. wnio sek o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją RP 7-miu prze pi sów usta wy 
o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.
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Wal ka o za cho wa nie prze pi sów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych za gro żo nych w/w wnio ska mi za -
koń czo na zo sta ła suk ce sem, gdyż Sejm RP już w pierw -
szym czy ta niu w dniu 16 lip ca 2009 r. od rzu cił w ca ło ści
pro jekt usta wy „PiS”, a Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy ro -
kiem z dnia 9 grud nia 2008 r. stwier dził nie waż ność czę -
ści art. 10 i art. 17 ust. 3 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych od rzu ca jąc wnio ski do ty czą ce po zo sta łych
5-ciu ar ty ku łów usta wy.

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

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

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

Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP zmie rza ją cy
do cof nię cia pra wa sprze ci wu Związ ku w spra wie prze -
zna cze nia i li kwi da cji ogro du dział ko we go na ce le ko mer -
cyj ne (art. 17 ust. 2 usta wy o ROD) jest do wo dem ule g-
ło ści I Pre ze sa SN wo bec na ci sków in we sto rów i de we lo -
pe rów a tak że sprzy ja ten den cjom władz szcze gól nie du -

żych miast Pol ski do zwięk sza nia do cho dów bu dże to wych
ze sprze da ży te re nów ogro dów, a więc kosz tem po trzeb
spo łecz nych bar dzo du żej i nie za sob nej czę ści spo łe czeń -
stwa miej skie go.

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

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

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

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

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

/-/ Le onard Rud nic ki
/-/ Jó zef Smo lis

/-/ Bar ba ra Ko rol czuk

STANOWISKO
VII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów

Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu
z dnia 18 czerw ca 2011 r. 

w spra wie za gro żeń Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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/-/ Le onard Rud nic ki
/-/ Jó zef Smo lis

/-/ Bar ba ra Ko rol czuk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII Okrę go wy Zjazd uwa ża, że mu si być ona pro wa -
dzo na aż do cał ko wi te go za nie cha nia in ge ren cji w usta -
wę, VII Okrę go wy Zjazd wzy wa za tem or ga ny Związ ku
w okrę gu wro cław skim, za rzą dy ogro dów, ko mi sje sta tu -
to we i dział kow ców do po dej mo wa nia dal szych dzia łań
pro te sta cyj nych i kie ro wa nia swo ich sta no wisk do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go i Sej mu RP. VII Okrę go wy Zjazd
wy ra ża na dzie ję, że ty sią ce pro te stów skie ro wa nych do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go od nio są ocze ki wa ny sku tek,
i usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo sta nie
obro nio na, gdyż do brze słu ży nie tyl ko ro dzi nom dział -
kow ców, ale tak że ca łe mu spo łe czeń stwu.

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

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

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu wy ra ża ogrom ne za nie po -

ko je nie pró bą wy mu sze nia na Mar szał ku Sej mu RP pod -
ję cia de cy zji w spra wie wy zna cze nia do re pre zen to wa nia
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Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej przed Try bu na łem Kon -
sty tu cyj nym po słów „Pra wa i Spra wie dli wo ści” – An drze -
ja De ry i Sta ni sła wa Pię ty.

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

VII Okrę go wy Zjazd pra gnie przy po mnieć, że to Po seł
An drzej De ra był w imie niu „Pra wa i Spra wie dli wo ści”
wnio sko daw cą w 2009 r. pro jek tu no wej usta wy o ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych, któ ra za kła da ła na cjo na li za -
cję ma jąt ku Związ ku, ko mu na li za cję ma jąt ku dział-
kow ców, uchy le nie w ca ło ści usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Pro jekt ten zo stał od rzu co ny przez
Sejm RP już w pierw szym czy ta niu w dniu 16 lip ca 2009 r.

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

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

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

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

Wy bo ry par la men tar ne są rów nież nie zwy kle waż ne,
bar dzo istot ne dla ro dzin pol skich dział kow ców. Od wy -
ni ków wy bo rów no wych władz za le żeć bę dzie bo wiem
rów nież łoś ro dzin nych ogro dów dział ko wych, los tej czę -
ści spo łe czeń stwa, dla któ rej ogród i dział ka sta no wi miej -
sce wy po czyn ku i re kre acji, miej sce ak tyw no ści spo -
łecz nej, miej sce pod re pe ro wa nia zdro wia oraz wspar cia
bu dże tu do mo we go.

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

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

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

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

/-/ Le onard Rud nic ki
/-/ Jó zef Smo lis

/-/ Bar ba ra Ko rol czuk

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

z dnia 18 czerw ca 2011 r.
w spra wie wy bo rów par la men tar nych w 2011 r.
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4. Okr´gowy Zjazd Delegatów Okr´gu Sudeckiego Polskiego 
Zwiàzku Działkowców

nie za sob nych fi nan so wo i dla osób, któ re ak tyw ność za -
wo do wą ma ją już za so bą.

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

VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD we Wro cła wiu
głę bo ko wie rzy, że w po czu ciu za gro że nia ist nie nia ogro -
dów, w po czu ciu od po wie dzial no ści za los ro dzin nych

ogro dów dział ko wych dział kow cy po dej mą wła ści wą de -
cy zję i od da dzą swój głos na kan dy da tów, któ rzy opo wia -
da ją się za do tych cza so wy mi ure gu lo wa nia mi praw ny mi,
chro nią cy mi ich pra wa, za ure gu lo wa nia mi za war ty mi 
w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Przy -
szłość ro dzin nych ogro dów dział ko wych, przy szłość usta -
wy i przy szłość Pol skie go Związ ku Dział kow ców za le ży
rów nież od Was.

/-/ Le onard Rud nic ki
/-/ Jó zef Smo lis

/-/ Bar ba ra Ko rol czuk

W dniu 19 czerw ca 2011 r. w Klu bie „Bol ko” w Świd -
ni cy ob ra do wał VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju. W Zjeź-
dzie uczest ni czy ło 139 de le ga tów spo śród 178 de le ga tów
wy bra nych na wal nych ze bra niach spra woz daw czo -wy -
bor czych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2010 ro -
ku oraz 14 za pro szo nych go ści, w tym by li człon ko wie
Okrę go we go Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej,
nie bę dą cych de le ga ta mi.

Swo ją obec no ścią za szczy ci li dział kow ców: 
1. Se na tor RP – Pan Sta ni sław Jur ce wicz.
2. Po seł na Sejm RP- Pa ni Ka ta rzy na Iza be la Mrzy głoc ka,
3. Dy rek tor Biu ra Po sła na Sejm RP Pa na Hen ry ka Go -

łę biew skie go – Pan Adam Mar kie wicz,
4. Z -ca Pre zy den ta Mia sta Świd ni ca – Pan Ire ne usz Pa -

łac,
5. Bur mistrz Mia sta Stro nie Ślą skie – Pan Zbi gniew Ło -

pu sie wicz,
6. W Zjeź dzie uczest ni czył Skarb nik Kra jo wej Ra dy

Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pan Ma rian Pa siń ski,
któ ry od czy tał List do uczest ni ków Zjaz du od Pre ze sa Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców – Pa na Eu ge niu sza Kon -
drac kie go.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wy bra no rów nież 25 de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd
De le ga tów PZD. Na Zjeź dzie uchwa lo ny zo stał rów nież
pro gram dzia ła nia na no wą ka den cję.

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

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

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

Szczaw no Zdrój, 29 czerw ca 2011 r.

UCHWAŁA NR 6/2011
VIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

W SZCZAWNIE ZDROJU
z dnia 19 czerw ca 2011 ro ku

w spra wie pro gra mu dzia ła nia Okrę gu Su dec kie go PZD w Szczaw nie Zdro ju

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju, dzia ła jąc na pod sta wie
§ 116, pkt. 3 Sta tu tu PZD uchwa la:

Pro gram dzia ła nia Okrę gu Su dec kie go PZD w Szczaw nie Zdro ju na ka den cję 2011-–2015

w brzmie niu sta no wią cym za łącz nik do ni niej szej Uchwa ły.

Świd ni ca, dnia 19 czerw ca 2011 r.

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

Prze wod ni czą cy Zjaz du 
/-/ Henryk Ziomek
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1. Obro na usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i ogro dów

Zał. Nr 1 do Uchwa ły Nr 6 /2011
VIII Okrę go we go Zjaz du De le ga tów PZD 

z dnia 19.06.2011 r.

Nasz VIII Zjazd od by wa my w okre sie nie usta ją ce go za -
gro że nia dla na szych ro dzin nych ogro dów dział ko wych, 
a więc dla nas dział kow ców zrze szo nych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców. Od  prze szło 20 lat za gro że nia dla
ist nie nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych po -
cho dzą nie od nas sa mych, lecz od nie przy ja znych ogro -
dom dział ko wym i Związ ko wi par tii po li tycz nych, a
ostat nio od róż nych or ga nów pań stwo wych. Od prze szło
20 lat je ste śmy osa cza ni i zmu sza ni do nie ustan nej wal ki
o prze trwa nie, o obro nę na szej tra dy cji i do rob ku, wy pra -
co wa ne go przez kil ka po ko leń pol skich ro dzin.

Tyl ko dzię ki na szej jed no ści w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców i wiel kie mu za an ga żo wa niu ak ty wu spo łecz ne go
w pra cy na rzecz ro dzin nych ogro dów dział ko wych, sta -
no wi my si łę, któ ra sku tecz nie od pie ra za ku sy wła dzy na
na sze ogro dy, o grun ty, a więc na wiel kie pie nią dze, któ -
re nie da ją spo ko ju ko mer cji.

Dla te go też nasz pro gram na na stęp ną ka den cję mu si
prze wi dy wać przede wszyst kim za ło że nia i dzia ła nia
uwzględ nia ją ce obro nę usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, obro nę ogro dów oraz po trze by na szych
ogro dów w Okrę gu i wy zwa nia sto ją ce przed na mi 
tj. przed Pol skim Związ kiem Dział kow ców. Za tem pro -
gram ma uwzględ niać kon kret nie za da nia, któ re mu szą
być pod ję te i re ali zo wa ne w ce lu obro ny na sze go ru chu,
udo sko na la nia ogro dów i uspraw nia nia ich funk cjo no wa -
nia w in te re sie i dla po żyt ku dział kow ców. Za da nia te nie
bę dą ła twe, ale mu si my je kon se kwent nie re ali zo wać, je -
śli chce my aby ro dzin ne ogro dy dział ko we prze trwał i
roz wi ja ły się dla nas i dla przy szłych po ko leń. Nie za po -
mnij my przy tym, że pol skie ogro dy funk cjo nu ją po nad
100 lat, a my do cze śni nie mo że my po zwo lić na to, aby
ten do ro bek zo stał za prze pasz czo ny i sta no wił źró dło bo -
ga ce nia się ko mer cji kosz tem na szych po ko leń i nas sa -
mych.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców ob ra du ją cy w dniu 19 czerw ca 2011 ro ku
w Świd ni cy, po za po zna niu się ze spra woz da niem Okrę -

go we go Za rzą du Su dec kie go PZD ze swo jej dzia łal no ści
za okres mi nio nej ka den cji 2007–2011, spra woz da nia mi
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD i Okrę go wej Ko mi -
sji Roz jem czej PZD oraz po wy słu cha niu re fe ra tu pro gra -
mo we go i dys ku sji de le ga tów stwier dza, że pro gram
dzia ła nia usta lo ny przez po przed ni Okrę go wy Zjazd De -
le ga tów PZD zo stał zre ali zo wa ny w ca ło ści i zgod nie 
z pod ję ty mi uchwa ła mi.

VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców ak cep tu je za tem przed sta wio ne spra woz da -
nia za la ta 2007–2011 i przy chy la jąc się do wnio sku Okrę -
go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD – udzie la ab so lu to rium
ustę pu ją ce mu Okrę go we mu Za rzą do wi Su dec kie mu i je -
go Pre zy dium.

Jed no cze śnie Zjazd dzię ku je człon kom ustę pu ją ce go
Okrę go we go Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej,
człon kom ko mi sji pro ble mo wych, pra cow ni kom biu ra
oraz wszyst kim dział kow com za zna czą cy udział i za an -
ga żo wa nie na rzecz umac nia nia i dal sze go roz wo ju ogro -
dów w okrę gu su dec kim.

Zjazd szcze gól nie dzię ku je wszyst kim człon kom PZD,
któ rzy w okre sie mi nio nej ka den cji pod ję li się wal ki 
w obro nie ogrod nic twa dział ko we go przed za ku sa mi prze -
ciw ni ków zmie rza ją cych do li kwi da cji ogro dów i Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

VIII Zjazd wy ra ża po dzię ko wa nie tak że Kra jo wej Ra -
dzie PZD, a zwłasz cza jej kie row nic twu, za prze my śla ną
i kon se kwent ną obro nę in te re sów wszyst kich dział kow -
ców od uwol nie nia ich z ustaw po dat ko wych po cząw szy,
aż do za pew nie nia im spo koj ne go ko rzy sta nia z na by tych
praw, co zna la zło umo co wa nie praw ne w gwa ran cjach
usta wo wych.

Ma jąc na uwa dze po trze bę dal sze go umac nia nia jed no -
ści i sku tecz ne go od pie ra nia ata ków na na szą usta wę, na
ogro dy dział ko we, a w związ ku z tym po trze bę umac nia -
nia okrę go wej or ga ni za cji PZD – Zjazd przyj mu je pro -
gram wy zna cza ją cy kie run ki dzia ła nia na VIII ka den cję
w na stę pu ją cych spra wach:

Na dal za gra ża ją ist nie niu ogro dów dział ko wych za mie -
rze nia ugru po wań po li tycz nych ma ją cych ini cja ty wę usta -
wo daw czą do zmia ny na szej usta wy o ROD, a na wet do
uchy le nia ca łej usta wy. Za mie rze nia te ukie run ko wa ne są
na szyb ką li kwi da cję ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Tę rze czy wi stość mu szą po znać wszy scy dział -
kow cy w na szym okrę gu i mieć świa do mość isto ty 
i zna cze nia wal ki o utrzy ma nie na szej usta wy. Dla te go też

Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD oraz za rzą dy wszyst kich
ogro dów w okrę gu bę dą na bie żą co śle dzić i re ago wać na
wszyst kie nie ko rzyst ne po czy na nia or ga nów pań stwo -
wych wo kół na szej usta wy, a tak że in nych ustaw, któ rych
roz wią za nia mo gą do ty czyć na szych na by tych praw za -
gwa ran to wa nych w usta wie o ROD np. usta wy: po dat ko -
we, dro go we, pra wo bu dow la ne, o ochro nie i kształ-
to wa niu śro do wi ska. Waż ne za da nie w tym za kre sie ma -
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ją do re ali za cji za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych
po przez uświa da mia nie dział kow ców o po trze bie ich włą -
cza nia się do obro ny usta wy i ogro dów.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, jak do tej
po ry, oka za ła się ba rie rą dla or ga nów pań stwo wych, tak -
że dla usta wo daw cy w po dej mo wa niu ustaw sprzecz nych
z na szy mi usta wo wy mi roz wią za nia mi. Ogro dy dział ko -

we są świad cze niem so cjal nym pań stwa dla ubo giej czę -
ści spo łe czeń stwa i dla te go na szym obo wiąz kiem jest ich
obro na ja ko do rob ku wie lu po ko leń dział kow ców. Ogro -
dy dział ko we mo gą ist nieć i roz wi jać się tyl ko dzię ki na -
szej sku tecz nej obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Na sze ogro dy po win ny słu żyć na stęp nym
po ko le niom.

W do bie ata ków na ogro dy i Zwią zek na le ży upo -
wszech niać wie dzę o ro li ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i dzia łal no ści PZD. Do upo wszech nia nia zna cze nia
i po trze by ist nie nia ogro dów, szcze gól nie dla naj uboż szej
czę ści spo łe czeń stwa, o zna cze niu ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w dzie dzi nie ochro ny śro do wi ska, o ko rzy -
ściach, ja kie da ją ogro dy dla miesz kań ców miast, dla sa -
mo rzą dów gmin nych na le ży wy ko rzy stać wszyst kie

moż li we środ ki prze ka zu w okrę gu su dec kim, od in ter ne -
tu po cząw szy po przez lo kal ną pra sę, a tak że po przez lo -
kal ną te le wi zję, po przez wy daw nic two w róż nych
for mach. Zjazd uwa ża po nad to, że ra mach pro mo cji ogro -
dów i na sze go Związ ku, Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD
oraz za rzą dy ogro dów po win ny or ga ni zo wać  dni otwar -
te  w ogro dach dział ko wych, im pre zy in te gra cyj ne w tym
dla miesz kań ców miast.

2. Pro mo cja ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Stan za go spo da ro wa nia nie we wszyst kich ogro dach w
na szym okrę gu jest za do wa la ją cy, szcze gól nie w ogro dach
mniej szych, w któ rych w prze wa ża ją cej więk szo ści dział -
kow ca mi są eme ry ci, ren ci ści i bez ro bot ni, któ rzy ze
wzglę du na ubó stwo nie po sia da ją do sta tecz nych wła -
snych środ ków na rzecz po pra wy za go spo da ro wa nia i mo -
der ni za cji ogro dów. Wy ni ka to z prze pro wa dza nych
co rocz nie prze glą dów. Dla te go też Zjazd uwa ża, że Okrę -
go wy Za rząd Su dec ki PZD w pierw szej ko lej no ści bę dzie
udzie lał wspar cia fi nan so we go oraz po mo cy w re ali za cji

funk cjo nu ją ce go Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD. Pro gram ten za pew nia nie -
zbęd ne środ ki fi nan so we na in fra struk tu rę ogro do wą, na
po pra wę es te ty ki ogro dów, a tak że wska zu je na moż li -
wość po zy ska nia środ ków z ze wnątrz. Jest to za da nie bar -
dzo istot ne, szcze gól nie w okre sie za gro żeń dla dal sze go
ist nie nia ogro dów. Za do wa la ją cy stan za go spo da ro wa nia
to pra wi dło we funk cjo no wa nie ogro du, to po żą da ny spo -
łecz nie wi ze ru nek ogro dów, a tak że umoc nie nie funk cjo -
no wa nia Związ ku.

3. Za go spo da ro wa nie i mo der ni za cja ro dzin nych ogro dów

4. Bez pie czeń stwo w ogro dach dział ko wych

Bez pie czeń stwo w ogro dach dział ko wych to przede
wszyst kim za pew nie nie dział kow com bez piecz nych wa -
run ków ko rzy sta nia z dział ki i urzą dzeń wspól nych 
w ogro dzie. Dla te go Zjazd uzna je, że bez pie czeń stwo
ogro dów i dział kow ców jest jed nym z naj waż niej szych
za dań dla wszyst kich za rzą dów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w okrę gu. Zjazd zo bo wią zu je Okrę go wy Za -
rząd Su dec ki do za chę ca nia i wspie ra nia za rzą dów ogro -
dów w za da niach re ali zo wa nych na rzecz po pra wy sta nu
ogro dzeń ze wnętrz nych, bram, droż no ści ale jek, oświe -
tle nia ogro dów, ogro do wych in sta la cji tech nicz nych i in -
nych urzą dzeń, z któ rych ko rzy sta ją dział kow cy.

Na stan bez pie czeń stwa w na szych ogro dach ma nie -
wąt pli wie tak że wpływ ogól na sy tu acja spo łecz no – go -

spo dar cza w kra ju. Zu bo że nie spo łe czeń stwa i na ra sta nie
w związ ku z tym pa to lo gii po wo du ją, iż na sze ogro dy, 
w tym do ro bek dział kow ców, są okra da ne i de wa sto wa ne.
Dla te go po pra wa bez pie czeń stwa w ogro dach jest prio ry -
te to wym za da niem dla za rzą dów ogro dów. W tym za kre -
sie na le ży kon ty nu ować spraw dzo ne już w wie lu ogro dach
me to dy prze ciw dzia ła nia i mi ni ma li zo wa nia kra dzie ży 
i de wa sta cji mie nia w ra mach dzia łań pre wen cyj nych po -
przez wspól ne z dział kow ca mi, po li cją i stra żą miej ską pa -
tro le ogro dów. Na le ży tak że or ga ni zo wać okre so we
spo tka nia z ty mi służ ba mi ce lem wy mia ny bie żą cych in -
for ma cji i wy pra co wa nia sku tecz nych me tod w za kre sie
po pra wy bez pie czeń stwa w ogro dach.
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Zjazd uzna je, że na le ży te funk cjo no wa nie ogro dów
dział ko wych po zo sta je w ści słym związ ku ze zna jo mo -
ścią z za kre su praw i obo wiąz ków dział kow ca, za war tych
w Re gu la mi nie ROD, a tak że z od po wied nią wie dzą o

ogrod nic twie dział ko wym. Dla te go też za rzą dy ROD po -
win ny za dbać, aby wszy scy dział kow cy po sia da li Re gu la -
min ROD, a po nad to przy po mi nać o pra wach i obo-
wiąz kach dział kow ca na ze bra niach. W za kre sie upo -

7. Fi nan se w okrę gu su dec kim PZD

8. Ro la i za da nia Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD i Roz jem czej PZD

9. Upo wszech nia nie wie dzy i dzia łal ność szko le nio wa

Ro dzin ne ogro dy dział ko we sta no wią urzą dze nia uży -
tecz no ści pu blicz nej, co ozna cza, że Zwią zek wy rę cza or -
ga ny wła dzy pu blicz nej w wie lu za da niach. Dla te go też
Zjazd uwa ża, że Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD wspól -
nie z za rzą da mi ROD bę dzie na dal zgła szać sa mo rzą dom
po trze by w za kre sie in we sty cji nie zbęd nych dla utrzy ma -
nia ogro dów, ja ko „zie lo nych płuc” w mia stach. Nasz
Zwią zek, na sze ogro dy wy rę cza ją sa mo rzą dy gmin w wie -
lu za da niach, przede wszyst kim utrzy ma niu w od po wied -

niej wiel ko ści ob sza rów zie lo nych dla miesz kań ców. 
W tym kon tek ście 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. W tym ce lu na le ży uak tyw niać
współ pra cę z rad ny mi gmin, w tym z rad ny mi bę dą cy mi
człon ka mi PZD. Okrę go wy Za rząd po wi nien rów nież do -
ko ny wać oce ny przy dat no ści te re nów ogro dów, prze ka -
zy wać gmi nom te re ny nie wy ko rzy sta ne, nie na da ją ce się
do za go spo da ro wa nia na ogro dy dział ko we.

Zjazd wi dzi po trze bę dal sze go umac nia nia pod sta wo -
wych ogniw Związ ku tj. za rzą dów, ko mi sji sta tu to wych i
po zy cji pre ze sów w ogro dach. Wy ni ka to z waż no ści za -
dań, ja kie wy ko nu ją ogro dy i dla te go Okrę go wy Za rząd
Su dec ki wi nien na dal wspie rać i re pre zen to wać ogro dy
przed od po wied ni mi wła dza mi po przez:

• po moc fi nan so wą z fun du szu roz wo ju,
• po moc w spra wach in we sty cji ogro do wych,
• po moc praw ną, oświa to wą,
• po moc w prze pro wa dza niu ze brań,
• re ago wa nie na pro ble my bez pie czeń stwa w ogro dach

i prze ciw dzia ła nia de wa sta cjom, za miesz ki wa nia na dział -
kach,

• wpły wa nie na wła ści we go spo da ro wa nie mie niem
ogro dów, w tym do ma mi dział kow ca i ma ga zy na mi,

• po moc w obro nie in te re sów ogro dów i dział kow ców,
• po moc w do brej współ pra cy z sa mo rzą dem te ry to rial -

nym,
• udzie la nie każ dej nie zbęd nej po mo cy, w tym w za kre -

sie za rzą dza nia ROD przez no we za rzą dy,
• po moc w upo wszech nia niu i krze wie niu de mo kra cji

we wnątrz związ ko wej.

Zjazd wi dzi po trze bę kon ty nu owa nia oszczęd nej i ra -
cjo nal nej po li ty ki fi nan so wej. W dal szym cią gu Okrę go -
wy Za rząd, Okrę go we Ko mi sje  – Re wi zyj na i Roz jem cza
bę dą sta le nad zo ro wać i udzie lać po rad dla Za rzą dów

ROD w za kre sie ra cjo nal ne go go spo da ro wa nia środ ka mi.
Za rzą dy ROD bę dą bez względ nie prze strze ga ły uchwał
wal nych ze brań w spra wach fi nan so wych , tj. pre li mi na -
rzy i pla nów pra cy.

6. Dzia łal ność sa mo rzą do wa w okrę gu su dec kim- ro la Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD oraz Ko mi sji

W ka den cji Okrę gu Su dec kie go na la ta 2011–2015
Zjazd wi dzi po trze bę kon ty nu owa nia do tych cza so wych
me tod pra cy ze szcze gól nym uwzględ nie niem wy ko rzy -
sta nia wszyst kich sta tu to wych upraw nień.

Spo łecz ne fun du sze win ny na dal pod le gać wni kli wej
kon tro li w za kre sie le gal no ści dys po no wa nia ni mi. Dla te -
go Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD bę dzie kon ty nu -
owa ła szko le nia Ogro do wych Ko mi sji Re wi zyj nych 
i sku tecz nie eg ze kwo wa ła wy ko ny wa nie sta tu to wych

obo wiąz ków w ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz 
w Okrę go wym Za rzą dzie Su dec kim PZD.

Spo ry w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, jak za uwa -
ża Zjazd są nie licz ne, ale nie unik nio ne, gdyż Zwią zek jest
naj więk szą li czeb nie or ga ni za cją spo łecz ną. Dla te go Ko -
mi sje Roz jem cze PZD po win ny do sko na lić się w za kre sie
za że gny wa nia spo rów i kon flik tów oraz w dzia łal no ści me -
dia cyj nej. Tym sa mym przy czy nią się do prze strze ga nia
prze pi sów związ ko wych przez spo łecz ność ogro do wą.

5. Współ pra ca z sa mo rzą dem te ry to rial nym i pań stwem
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wszech nia nia wie dzy ogrod ni czej na le ży kon ty nu ować
pro pa go wa nie in for ma cji i wy daw nictw Kra jo wej Ra dy
PZD po przez udo stęp nie nie dział kow com fa cho wej li te ra -
tu ry, biu le ty nów in for ma cyj nych, udzie lać po rad nic twa w
spo so bie upraw ogrod ni czych, od na wia nia drze wo sta nów,
za go spo da ro wa nia ogro du. Każ dy za rząd ROD po wi nien
gro ma dzić wy da nia książ ko we i za kła dać bi blio te ki ogro -
do we dla dział kow ców. Wła dze okrę go we i ogro do we
– w oce nie Zjaz du, w dal szym cią gu po win ny pro wa dzić
dzia łal ność szko le nio wą do sto so wa ną do po trzeb po szcze -
gól nych ogro dów, ko rzy sta jąc w więk szym, niż do tych -

czas stop niu z usług Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej.
Zjazd uzna je po nad to, że na dal ak tu al nym za da niem dla
za rzą dów ogro dów jest upo wszech nia nie wie dzy wśród
dział kow ców z za kre su eko lo gii i ochro ny śro do wi ska. 
W tym przed mio cie na le ży w pro gra mach dzia łal no ści
Okrę gu i za rzą dów ROD uwzględ nić pro pa go wa nie wśród
dział kow ców upraw bio dy na micz nych, sto so wa nie nie -
szko dli wych dla śro do wi ska środ ków ochro ny ro ślin, ko -
rzy ści dla śro do wi ska na tu ral ne go i dla dział ki w wal ce ze
śmie cia mi na dział kach, itp.

Zjazd zo bo wią zu je Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD do
dal sze go do sko na le nia współ pra cy z ko mi sja mi ds. po li ty -
ki spo łecz nej w za kre sie od po wia da ją cym ro ze zna nym
po trze bom w po szcze gól nych ogro dach.

W pro gra mach dzia ła nia tych ko mi sji po win ny zna leźć
się ini cja ty wy na rzecz naj bar dziej po trze bu ją cych wspar -
cia, w tym dla osób nie peł no spraw nych. Mo gą to być ini -
cja ty wy wy łącz nie ogro du oraz po dej mo wa ne wspól nie 
z od po wied ni mi służ ba mi sa mo rzą du gmin ne go np. w za -
kre sie po mo cy spo łecz nej, któ rą re ali zu ją ośrod ki po mo -
cy spo łecz nej.

Zda niem Zjaz du tra dy cją ogro dów po win ny być im pre -
zy in te gra cyj ne z oka zji Dnia Dział kow ca, a do udzia łu 
w tych i in nych ogro do wych dzia ła niach in te gra cyj nych
na le ży włą czać or ga ni za cje po za rzą do we, in sty tu cje kul -
tu ry o ce lach spo łecz nych i wy cho waw czych. W pro gra -
mach ko mi sji ds. po li ty ki spo łecz nej na le ży rów nież
uwzględ nić dzia ła nia in te gra cyj ne na rzecz dzie ci dział -
kow ców, np. po przez współ pra cę z ro dzi ca mi, szko ła mi
ma ją cą na ce lu przy bli że nie dzie ciom i mło dzie ży te ma tu
za stą pie nia nas w przy szło ści na ogród kach dział ko wych
i w dzia łal no ści słu żeb nej na rzecz ca łe go Związ ku.

Ogro dy dział ko we w Pol sce od kil ku na stu lat są przed -
mio tem ata ków przez opcje nie przy ja zne ist nie niu ogro -
dów dział ko wych, ja ko je dy ne go świad cze nia so cjal ne go
pań stwa na rzecz naj uboż szej czę ści spo łe czeń stwa. 
W grun tach zaj mo wa nych przez ogro dy ich prze ciw ni cy
upa tru ją je dy nie zro bie nia do bre go in te re su i ko mer cja li -
za cji. W tym ce lu ko lej ne pro jek ty ustaw w tej ma te rii z
po zo ru two rzo ne w tro sce o do bro dział kow ców, zmie rza -
ją do znisz cze nia po nad 100-let nie go do rob ku pol skie go
ogrod nic twa po przez li kwi da cję ogro dów i na sze go
Związ ku. Zjazd wzy wa za tem wszyst kie ogro dy dział ko -
we w okrę gu su dec kim do dal sze go prze ciw sta wia nia się

tym za mia rom po przez wspie ra nie Kra jo wej Ra dy PZD
we wszel kich ini cja ty wach na rzecz ist nie nia i roz wo ju
ogro dów dział ko wych, do umac nia nia jed no ści w dzia ła -
niach na rzecz utrzy ma nia ogro dów, do dal szej in te gra cji
śro do wi ska dział ko we go, do po dej mo wa nia prac na rzecz
mo der ni zo wa nia ogro dów, po pra wy za go spo da ro wa nia 
i es te ty ki dzia łek oraz pro mo cji ogro dów w śro do wi sku
lo kal nym wśród sa mo rzą dów i or ga ni za cji po za rzą do -
wych. Dzia ła nia te win ny przy czy nić się do utrwa le nia w
świa do mo ści spo łecz nej oraz de cy den tów, że ogro dy
dział ko we, ja ko do bro dziej stwo na tu ry dla czło wie ka win -
ny być za cho wa ne na przy szłość dla na stęp nych po ko leń.

10. Dzia łal ność so cjal na oraz in te gra cja spo łecz no ści dział kow ców

11. Przy szłość ro dzin nych ogro dów dział ko wych w kra ju

Świd ni ca, dnia 19 czerw ca 2011 r.

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

Prze wod ni czą cy Zjaz du 
/-/ Henryk Ziomek
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Świd ni ca, dnia 19 czerw ca 2011 r.

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

Prze wod ni czą cy Zjaz du 
/-/ Henryk Ziomek

W ro ku bie żą cym bę dzie my ob cho dzić 30 rocz ni cę pier -
wot nej usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych z
1981 ro ku, wy ro słej na tle ru chu Związ ku Za wo do we go
„So li dar ność”. Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych obo wią zu ją ca od 2005 r.  jest do rob kiem i po kło siem
do świad czeń z prze szło ści, z po nad 100-let niej tra dy cji
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Usta wa ta, po dob nie
jak w kra jach unij nych, jest gwa ran tem świad cze nia so -
cjal ne go pań stwa na rzecz swo je go spo łe czeń stwa.

Na pierw szym w hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go
Kon gre sie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry od był
się 14 lip ca 2009 r. licz nie re pre zen to wa ni człon ko wie
wszyst kich ugru po wań po li tycz nych, po za PiS, sze ro ko
po par li ist nie nie tej usta wy i słusz ną ra cję jej by tu. Za owo -
co wa ło to od rzu ce niem przez Sejm RP w pierw szym czy -
ta niu pro jek tu usta wy PIS zmie rza ją ce go wprost do
li kwi da cji na sze go Związ ku, je go struk tur i na cjo na li za cji
ma jąt ku bez od szko do wań dla Związ ku i dział kow ców.
My dział kow cy uwie rzy li śmy wów czas, że wresz cie na -
stą pił, po kil ku na stu let nich ata kach or ga nów wła dzy pań -
stwo wej na nasz Zwią zek i na sze ro dzin ne ogro dy
dział ko we, czas spo ko ju i sta bi li za cji. Nie ste ty te na dzie -
je i wia ra w obiet ni ce par la men ta rzy stów oka za ły się złud -
ne o czym do bit nie świad czy po par cie przez Mar szał ka
Sej mu RP wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o uchy le nie kil ku istot -
nych prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych, a na stęp nie ca łej usta wy. 

Ten stan rze czy ob ra du ją cy w dniu 19 czerw ca 2011 r.
VIII Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w Szczaw nie Zdro -
ju oce nia ja ko nie usta ją cą wo lę or ga nów pań stwo wych
znisz cze nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców i na szych
ro dzin nych ogro dów i nie na rzecz uży tecz no ści pu blicz -
nej a je dy nie w je dy nym ce lu – po zy ska nia grun tów na -

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

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

– jest uno wo cze śnio ną kon ty nu acją po nad 100-let niej
tra dy cji ru chu dział ko we go w Pol sce, -struk tu ry Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców po cho dzą z de mo kra tycz nych
wy bo rów we wnątrz związ ko wych,

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

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

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

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

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

Mar sza łek Sej mu RP
Klu by Par la men tar ne
Po sło wie na Sejm RP
Okrę gu Wał brzy skie go i Je le nio gór skie go

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

w dniu 19 czerw ca 2011 r.
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Usta wa z dnia 24 kwiet nia 2009 r. o zmia nie usta wy 
o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych, wpro wa dzi ła art. 18
ust 1g, któ ry re gu lu je spra wy od szko do wań dla dział kow -
ców i PZD w związ ku z li kwi da cją ROD na ce le in we sty -
cji dro go wych. Zgod nie z po wyż szym prze pi sem 
w przy pad ku, gdy de cy zja o ze zwo le niu na re ali za cję in -
we sty cji dro go wej do ty czy ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych usta no wio nych zgod nie z usta wą z dnia 8 lip ca 
2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych pod miot,
w któ re go in te re sie na stą pi li kwi da cja ROD lub je go czę -
ści zo bo wią za ny jest:

1) wy pła cić człon kom PZD – od szko do wa nie za sta no -
wią ce ich wła sność na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj -
du ją ce się na dział kach,

2) wy pła cić PZD – od szko do wa nie za sta no wią ce je go
wła sność urzą dze nia, bu dyn ki i bu dow le ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go prze zna czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia
przez użyt ku ją cych dział ki i słu żą ce do za pew nie nia funk -
cjo no wa nia ogro du,

3) za pew nić grun ty za stęp cze na od two rze nie ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go.

Prze pis ten zo stał wpro wa dzo ny po wie lo mie sięcz nej
wal ce, któ rą sto czył Zwią zek, ce lem przy wró ce nia praw
dział kow com z ogro dów li kwi do wa nych na ce le in we sty -
cji dro go wych.

Dwu let nie obo wią zy wa nie po wyż sze go prze pi su, uka -
zu je iż or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej róż nie in ter pre tu -
ją for mę i spo sób wy pła ty od szko do wań. 

W wie lu przy pad kach obo wiąz ki wy ni ka ją ce z art. 18
ust 1g spe cu sta wy re ali zo wa ne są w opar ciu o de cy zje ad -
mi ni stra cyj ne. Jed nak że zda rza ją się rów nież po je dyn cze
przy pad ki, w któ rych or ga ny ad mi ni stra cyj ne za kła da ją,
iż upraw nie nia wy ni ka ją ce z art. 18 ust 1g spe cu sta wy dro -
go wej ma ją cha rak ter cy wil no praw ny i nie pod le ga ją roz -
strzy gnię ciu w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej, dla te go
też – w ra zie spo ru – mo gą być do cho dzo ne wy łącz nie w
po stę po wa niu cy wil nym przed są dem po wszech nym. Za -
tem, gdy zo sta ną speł nio ne prze słan ki z art. 18 ust 1g spe -
cu sta wy, a pod miot, w któ re go in te re sie na stą pi li kwi da cja
ro dzin ne go ogro du dział ko we go uchy la się od wy pła ty od -
szko do wań za na nie sie nia, o któ rych mo wa w art. 15 usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dzia ło wych i za pew nie nia
grun tów za stęp czych to Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
i je go człon ko wie mo gą wy stą pić ze sto so wa nym rosz cze -
niem na dro gę po stę po wa nia cy wil ne go.

Po wyż sza in ter pre ta cja jest zbież na z opu bli ko wa nym
przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry ma te ria łem pt.: „Wy -
bra ne za gad nie nia do ty czą ce od szko do wań za nie ru cho -

mo ści prze ję te pod dro gi pu blicz ne”. Na le ży jed nak pod -
kre ślić, iż ta kie po dej ście jest nie do pusz czal ne, gdyż nie
tyl ko zmniej sza szan sę dział kow ców i Związ ku na uzy -
ska nie na leż ne go od szko do wa nia w przy śpie szo nym try -
bie ad mi ni stra cyj no praw nym, ale rów nież jest sprzecz ne
z za sa da mi kon sty tu cyj ny mi, któ re gwa ran tu ją wszyst kim
oby wa te lom rów ność wo bec pra wa. 

Po nad to, pod kre śle nia wy ma ga fakt, iż pod sta wo wym
ce lem wpro wa dze nia spe cu sta wy dro go wej, by ło przy -
śpie sze nie pro ce du ry ad mi ni stra cyj nej zwią za nej z re ali za -
cją in we sty cji dro go wych. Z te go też wzglę du usta wo -
daw ca uznał za za sad ne, by do nie ru cho mo ści sta no wią -
cych ro dzin ne ogro dy dział ko we ob ję tych de cy zją o ze -
zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro go wej nie sto so wać
art. 17–22 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Ozna cza to m.in. brak po trze by za wie -
ra nia od ręb nych umów czy po ro zu mień, któ re
re gu lo wa ły by wa run ki li kwi da cji, w tym obo wiąz ki in we -
sto ra do ty czą ce wy pła ty od szko do wań na rzecz człon ków
PZD, Związ ku i za pew nie nia grun tów za stęp czych. Za -
tem cał ko wi cie nie zro zu mia ły wy da je się fakt uzna nia
przez nie któ re or ga ny ad mi ni stra cyj ne, iż upraw nie nia wy -
ni ka ją ce z art. 18 ust. 1g spe cu sta wy dro go wej ma ją cha -
rak ter cy wil no praw ny i w efek cie win ny być re ali zo wa ne
na pod sta wie po ro zu mień, a w przy pad ku kon flik tu, na
dro dze po stę po wa nia cy wil ne go. 

Na le ży rów nież pa mię tać, iż wy so kość od szko do wa nia
za nie ru cho mo ści, któ re z dniem upra wo moc nie nia się de -
cy zji o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro go wej, sta -
ły się wła sno ścią Skar bu Pań stwa, bądź od po wied nich
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, usta la się we dług sta -
nu nie ru cho mo ści w dniu wy da nia ni niej szej de cy zji przez
or gan I in stan cji oraz we dług jej war to ści z dnia, w któ rym
na stę pu je usta le nie wy so ko ści od szko do wa nia. W związ -
ku z po wyż szym, ko niecz ne jest do pil no wa nie w in te re sie
Związ ku i dział kow ców, aby upraw nio ny rze czo znaw ca
ma jąt ko wy wy zna czo ny przez in we sto ra, do ko nał rze tel -
nej in wen ta ry za cji wszel kich skład ni ków ma jąt ko wych
znaj du ją cych się na te re nie li kwi do wa nej nie ru cho mo ści,
we dług sta nu na dzień wy da nia de cy zji o ze zwo le niu na
re ali za cję in we sty cji dro go wej, aby wy ko na na w ter mi nie
póź niej szym wy ce na, od po wia da ła wy ma ga niom okre ślo -
nym w spe cu sta wie dro go wej. Jed no cze śnie, po wyż sze
uchro ni dział kow ców i Zwią zek przed ob ni ża niem na leż -
ne go od szko do wa nia, w przy pad ku ewen tu al nych szkód,
któ re czę sto wy stę pu ją, gdy wśród spo łecz no ści lo kal nej
roz nie sie się wieść o li kwi da cji ROD.  

Za tem, w ce lu uka za nia za gro że nia, ja kie wy ni ka z od -
mien nej in ter pre ta cji, art. 18 ust 1g spe cu sta wy dro go wej,
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jak i ze wzglę du na ko niecz ność prze ciw sta wia nia się ta -
kim prak ty kom przez or ga ny Związ ku, Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD w dniu 20 czerw ca 2011 ro ku przy ję ło

sta no wi sko w spra wie try bu re ali za cji upraw nień dział kow -
ców i Związ ku z ty tu łu li kwi da cji ROD na po trze by in we -
sty cji dro go wych, któ re go treść za miesz cza my po ni żej.

AR

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

z dnia 20 czerw ca 2011 ro ku
w spra wie try bu re ali za cji upraw nień dział kow ców i Związ ku z ty tu łu li kwi da cji ROD 

na po trze by in we sty cji dro go wych

W związ ku z fak tem, że or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej
do ko nu ją roz bież nej in ter pre ta cji art. 18 ust. 1g usta wy 
z dnia 10 kwiet nia 2003 ro ku o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie dróg pu -
blicz nych (zwa nej da lej: „spe cu sta wą”), Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD wy ra ża za nie po ko je nie ta ką prak ty ką,
któ rej efek tem jest utrud nia nie dział kow com i Związ ko wi
uzy ska nie re kom pen sat za utra co ne pra wa ma jąt ko we na
sku tek li kwi da cji ROD na po trze by in we sty cji dro go wych.

Po wo ła ny art. 18 ust. 1g spe cu sta wy gwa ran tu je dział -
kow com i PZD od szko do wa nie za utra co ną wła sność oraz
za pew nia grun ty za stęp cze na od two rze nie zli kwi do wa -
nych ROD. Na le ży przy po mnieć, że prze pis ten zo stał
wpro wa dzo ny do spe cu sta wy do pie ro no we lą z dnia 24
kwiet nia 2009 r. Wcze śniej bo wiem obo wią zy wał tyl ko
art. 11j spe cu sta wy, mo cą któ re go wy łą czo no wszel kie
upraw nie nia dział kow ców z ty tu łu li kwi da cji ROD pod
in we sty cje dro go we. W szcze gól no ści wy łą czo no moż li -
wość wy pła ty od szko do wa nia za wła sność dział kow ców
i Związ ku. Z te go wzglę du Kra jo wa Ra da PZD opra co -
wa ła sto so wa ny pro jekt no we li za cji, któ ry zo stał zło żo ny
do la ski mar szał kow skiej ja ko pro jekt po sel ski (druk
1172). Pro jekt ten nie tyl ko prze wi dy wał przy wró ce nie
wy łą czo nych upraw nień dział kow ców i Związ ku, ale rów -
nież okre ślał ad mi ni stra cyj no praw ny tryb re ali za cji tych
upraw nień. W ten spo sób za pro po no wa no kom plek so wą 
i kla row ną re gu la cję w przed mio to wym za kre sie. Jed nak
w trak cie prac le gi sla cyj nych za pro po no wa ne roz wią za -
nie zo sta ło przez po słów zmo dy fi ko wa ne i osta tecz nie
przy ję te ja ko art. 18 ust. 1g spe cu sta wy, któ ry wpraw dzie
nor mu je upraw nie nia dział kow ców i Związ ku z ty tu łu li -
kwi da cji ROD na po trze by li kwi da cji dro go wych, ale już
nie okre śla od ręb ne go try bu re ali za cji tych upraw nień. 

W kon se kwen cji prak ty ka sto so wa nia art. 18 ust. 1g spe -
cu sta wy na prze strze ni ostat nich dwóch lat ujaw ni ła w nie -
któ rych sy tu acjach nie po ko ją ce zja wi sko, po le ga ją ce na
roz bież no ściach w in ter pre ta cji te go prze pi su. Cho dzi
przede wszyst kim o kwe stię for my i spo so bu zre kom pen -
so wa nia dział kow com i PZD ich strat wy ni ka ją cych z li -
kwi da cji dro go wych. W wie lu przy pad kach or ga ny

ad mi ni stra cyj ne sto su ją art. 18 ust. 1g spe cu sta wy w przy -
spie szo nym try bie ad mi ni stra cyj no praw nym, czy li re ali -
zu ją upraw nie nia dział kow ców i Związ ku w opar ciu 
o wy da ną de cy zję ad mi ni stra cyj ną. Co raz czę ściej jed nak
ob ser wu je się prak ty kę ba zu ją cą na od mien nej kon cep cji,
któ ra za kła da, że upraw nie nia wy ni ka ją ce z art. 18 ust. 1g
ma ją cha rak ter cy wil no praw ny, a za tem nie po win ny być
re ali zo wa ne po przez de cy zje ad mi ni stra cyj ne, lecz – w ra -
zie spo ru – mo gą być do cho dzo ne tyl ko na dro dze są do -
wej w po stę po wa niu cy wil nym. Ta kie sta no wi sko – pre -
zen to wa ne przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry – po wo du je,
że re al na moż li wość uzy ska nia na leż nej re kom pen sa ty sta -
je w wie lu przy pad kach pod zna kiem za py ta nia, ja ko że
skom pli ko wa ne i dłu go trwa łe pro ce sy są do we fak tycz nie
po zba wią wie lu dział kow ców ich praw za utra co ną wła -
sność. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je, że kwe stią za -
sad ni czą jest spraw na i nie zwłocz na re ali za cja upraw nień
przy słu gu ją cych dział kow com i Związ ko wi z ty tu łu li kwi -
da cji ROD pod in we sty cje dro go we. Ta ki był cel wpro -
wa dze nia art. 18 ust. 1g do spe cu sta wy, któ ra prze cież ja ko
akt praw ny okre śla szcze gól ne (wy jąt ko we) za sa dy 
i wa run ki przy go to wa nia in we sty cji dro go wych. Z te go
wzglę du usta wo daw ca za sto so wał w spe cu sta wie ty po wą
re gu la cję ad mi ni stra cyj no praw ną, aby przy spie szyć i
uspraw nić pro ces bu do wy dróg pu blicz nych oraz za gwa -
ran to wać re kom pen sa ty po szko do wa nym pod mio tom.
Ozna cza to za tem, że za rów no wy własz cze nie, jak i usta -
le nie re kom pen sa ty z te go ty tu łu na stę pu ją w opar ciu o
de cy zje ad mi ni stra cyj ne, co wła śnie sta no wi prze jaw
szcze gól nej pro ce du ry wpro wa dzo nej w spe cu sta wie.
Przy ję cie sta no wi ska o cy wil no praw nym cha rak te rze art.
18 ust. 1g spe cu sta wy za prze cza funk cji te go ak tu praw -
ne go i za kła da, że usta wo daw ca dzia łał nie ra cjo nal nie.
Trud no bo wiem do szu kać się sen su wpro wa dza nia do spe -
cu sta wy upraw nień, któ rych re ali za cja nie na stę pu je na
szcze gól nych za sa dach ad mi ni stra cyj no praw nych, ale na
dro dze są do wej, czy li we dług za sad ogól nych. Wszak spe -
cu sta wa z sa me go za ło że nia za wie ra wy jąt ko we re gu la -
cje. Stąd też nie lo gicz nym jest uzna nie, że usta wo daw ca
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po sta no wił naj pierw wy łą czyć za war te w usta wie o ROD
ogól ne upraw nie nia dział kow ców i PZD na wy pa dek li -
kwi da cji ogro dów, a na stęp nie po now nie je wpro wa dził
do spe cu sta wy, po to tyl ko aby w dal szym cią gu mia ły
cha rak ter cy wil no praw ny. Prze cież „prze nie sie nie” tych
upraw nień do spe cu sta wy – bę dą cej wy bit nie ad mi ni stra -
cyj no praw nym ak tem praw nym – mu si ozna czać, że usta -
wo daw ca po sta no wił nadać upraw nie niom dział kow ców 
i PZD cha rak ter ad mi ni stra cyj ny. For so wa nie od mien nej
kon cep cji nie tyl ko ne gu je za sad ni czą funk cję spe cu sta -
wy, ale opie ra się o wy kład nię za kła da ją cą nie ra cjo nal -
ność usta wo daw cy, co jest nie do pusz czal ne i ja ko ta kie
ro dzi lo gicz nie błęd ne wnio ski in ter pre ta cyj ne. Efek tem
tych wnio sków jest zaś prze dłu że nie, znacz ne utrud nie -
nie, a na wet fak tycz ne unie moż li wie nie uzy ska nia na leż -
nych re kom pen sat przez dział kow ców i Zwią zek z ty tu łu
li kwi da cji ogro dów pod in we sty cje dro go we.

Ta ki stan rze czy na le ży uznać za nie do pusz czal ny. Przy -
po mnieć bo wiem trze ba, że na sku tek li kwi da cji dział kow -
cy i ich Zwią zek są po zba wia ni praw ma jąt ko wych, w tym
wła sno ści, tak jak in ni oby wa te le. Po win ni za tem ko rzy -
stać z ta kiej sa mej ochro ny praw nej, co za pew nia im Kon -
sty tu cja. Nie do pusz czal ne jest gor sze trak to wa nie jed nej
ka te go rii pod mio tów w po rów na niu z in ny mi pod mio ta mi,
któ rym za pew nia się spraw niej szy ad mi ni stra cyj no praw -
ny tryb uzy ska nia re kom pen sa ty za utra co ne pra wa ma -
jąt ko we, na to miast dział kow ców i PZD kie ru je się na

zwy kłą dro gę cy wil no praw ną. Ta kie dzia ła nie sta no wi
prze jaw nie rów no ści wo bec pra wa i jest sprzecz ne z za sa -
da mi kon sty tu cyj ny mi. Or ga ny pu blicz ne w żad nym ra -
zie nie mo gą utrwa lać ta kiej bez praw nej prak ty ki 
i po win ny tak sto so wać obo wią zu ją ce pra wo, aby nie 
roz strzy gać spraw w spo sób sprzecz ny z Kon sty tu cją. Sta -
no wi to ko lej ny ar gu ment świad czą cy o wa dli wo ści 
prak ty ki od ma wia ją cej re ali za cji upraw nień wy ni ka ją cych
z art. 18 ust. 1g spe cu sta wy w dro dze de cy zji ad mi ni stra -
cyj nych.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD  przyj mu je z za nie po ko je niem przy pad ki ne go wa nia
za sad no ści wy da wa nia de cy zji ad mi ni stra cyj nych w ce lu
za pew nie nia dział kow com i Związ ko wi re kom pen sat z ty -
tu łu utra ty wła sno ści i in nych praw ma jąt ko wych na sku -
tek li kwi da cji ROD na ce le in we sty cji dro go we. Dzia ła nia
te są bez za sad ne i skut ku ją ogra ni cza niem lub fak tycz nym
unie moż li wia niem re ali za cji na leż nych praw przy słu gu -
ją cych mi lio no wej spo łecz no ści pol skich oby wa te li. Jest
to prze jaw nie rów ne go trak to wa nia oby wa te li przez wła -
dze pu blicz ne, co ewi dent nie na ru sza  Kon sty tu cję. Z te -
go wzglę du Zwią zek bę dzie w dal szym cią gu mo ni to ro wał
sy tu ację w przed mio to wym za kre sie, a w ra zie ko niecz no -
ści – po dej mie wszel kie moż li we dzia ła nia zmie rza ją ce
do za pew nie nia spraw ne go try bu re ali za cji upraw nień
dział kow ców i PZD z ty tu łu li kwi da cji ROD na pod sta -
wie spe cu sta wy dro go wej.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 20 czerw ca 2011 r.

V. Z PRAC PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

a) za po zna ło się z ma te ria łem Re ali za cja in we sty cji i re -
mon tów w la tach 2007–2010. Wy dat ko wa nie środ ków, 
w tym po moc Pań stwa i sa mo rzą dów, 

b) do ko na ło zmian w Re je strze ROD Kra jo wej Ra dy
PZD w związ ku z za sto so wa niem spe cu sta wy dro go wej
przy li kwi da cji czę ści ROD „Ju trzen ka” w Bia łym sto ku,

c) wy ra zi ło zgo dę na roz wią za nie umo wy użyt ko wa nia
wie czy ste go w czę ści grun tu  ROD „Oświa ta”, ROD „Ra -
dość Ży cia” i ROD „Zło ta Re ne ta” oraz wy ga sze nie pra -
wa użyt ko wa nia czę ści grun tu ROD im. Bro niew skie go
we Wro cła wiu, ROD „Sto krot ka” w Świd ni cy, ROD im.
A. Za wadz kie go w Gry fi nie,

d) pod ję ło uchwa łę w spra wie nie od płat ne go na by cia
przez PZD pra wa użyt ko wa nia nie ru cho mo ści po ło żo nej
w Płoc ku, w Prud ni ku i w Ust ce,

e) wy ra zi ło zgo dę na za mia nę dzia łek geo de zyj nych po -
ło żo nych w El blą gu,

f) zmie ni ło sta tus na sta ły ROD „Wzgó rze Ar koń skie” 
w Szcze ci nie, 

g) przy zna ło do ta cje na in we sty cje i re mon ty w za kre sie
usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 r. dla 4 ROD, 

h) przy zna ło do ta cję na in we sty cje i re mon ty w ra mach
re ali za cji Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju
i Mo der ni za cji ROD dla 5 ROD,

1. Pre zy dium KR PZD w dniach 31 ma ja i 1 czerw ca 2011 r.:
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i) udzie li ło po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go dla
5 ROD,

j) po wo ła ło in struk to rów kra jo wych Spo łecz nej Służ by
In struk tor skiej,

k) nie uwzględ ni ło 2 od wo łań od uchwał pre zy diów OZ, 
l) do ko na ło ana li zy wy ni ków kon tro li OZ Ma ło pol skie -

go prze pro wa dzo nej przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną
w dniach 6-8. 04. 2011 r. i przy ję ło za le ce nia po kon trol ne.

3. Pre zy dium KR PZD w dniu 20 czerw ca 2011 r. :

a) wy słu cha ło in for ma cji o prze bie gu i wy ni kach okrę -
go wych zjaz dów de le ga tów Okrę gu Świę to krzy skie go,
Łódz kie go i we Wro cła wiu,

b) za twier dzi ło spra woz da nie fi nan so we Okrę go we go
Za rzą du Ma zo wiec kie go za rok 2010,

c) przy ję ło zbior cze spra woz da nie fi nan so we ROD za 
2010 r. oraz zbior czy pre li mi narz fi nan so wy ROD na 2011 r.

d) przy ję ło spra woz da nie fi nan so we PZD za 2010 r.
e) przy ję ło in for ma cję w spra wie re ali za cji in we sty cji 

i re mon tów w la tach 2007–2010. Wy dat ko wa nie środ ków,
w tym po moc Pań stwa i sa mo rzą dów,

f) przy ję ło in for ma cję w spra wie wy pła ty od szko do wań
w związ ku z za sto so wa niem spe cu sta wy dro go wej, 

g) przy zna ło do ta cje na in we sty cje i re mon ty  w za kre -
sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 r. dla 2 ROD,

h) przy zna ło do ta cje na in we sty cje i re mon ty środ ków
trwa łych ze środ ków Fun du szu Roz wo ju KR 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 dla 9 ROD, 

i) udzie li ło po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go dla
5 ROD,

j) wy ra zi ło zgo dę na roz wią za nie umo wy użyt ko wa nia
wie czy ste go w czę ści grun tu ROD „Ma gno lia” w Szczaw -
nie Zdro ju oraz czę ści grun tu ROD „Sto krot ka” w Świe -
bo dzi cach;

k) za twier dzi ło wa run ki li kwi da cji czę ści ROD „Mal -
wa” w Le gni cy,

l) wy ra zi ło zgo dę na roz wią za nie w czę ści umo wy użyt -
ko wa nia wie czy ste go nie ru cho mo ści po ło żo nej w Świ -
dwi nie,

m) skre śli ło ROD „Ró życz ka” w Rze żę ci nie oraz ROD
„Por to wiec” w Gdy ni z  Re je stru ROD Kra jo wej Ra dy
PZD, 

n) do ko na ło w Re je strze ROD Kra jo wej Ra dy PZD
zmia ny sta tu su z cza so we go na sta ły ROD  „Bursz tyn” 
w Gdań sku,

o) nie uwzględ ni ło 1o dwo ła nia od uchwa ły pre zy dium
OZ, 

p) na wnio sek Ko mi sji Od zna czeń Związ ko wych przy -
zna ło 509 zło tych od znak „Za słu żo ne go Dział kow ca” oraz
221 od znak „Za Za słu gi dla PZD” 

ZRS

3. Uchwa ły Pre zy dium KR PZD

UCHWAŁA NR 112/2011
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodavh działkowych w zakresie
usuwania skutków powodzi w 2010 roku

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 55.000,00 (słow nie zło -

tych: pięć dzie siąt pięć ty się cy) na in we sty cje i re mon ty w
za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010, ze środków
zgromadzonych na końcie bankowym „Powódź 2010” dla
następujących ROD:
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Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie w ramach usuwania Dotacja 
skutków powodzi przyznana

PIŁA

1 1000-lecia Państwa Wronki wymiana uszkodzonej sieci elektrycznej 
Polskiego 15 000

2 im. St. Staszica Czarnków Budowa kolektora wodnego, naprawa parkingu
i drogi wewnętrznej 18 000

3 Rodło Złotów Naprawa rowów melioracyjnych 14 000

4 Kolejarz Piła Naprawa ogrodzenia, naprawa sieci elektrycznej 8 000

RAZEM 55 000

War sza wa, dnia 31 maja 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.05.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 

UCHWAŁA NR 113/2011
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 31 ma ja 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty środków trawałych 

w rodzinnych ogrodach działkowych 

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 22.500,00 (słow nie zło tych: dwa dzie ścia dwa ty sią ce
pięć set) dla na stę pu ją cych ROD:
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War sza wa, dnia 31 maja 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.12.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

BYDGOSZCZ

1 Międzylesie-Północ Wudzyn modernizacja sieci energetycznek 6 000

2 im. T. Kościuszki Bydgoszcz remont świetlicy 5 000

OPOLSKI

1 Przyszłość Grodków opracowanie planu zagospodarowania 4 000

ŚWIĘTOKRZYSKI

1 Źródełko Skarźysko- budowa sieci energetycznej 3 500
-Kamienna

SŁUPSK

1 im. M. Kopernika Łeba elektryfikacja ogrodu obszaru 2 4 000

RAZEM 22 500

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

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

In struk tor skiej 
1. Ste fa na Woj cie chow skie go z ROD „Przy jaźń” we

Wro cła wiu, okręg wro cław ski 
2. Ja na Pin kie wi cza z ROD „Wod nik” we Wro cła wiu,

okręg wro cław ski

3. Jó ze fa Ma twies z ROD im. kmd. ppor. Ja na Gru dziń -
skie go w Gdy ni, okręg gdań ski 

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

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

2. Od 1 lip ca 2011 ro ku in struk tor bę dzie otrzy my wał
bez płat nie mie sięcz nik „dział ko wiec”.

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

UCHWAŁA NR 121/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 czerw ca 2011
w spra wie po wo ła nia spo łecz nych in struk to rów kra jo wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD

War sza wa, dnia 1 czerwca 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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UCHWAŁA NR 125 /2011
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 20 czerw ca 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie

usuwania skutków powodzi w 2010 roku

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 22.000,00 (słow nie zło -

tych: dwa dzie ścia dwa ty sią ce zło tych) 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 ce go ROD:

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

GDAŃSK

1 Nad Wisłą Tczew naprawa dróg ogrodowch, remont ogrodzenia,
remont sieci energetycznej 22 000

RAZEM 22 000

War sza wa, dnia 20 czerwca 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.06.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 pkt 17 i § 172 ust.1
pkt 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz re ali -
zu jąc za pi sy uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr
100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom
dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r., w związ -

UCHWAŁA NR 126/2011
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 20 czerw 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 usuwania Dotacja 
skutków powodzi przyznana

PIŁA

1 Borek Wronki naprawa wału przeciwpowodziowego, wymiana
kabla energetycznego, naprawa pompy 23 250

RAZEM 23 250

War sza wa, dnia 20 czerwca 2011 r.

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.06.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uzu peł nia ją cą  w kwo cie zł 23.250,00

(słow nie zło tych: dwa dzie ścia trzy ty sią ce dwie ście pięć -
dzie siąt zło tych) 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 ce go ROD:
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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
56 500,00 (słow nie zło tych: pięć dzie siąt sześć ty się cy
pięć set) dla na stę pu ją cych ROD:

War sza wa, dnia 20 czerwca 2011 r.

SKARBNIK
/-/Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.03.2012 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 127/2011
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 20 czerw ca 2011 r.
w sprawie przznania dotacji na inwestycje i remonty środków trwałych 

w rodzinnych ogrodach działkowych

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie Dotacja 
przyznana

CZĘSTOCHOWA

1 Lompy Woźniki modernizacja sieci dociągowej 6 000

KALISZ

1 im. A. Mickiewicza Kalisz budowa ogrodzenia 6 000

PODKARPACKI

1 Kamienna Laworta Ustrzyki Dolne remont sieci wodociągowej 8 000

PODLASKI

1 Malwa Suwałki elektryfikacja ROD 10 000

2 Senior Siemiatycze elektryfikacja ROD 4 500

3 Aster Łomża budowa wiat ogrodowych 5 000

POZNAŃ

1 Pod Lipami Września remont świetlicy 6 000

2 Świtały Szamotuły elektryfikacja ROD 5 000

ŚWIĘTOKRZYSKI

1 Relaks Ożarów budowa bud. socjalno-administracyjnego 6 000

RAZEM 56 500
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VI. ROZSTRZYGNI¢CIA PREZYDIUM KR PZD

Po ni żej przed sta wia my uchwa łę Pre zy dium KR PZD
od no szą cą się do od wo ła nia od uchwa ły pre zy dium OZ.
Uchwa ła do ty czy bar dzo waż nej spra wy, a mia no wi cie
przy dzie le nia dział ki w ROD oso bie za miesz ka łej 
w od le głym re gio nie kra ju. Zwra ca my uwa gę na uza sa -
dnie nie do tej uchwa ły, któ re jest bar dzo ja sną wy kład nią

obo wią zu ją ce go pra wa, a tak że wska zu je wła ści wą dro gę
po stę po wa nia or ga nów Związ ku.

Z uchwa ły usu nię to da ne oso bo we i in ne po zwa la ją ce
na zi den ty fi ko wa nie stron przez oso by nie upraw nio ne. 

Przy sto so wa nie uchwa ły do pu bli ka cji – M. Pyt ka KR
PZD. 

UCHWAŁA Nr 99/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie odwołania Zarządu ROD w Międzyzdrojach od Uchwały Prezydium OZ PZD w Szczecinie

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie art. 4 usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych oraz upraw nień wy ni ka -
ją cych z § 56 ust. 6 pkt 1 sta tu tu PZD, po sta na wia:

1.Od wo ła nia nie uwzględ nić i utrzy mać w mo cy
Uchwa łę Pre zy dium OZ PZD w Szcze ci nie w spra wie

stwier dze nia nie waż no ści Uchwa ły Za rzą du ROD w Mię -
dzyz dro jach.

2. Od pis ni niej szej uchwa ły do rę czyć:
1) EZ,
2) Za rzą do wi w Mię dzyz dro jach,
3) OZ PZD w Szcze ci nie.

UZASADNIENIE

Za skar żo ną uchwa łą Pre zy dium OZ PZD w Szcze ci nie
stwier dzi ło nie waż ność uchwa ły Za rzą du ROD w Mię -
dzyz dro jach o nada niu człon ko stwa Związ ku i pra wa
użyt ko wa nia dział ki P. EZ. Pre zy dium OZ stwier dzi ło, że
uchwa ła Za rzą du ROD jest sprzecz na z pra wem, gdyż na -
da je człon ko stwo i pra wo użyt ko wa nia dział ki oso bie, któ -
ra za miesz ku je w od le głym re gio nie kra ju. Pre zy dium OZ
po wo ła ło się na Uchwa łę Nr 39/2010 Pre zy dium KR PZD
z dnia 25 mar ca 2010 r. w spra wie przy dzia łu dzia łek w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, w któ rej stwier dzo no, że
wła ści wy or gan Związ ku od ma wia przy dzia łu dział ki na
rzecz oso by, któ rej miej sce za miesz ka nia wska zu je na
brak sta łych wię zi ze spo łecz no ścią lo kal ną z re gio nu, 
w któ rym zlo ka li zo wa ny jest da ny ro dzin ny ogród dział -
ko wy. Unie waż nio ną uchwa łą Za rząd ROD na dał człon -
ko stwo Związ ku i pra wo użyt ko wa nia dział ki EZ
za miesz ka łe mu w Ostro wie Wiel ko pol skim, a więc, jak
uzna ło Pre zy dium OZ, w od le głym re gio nie kra ju.

Od wo łu ją cy się Za rząd ROD stwier dza, że P. EZ prze -
jął dział kę po te ścio wej, a więc sko rzy stał z upraw nień
oso by bli skiej. Zrze ka ją ca się tak że miesz ka w Ostro wie
Wiel ko pol skim i zda niem Za rzą du ROD dział ka win na
po zo stać w ro dzi nie. Po nad to Za rząd ROD pod no si, że Je -
go uchwa ła upra wo moc ni ła się, bo od jej pod ję cia mi nę -
ło po nad 3 mie sią ce, a o pod ję ciu uchwa ły zo stał nie-
zwłocz nie po wia do mio ny OZ PZD w Szcze ci nie. Za skar -
żo nej uchwa le Za rząd ROD za rzu ca tak że, że nie zo stał
po uczo ny o pra wie do od wo ła nia się od uchwa ły Pre zy -
dium OZ.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, po zba da niu na de sła nych ma te ria łów stwier dzi ło:

1. W świe tle sta tu tu PZD or gan wyż sze go stop nia ma
obo wią zek stwier dze nia nie waż no ści uchwa ły sprzecz nej
z obo wią zu ją cym pra wem - § 57 sta tu tu PZD. Prze pis ten,
ani ża den in ny w sta tu cie PZD, nie za wie ra stwier dze nia
o upra wo moc nie niu się z upły wem cza su uchwa ły
sprzecz nej z pra wem. W tym kon tek ście za rzut w sto sun -
ku do za skar żo nej uchwa ły nie ma opar cia w pra wie
związ ko wym.

2. Brak po ucze nia w za skar żo nej uchwa le nie mo że być
uzna ny, gdyż w prze pi sach sta tu tu PZD wy mie nio nych w
pkt 1 nie ma wa run ku o za war ciu w uchwa le stwier dza ją -
cej nie waż ność ta kie go po ucze nia. Po nad to Za rząd ROD
od wo łał się od de cy zji Pre zy dium OZ, a więc sko rzy stał
ze sta tu to wej moż li wo ści kon tro li pra wo moc no ści uchwał.

3. Błęd nie tak że Za rząd ROD przy wo łu je prze pi sy do -
ty czą ce osób bli skich. Zgod nie z § 5 ust. 1 pkt 6 sta tu tu
PZD (w brzmie niu uchwa lo nym przez VIII Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD w dniu 9 grud nia 2007 r.) za oso -
by bli skie człon ka PZD uzna je się współ mał żon ka, dzie -
ci, ro dzi ców, wnu ki, ro dzeń stwo i ich dzie ci. Z te go
prze pi su wy ni ka, że zięć nie jest trak to wa ny ja ko oso ba
bli ska człon ka Związ ku. Za oso bę bli ską mo że być uzna -
na w tym przy pad ku mał żon ka EZ, któ ra jest cór ką zrze -
ka ją cej się człon ko stwa.

4. Istot nym, z punk tu wi dze nia pra wo moc no ści uchwa -
ły Za rzą du ROD, jest fakt za miesz ki wa nia przez EZ w od -
le głym od ROD mie ście. Ar ty kuł 4 usta wy o ro dzin nych
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Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

ogro dach dział ko wych sta no wi, że „Ro dzin ne ogro dy
dział ko we są urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej, słu -
żą cy mi za spo ka ja niu wy po czyn ko wych, re kre acyj nych 
i in nych po trzeb so cjal nych człon ków spo łecz no ści lo kal -
nych po przez za pew nie nie im po wszech ne go do stę pu do
te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz dzia łek
da ją cych moż li wość pro wa dze nia upraw ogrod ni czych na
wła sne po trze by, a tak że pod nie sie nie stan dar dów eko lo -
gicz nych oto cze nia.” Z te go prze pi su usta wy wy raź nie
wy ni ka, że nie do pusz czal ne jest przy zna wa nie w użyt ko -
wa nie dzia łek oso bom za miesz ka łym w od le głych re gio -
nach kra ju. Miesz kań ców Ostro wa Wiel ko pol skie go nie
moż na za li czyć do spo łecz no ści lo kal nej Mię dzyz dro jów
i oko licz nych miej sco wo ści, dla te go bio rąc pod uwa gę
wy łącz nie prze pis usta wy uchwa ła Za rzą du ROD w Mię -
dzyz dro jach na da ją ca pra wo użył ko wa nia dział ki EZ jest
sprzecz na z pra wem.

5. Przy wo ła na w za skar żo nej uchwa le Pre zy dium OZ
PZD w Szcze ci nie uchwa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD jest wy łącz nie związ ko wym ak tem wy ko naw czym
do prze pi su usta wo we go zgod nie z upraw nie nia mi wy ni -
ka ją cy mi ze sta tu tu PZD, a tak że z Uchwa ły VIII Kra jo -
we go Zjaz du De le ga tów PZD do ty czą cej tej pro ble-
ma ty ki.

6. Od po cząt ku po wsta nia ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w Eu ro pie i Pol sce na czel ną ideą by ło i jest za spo -
ka ja nie po trzeb spo łecz no ści lo kal nych, bo wiem wy ni ka
to z cha rak te ru i ce lu funk cjo no wa nia ogro du dział ko we -
go na grun tach bę dą cych wła sno ścią sa mo rzą du od da nych
bez płat nie Związ ko wi w ce lu pro wa dze nia ro dzin ne go
ogro du dział ko we go. Dział ki w ROD sta no wią swo istą
po moc so cjal ną sa mo rzą du i pań stwa dla ro dzin nie za -
moż nych. Usta wo daw ca wy raź nie za strzegł, ko mu ma ją
słu żyć dział ki (cyt. po wy żej art. 4) i w art. 31 ust. 3 okre -
ślił, że „Przy przy dzia le dział ki wła ści wy or gan PZD
uwzględ nia przede wszyst kim sta tu to we za da nia PZD w
za kre sie po mo cy ro dzi nie, wa run ki by to we, miej sce za -
miesz ka nia i wa run ki pra cy osób ubie ga ją cych się o dział -
ki.” Za tem każ de od stęp stwo od usta lo nych usta wą za sad
na le ży trak to wać ja ko sprzecz ne z pra wem.

7. (...) Nie mo że za tem za słu gi wać na uwzględ nie nie ar -
gu ment Za rzą du ROD, że zrze ka ją ca się tak że miesz ka w
Ostro wie Wiel ko pol skim. Dzia ła nie sprzecz ne z pra wem
w ubie głych la tach, nie mo że być ar gu men tem do ła ma nia
pra wa po przez po dej mo wa nie obec nie uchwał sprzecz -
nych z pra wem.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców orze kło jak na wstę pie.

VII. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE

1. Zasady udzielania pożyczek dla ROD z funduszu samopomocowego

Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD zo stał utwo rzo ny na
mo cy uchwa ły nr 4/XXIII/2002 Kra jo wej Ra dy PZD 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. Przy zna wa nie po ży czek dla ROD od by wa się na
za sa dach okre ślo nych w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD nr 80/03 z dnia 2 lip ca 2003 r. (oby dwa do ku -
men ty za miesz czo ne w zbio rze prze pi sów związ ko wych na
dzień 1.01.2011 r). Fun dusz Sa mo po mo co wy two rzo ny
jest ze skład ki człon kow skiej przy na leż nej Kra jo wej Ra -
dzie PZD i okrę go wym za rzą dom PZD w wy so ko ści co -
rocz nie okre śla nej przez Kra jo wą Ra dę PZD w uchwa le
do ty czą cej skład ki człon kow skiej w PZD na da ny rok. Za -
tem wszyst kie ROD ma ją pra wo do uzy ska nia po życz ki 
z te go Fun du szu. Fun du szem za rzą dza Kra jo wa Ra da

PZD po przez swo je Pre zy dium. Środ ki te go fun du szu gro -
ma dzo ne są na od dziel nym kon cie ban ko wym i pro wa -
dzo na jest dla nie go wy od ręb nio na ewi den cja fi nan -
so wo -księ go wa. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD ja ko
dys po nent te go Fun du szu re ali zu je wy łącz nie dys po zy cje
za war te w uchwa łach od no szą cych się do je go po wo ła nia
i za sad funk cjo no wa nia, a okre ślo ne w wy żej przy wo ła -
nych uchwa łach, w któ rych nie prze wi dzia no moż li wo ści
uma rza nia udzie lo nych po ży czek.

Za rzą dy ROD nie kie dy wy stę pu ją z wnio skiem o prze -
ło że nie ter mi nu spła ty po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo -
co we go. W ta kim przy pad ku Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD po za cią gnię ciu opi nii Pre zy dium wła ści we go okrę -
go we go za rzą du, je dy nie w uza sad nio nych sy tu acjach wy -
ra ża na po wyż sze zgo dę. Prze su nię cie ter mi nu spłat nie
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Od 1 stycz nia 2011 r. obo wią zu je art. 103 a usta wy 
z dnia 17 grud nia 1998 r. o eme ry tu rach i ren tach z Fun du -
szu Ubez pie czeń Spo łecz nych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227 ze zm.) prze wi du ją cy za wie sze nie pra wa do eme -
ry tu ry dla osób, któ re nie roz wią za ły sto sun ku pra cy z pra -
co daw cą, na rzecz któ re go wy ko ny wa ły za trud nie nie
bez po śred nio przed na by ciem pra wa do te go świad cze nia.

W związ ku z tym, oso bom, któ re na by ły pra wo do eme -
ry tu ry po 31 grud nia 2010 r. i kon ty nu ują za trud nie nie 
w ra mach te go sa me go sto sun ku pra cy, co przed przej -
ściem na to świad cze nie, ZUS za wie sza pra wo do eme ry -
tu ry od ra zu po jej przy zna niu. Za tem oso ba, któ ra chce
po bie rać przy zna ną eme ry tu rę, mu si roz wią zać do tych -
cza so wy sto su nek pra cy bez wzglę du na wy so kość uzy ski -
wa ne go przy cho du. 

No we re gu la cje do ty czą rów nież osób, któ re pra wo do
eme ry tu ry na by ły przed dniem 1 stycz nia 2011 r. Gru pa

2. Zmiany w ustawie emerytalnej

zwal nia od na li cza nia od se tek od nie spła co nej kwo ty po -
życz ki. Od set ki na li cza ne są zgod nie z uchwa ła mi Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD, któ re okre śla ją ich wy so kość
na każ dy rok ka len da rzo wy. Opro cen to wa nie udzie la nych
ro dzin nym ogro dom dział ko wym po ży czek uwzględ nia
tyl ko prze wi dy wa ną in fla cję, aby re al na war tość środ ków
zgro ma dzo nych na tym Fun du szu nie ma la ła.

Na rok 2011 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uchwa łą 
nr 214/2010 z dnia 18.11.2010 r. 2011 usta li ło opro cen to -
wa nie udzie la nych ROD po ży czek z Fun du szu Sa mo po -
mo co we go na in we sty cje i re mon ty w wy so ko ści 3%.
Za tem po zo sta ło ono na tym sa mym po zio mie, co w ro ku 
2010 i 2009. 

Z po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD, mo gą
ko rzy stać ROD re ali zu ją ce za da nia w za kre sie:

• bu do wy i mo der ni za cji in fra struk tu ry w ROD,
• wy ko ny wa nia re mon tów in fra struk tu ry ogro do wej,
• usu nię cia znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du po wsta -

łych w wy ni ku nie prze wi dzia nych zda rzeń lo so wych.
Przy po mnie nia wy ma ga fakt, iż de cy zje 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 ROD 
w for mie uchwa ły wraz z uza sad nie niem. Uchwa ła mu -
si okre ślać kwo tę po życz ki, źró dła jej spła ty, a tak że pro -
po zy cję okre su cza su na ja ki ma być za cią gnię ta. Wal ne
ze bra nie człon ków ROD na mo cy tej uchwa ły okre śla
opła tę na spła tę po życz ki, przy pa da ją cą rocz nie od dział -
kow ca, płat ną przez okres spła ty po życz ki. Po wyż sza
opła ta sta no wi par ty cy pa cję fi nan so wą człon ków ogro du
w kosz tach in we sty cji. Uchwa ła ta jed no cze śnie zo bo wią -
zu je Za rząd ROD do spła ty za cią gnię tej po życz ki w ter mi -
nach i ra tach usta lo nych w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD w spra wie udzie le nia po życz ki oraz upo waż nia

za rząd ROD do zło że nia oświad cze nia, umoż li wia ją ce go
okrę go we mu za rzą do wi po bra nie nie spła co nej kwo ty po -
życz ki z ra chun ku ban ko we go ogro du, w ra zie za le ga nia
ze spła tą co naj mniej dwóch ko lej nych rat po życz ki. Mak -
sy mal ny czas spła ty po życz ki wy no si 5 lat. Za tem bar dzo
waż nym jest, aby uchwa ła wla ne go ze bra nia ROD w spra -
wie za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go
PZD, któ ra jest pod sta wo wym do ku men tem przy ubie ga -
niu się o po życz kę, zo sta ła spo rzą dzo na pra wi dło wo i sta -
ran nie oraz za wie ra ła wszyst kie istot ne ele men ty. 

Wnio sek o przy zna nie po życz ki z Fun du szu Sa mo po -
mo co we go PZD, za rząd ROD skła da do Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD za po śred nic twem wła ści we go Okrę go-
we go Za rzą du PZD, któ ry opi niu je wnio sek. Ta ka opi nia
OZ PZD win na być do ko na na sta ra nie i rze tel nie. Or gan
ten rów nież spra wu je nad zór nad pra wi dło wym i zgod -
nym z prze zna cze niem wy dat ko wa niem środ ków udzie lo -
nej po życz ki, a na stęp nie nad jej spła tą. Jest jed no cze śnie
po rę czy cie lem udzie lo nej po życz ki z Fun du szu Sa mo po -
mo co we go PZD. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa tru je wnio ski pra -
wi dło wo spo rzą dzo ne, bo wiem cho dzi o wspar cie za dań w
ogro dach, któ re w spo sób ra cjo nal ny wy ko rzy sta ją otrzy -
ma ne środ ki i dzię ki te mu po wsta nie no wa słu żą ca dział -
kow com in fra struk tu ra. Jed no cze śnie ogro dy, któ rym
udzie lo no po ży czek mu szą da wać gwa ran cje spła ty rat,
po nie waż środ ki przez nie zwró co ne prze zna czo ne zo sta -
ną na po życz ki dla ko lej nych ROD.

Po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go znaj du ją uzna -
nie wśród ROD, gdyż dzię ki po życz ce za da nie mo że być
zre ali zo wa ne w krót szym ter mi nie, dział kow cy mo gą ko -
rzy stać z po wsta łej in fra struk tu ry, na to miast spła ta od by -
wa się w na stęp nych la tach.

MK

tych eme ry tów ma jed nak za pew nio ny okres przej ścio wy
do 30 wrze śnia 2011 r. W tym cza sie mo gą kon ty nu ować
za trud nie nie bez skut ku za wie sze nia pra wa do świad cze -
nia. Je że li jed nak nie roz wią żą sto sun ku pra cy do koń ca
wrze śnia br., od 1 paź dzier ni ka 2011 r. nie bę dą mo gli po -
bie rać eme ry tu ry.

W przy pad ku pra cow ni ka, któ ry ma pra wo do wcze -
śniej szej eme ry tu ry  i po 31 grud nia 2010 r. na był pra wo
do eme ry tu ry w po wszech nym wie ku eme ry tal nym, ZUS
za wie szał świad cze nie od ra zu po je go przy zna niu, na dal
wy pła ca jąc eme ry tu rę przy zna ną wcze śniej.  Od cza su
wej ścia w ży cie tej re gu la cji po ja wia ło się wie le in ter pre -
ta cji  Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej  oraz ZUS
. Osta tecz nie wy kład nia ta ule gła zmia nie. ZUS nie wy ma -
ga już roz wią za nia sto sun ku pra cy przez oso bę, któ ra na -
by wa pra wo do dru giej ( po wszech nej) eme ry tu ry, je że li
uczy ni ła to przed uzy ska niem po przed niej. W związ ku z
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3. Członkostwo w PZD po rozwodzie. Skreślenie, czy pozbawienie?

tym eme ry ci, któ rzy pra wo do świad cze nia na by li przed 1
stycz nia 2011 r. oraz sto su nek pra cy roz wią za li przed na -
by ciem wcze śniej uzy ska nej eme ry tu ry mo gą kon ty nu -
ować za trud nie nie rów nież po 1 paź dzier ni ka 2011 r. ZUS
bę dzie wy pła cał im eme ry tu rę, mi mo, że nie zre zy gno wa -
li z za trud nie nia. 

No wa wy kład nia do ty czy tak że osób, któ re pra wo do
ko lej nej eme ry tu ry na by ły po 31 grud nia 2010 r. oraz zo -
sta ło im ono za wie szo ne ze wzglę du na kon ty nu owa nie
pra cy. Je że li na stą pi ło roz wią za nie sto sun ku pra cy przed
na by ciem pra wa do wcze śniej szej eme ry tu ry, na le ży zgło -

Obo wią zu ją cą w Związ ku za sa dą jest, że jed na dział ka
mo że mieć tyl ko jed ne go użyt kow ni ka. Wy ją tek od tej za -
sa dy sta no wią mał żon ko wie, któ rzy mo gą być człon ka mi
PZD i użyt kow ni ka mi tej sa mej dział ki. Nie jest do pusz -
czal ny ża den in ny wy ją tek, np. mat ka z cór ką, sio stry, czy
też bra cia itp. 

Z chwi lą upra wo moc nie nia się wy ro ku roz wo do we go,
je że li obo je mał żon ko wie by li człon ka mi PZD, są oni zo -
bo wią za ni do za wia do mie nia o tym za rzą du ROD w ter -
mi nie 3 mie się cy – § 34 sta tu tu PZD. Za rząd ROD, bio rąc
pod uwa gę wa run ki, ja kie okre śla sta tut (§ 33 sta tu tu PZD)
po dej mu je de cy zję, któ ry z by łych mał żon ków bę dzie na -
dal użyt kow ni kiem dział ki i człon kiem PZD.

Za rząd ROD wi nien jed ne mu z by łych mał żon ków po -
zo sta wić dział kę w dal szym użyt ko wa niu, a więc nie po -
dej mu je w sto sun ku do te go dział kow ca żad nej uchwa ły 
– on na dal, nie prze rwa nie jest człon kiem PZD. Za rząd wi -

nien wy dać te mu dział kow co wi je dy nie no wą de cy zję
przy dzia łu dział ki, bo wiem stał się on je dy nym użyt kow -
ni kiem.

Dru gie go z by łych mał żon ków za rząd ROD skre śla z li -
sty człon ków PZD. Na le ży pa mię tać, że w żad nym wy -
pad ku nie na le ży w uchwa le o skre śle niu uży wać zwro tu
„po zba wie nie człon ko stwa”, po nie waż jest to zu peł nie in -
na ka te go ria de cy zji. Po zba wie nie zwią za ne jest z ra żą cym
na ru sze niem pra wa, a w przy pad ku roz wo du ma my do
czy nie nia je dy nie ze skre śle niem z li sty człon ków PZD z
ty tu łu utra ty upraw nień do dal sze go użyt ko wa nia dział ki.

Róż ni cę w tych dwóch cał kiem od mien nych po ję ciach
(skre śle nie- po zba wie nie) wi dać już w przy pad ku po ucze -
nia o dro dze od wo ław czej – od uchwa ły o skre śle niu z li -
sty człon ków PZD przy słu gu je od wo ła nie do pre zy dium
OZ PZD.

MP

sić w ZUS wnio sek w tej spra wie. ZUS po dej mie wy pła -
tę eme ry tu ry od mie sią ca zgło sze nia wnio sku, bez wy-
rów na nia i od se tek.

Po dob ne roz wią za nie do ty czy oso by, któ ra kon ty nu uje
pra cę po na by ciu pra wa do eme ry tu ry, je śli wcze śniej by -
ła upraw nio na do ren ty z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy. Na -
wet gdy przed przy zna niem ren ty roz wią za ła ona sto su nek
pra cy, mu si to zro bić jesz cze raz, by uzy skać eme ry tu rę. W
prze ciw nym ra zie ZUS za wie sza pra wo do te go świad cze -
nia i kon ty nu uje wy pła tę ren ty.

JP

4. Szczególne uprawnienia przewodniczących komisji statutowych

Prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej i ko mi sji roz jem -
czej ma ją sta tu to we pra wo do bra nia udzia łu w po sie dze -
niach or ga nów za rzą dza ją cych te go sa me go szcze bla. Te
upraw nie nia wy ni ka ją z § 44 ust. 1 sta tu tu PZD i wprost
ozna cza, że prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej ROD 
i prze wod ni czą cy ko mi sji roz jem czej ROD ma ją pra wo
bra nia udzia łu w każ dym po sie dze niu za rzą du ROD. Aby
z te go pra wa mo gli sko rzy stać, zwo łu ją cy po sie dze nie za -
rzą du pre zes ma obo wią zek za wia do mić prze wod ni czą -
cych o ter mi nie, miej scu i po rząd ku po sie dze nia. Je że li
prze wod ni czą cy ko mi sji z ja kiś wzglę dów nie mo że

uczest ni czyć w po sie dze niu za rzą du, mo że do te go upo -
waż nić człon ka ko mi sji, któ rej prze wod ni czy. Z cy to wa -
ne go prze pi su ja sno wy ni ka, że pre zes za rzą du ma
obo wią zek za wia do mić prze wod ni czą cych o po sie dze niu
za rzą du, a w sa mym po sie dze niu mo gą uczest ni czyć al bo
prze wod ni czą cy, al bo upo waż nie ni przez nich człon ko wie
ko mi sji. W każ dym przy pad ku do ty czy to jed ne go przed -
sta wi cie la ko mi sji sta tu to wej. Prze wod ni czą cy ko mi sji nie
mo że de cy do wać o ilo ści osób uczest ni czą cych z ra mie nia
ko mi sji w po sie dze niu za rzą du ROD.

MP

5. „działkowiec” dla nowych działkowców

No wi człon ko wie Związ ku upo mi na ją się o mie sięcz -
nik „dział ko wiec”, któ ry po win ni otrzy my wać przez okres
ko lej nych 12 mie się cy. Aby tak się sta ło, za rząd ROD wi -
nien nie zwłocz nie po pod ję ciu uchwa ły o przy ję ciu w po -

czet człon ków Związ ku i przy dzie le niu dział ki oraz wpła -
cie wpi so we go, prze ka zać 80% wpła co nych z te go ty tu łu
środ ków do okrę go we go za rzą du PZD. Środ ki z ty tu łu
wpi so we go i da ne per so nal ne dział kow ca win ny być prze -
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Na wstę pie na le ży za uwa żyć, że „dzia ła nia na szko dę
Związ ku” sta no wi praw ną pod sta wę do od wo ła nia ze skła -
du or ga nu PZD lub po zba wie nia człon ko stwa i pra wa
użyt ko wa nia dział ki. Po ję cie to nie zo sta ło zde fi nio wa ne
przez sta tut PZD.  Jest to bo wiem po ję cie nie ostre, któ re
ce lo wo zo sta je wpro wa dzo ne do prze pi sów, kie dy nie ma
moż li wo ści wy czer pu ją ce go wy li cze nia sy tu acji, ro dzą -
cych okre ślo ne skut ki praw ne. A za tem w każ dym przy -
pad ku ta kie po ję cie po win no być kon kre ty zo wa ne przez
or gan, któ ry po sta na wia wy ko rzy stać wska za ną pod sta wę
do za sto so wa nia da nej sank cji. Nie moż na więc ogra ni -
czyć się do la ko nicz ne go po wo ła nia się na oko licz ność
„dzia ła nia na szko dę PZD” bez po wo ła nia się na kon kret -
ne oko licz no ści wy czer pu ją ce zna mio na tej że pod sta wy.  

VIII. PORADY PRAWNE

W sta tu cie PZD po ja wia się po ję cie „dzia ła nia na szko dę Związ ku” ja ko oko licz ność, któ ra uza sad nia za -
sto so wa nie sank cji przez za rząd ROD. Jak na le ży ro zu mieć to po ję cie?

ka za ne przez za rząd ROD do okrę go we go za rzą du naj -
póź niej w cią gu mie sią ca. Okręg mu si otrzy mać na leż ną

Zda rza ją się przy pad ki sa mo wol ne go za go spo da ro wa -
nia ale jek przez nie któ rych dział kow ców. Po ze wnętrz nej
stro nie ogro dze nia swo jej dział ki, na alej ce, a więc te re nie
ogól nym, sa dzą kwiat ki, a nie kie dy ży wo pło ty i drze wa.
Ta kie dzia ła nie jest bez praw ne. Dział ko wiec mo że za go -
spo da ro wy wać wy łącz nie swo ją dział kę i nie mo że in ge -
ro wać w te re ny ogól ne. W nie któ rych ogro dach na tym tle
do cho dzi do po waż nych spięć, bo wiem po sa dzo ne drze wa
lub ży wo pło ty, gdy osią gną wiek 10 lat mo gą juz być usu -
nię te tyl ko za zgo dą (wój ta, bur mi strza, pre zy den ta). Po -

nie waż ro sną na te re nie ogól nym, o ta ką zgo dę mo że wy -
stą pić tyl ko za rząd ROD. Aby nie do pu ścić do ta kich sy -
tu acji, za rząd wi nien pod czas co rocz nych prze glą dów
zwra cać uwa gę, czy dział kow cy nie za go spo da ro wu ją te -
re nów ogól nych. 

Oczy wi ście moż li we jest od po wied nie za go spo da ro wa -
nie po bo czy ale jek, na wet ob sa dze nia kwia ta mi przy każ -
dej dział ce, ale mu si to być wspól ne i pla no we dzia ła nie w
ogro dzie, a nie in dy wi du al ne we dług in dy wi du al nych
upodo bań.

MP

6. Kwiaty i żywopłoty na alejkach

7. Ogrodzenie działki

Zgod nie z re gu la mi nem ROD (§ 116) ogro dze nie dział -
ki nie mo że prze kra czać 1 me tra wy so ko ści. Prze pis jest
ja sny i nie da je żad nych moż li wo ści je go mo dy fi ko wa nia.
Ża den or gan Związ ku, a więc tak że za rząd ROD nie mo -
że wy dać zgo dy na zwięk sze nie wy so ko ści ogro dze nia
dział ki. Tak że nie jest do pusz czal ne po ro zu mie nie po mię -
dzy są sia da mi. Dla te go za rząd ROD, ja ko od po wie dzial -
ny za stan za go spo da ro wa nia w ROD, wi nien we zwać

każ de go dział kow ca na ru sza ją ce go ten prze pis do przy -
wró ce nia sta nu zgod ne go z re gu la mi nem ROD. Oczy wi -
ście ten prze pis nie ma za sto so wa nia do ogro dze nia
dział ki, któ re jest rów no cze śnie ogro dze niem ze wnętrz -
nym ogro du.

Re gu la min ROD sta no wi po nad to, że ogro dze nie win no
być ażu ro we, co ozna cza, że nie moż na dział ki ogra dzać
jed no li tym, szczel nym ogro dze niem;.

MP

część wpi so we go i da ne dział kow ca, aby za pre nu me ro -
wać dla nie go mie sięcz nik.

MP

Z te go wzglę du ce lo wym jest zde fi nio wa nie po ję cia
„dzia ła nie na szko dę Związ ku”. Na le ży przy jąć, że sfor -
mu ło wa nie to obej mu je wszel kie za cho wa nia, któ re pro -
wa dzą do uszczerb ku in te re su PZD, za rów no w sfe rze
ma jąt ko wej (np. wy rzą dze nie bez praw nej szko dy), jak 
i nie ma jąt ko wej (np. na ru sza nie in te gral no ści Związ ku czy
po gor sze nie je go spo łecz ne go wi ze run ku). Mu szą być to
oko licz no ści udo wod nio ne i nie bu dzą ce wąt pli wo ści.
Kon kret ne przy pad ki dzia ła nia na szko dę Związ ku po win -
ny być ba da ne i oce nia ne w ra mach po stę po wa nia od wo -
ław cze go przez in stan cję nad rzęd ną. Oma wia jąc przed-
mio to we za gad nie nie war to przy wo łać § 15 ust. 1 pkt 5 sta -
tu tu PZD. Prze pis ten bo wiem okre śla pod sta wo we obo -
wiąz ki człon ka Związ ku, do któ rych m.in. za li cza dzia ła nie
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w in te re sie PZD. Trze ba przy tym za uwa żyć, że uzy ska nie
człon ko stwa Związ ku po wo du je na wią za nie szcze gól ne go
sto sun ku praw ne go po mię dzy działkow cem a PZD, któ ry
ro dzi po obu stro nach okre ślo ne pra wa i obo wiąz ki. Na
pod sta wie te go sto sun ku Zwią zek ma pra wo ocze ki wać od
swo ich człon ków od powied niej po sta wy cha rak te ry zu ją -
cy się pew nym stop niem lo jal no ści i za cho wa niem zbież -
nym z ogól nie po ję tym in te re sem Związ ku. Trud no
bo wiem to le ro wać sy tu ację, w któ rej czło nek da nej or ga -
ni za cji świa do mie dzia ła wbrew jej pod sta wo wym in te re -
som i swo im po stę po wa niem wy rzą dza jej szko dę. 
W ta kiej sy tu acji na stę pu je na ru sze nie fun da men tal nych

Ja kie są za sa dy od po wie dzial no ści za de wa sta cje wy rzą dzo ne na te re nie ROD przez zwie rzę ta łow ne, 
a zwłasz cza przez dzi ki?  

Przed mio to we za gad nie nie zo sta ło ure gu lo wa ne przede
wszyst kim w usta wie z dnia 13 paź dzier ni ka 1995 r. – Pra -
wo ło wiec kie (Dz. U. Nr z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 
ze zm.). Kwe stię od po wie dzial no ści za szko dy wy rzą dzo -
ne w upra wach przez zwie rzę ta re gu lu ją mia no wi cie prze -
pi sy roz dzia łu 9 za ty tu ło wa ne go „szko dy ło wiec kie”.
Zgod nie z art. 46 pra wa ło wiec kie go, dzier żaw ca lub za -
rząd ca ob wo du ło wiec kie go obo wią za ny jest do wy na gra -
dza nia szkód wy rzą dzo nych: 

1) w upra wach i pło dach rol nych m.in. przez dzi ki; 
2) przy wy ko ny wa niu po lo wa nia. 
Z ko lei Skarb Pań stwa od po wia da za szko dy ło wiec kie

na ob sza rach nie wcho dzą cych w skład ob wo dów ło wiec -
kich. Za ta kie szko dy od szko do wa nia wy pła ca za rząd wo -
je wódz twa ze środ ków bu dże tu pań stwa.

Po wyż sze re gu ły ma ją cha rak ter ogól ny, gdyż w art. 48
okre ślo no wy jąt ko we przy pad ki, kie dy od szko do wa nie
nie przy słu gu je. Na to miast w po zo sta łych sy tu acjach na -
le ży sto so wać tryb po stę po wa nia w spra wie zgła sza nia 

i sza co wa nia szkód oraz wy pła ty od szko do wa nia za po -
wyż sze szko dy ło wiec kie we dług prze pi sów roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 8 mar ca 2010 r. w spra wie
spo so bu po stę po wa nia przy sza co wa niu szkód oraz wy -
płat od szko do wań za szko dy w upra wach i pło dach rol -
nych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).  

Wska za ne za sa dy od po wie dzial no ści do ty czą wy łącz -
nie „szkód ło wiec kich”, czy li wy rzą dzo nych przede
wszyst kim w upra wach i pło dach rol nych. Dla te go też
pod staw do cho dze nia od szko do wa nia za in ne szko dy na -
le ży szu kać po śród za sad ogól nych od po wie dzial no ści de -
lik to wej za war tych w Ko dek sie cy wil nym. W ra zie
nie moż no ści uzy ska nia re kom pen sa ty od pod mio tu od po -
wie dzial ne go (za zwy czaj Skar bu Pań stwa), wła ści wy w
ta kiej sy tu acji bę dzie sąd po wszech ny, któ ry w wy ni ku
wnie sio ne go przez po szko do wa ne go po wódz twa roz strzy -
gnie o za sad no ści je go rosz czeń do ty czą cych wy pła ty od -
szko do wa nia za szko dy wy rzą dzo ne przez zwie rzy nę
łow ną. 

To masz Ter lec ki

za sad, na ja kich opar ta jest więź po mię dzy człon kiem a or -
ga ni za cją. Ta ka oko licz ność pod da je w wąt pli wość sens
kon ty nu owa nia sto sun ku praw ne go, bę dą ce go pod sta wą
człon ko stwa, gdyż ni we czy funk cję, ja ką peł ni. Z te go
wzglę du sta no wi ona wy star cza ją ce uza sad nie nie do na -
tych mia sto we go roz wią za nia sto sun ku człon ko stwa lub
od wo ła nia ze skła du or ga nu Związ ku. Sta tu to wym wy ra -
zem tej za sa dy jest § 36 ust. 1 i § 37 ust. 2 sta tu tu PZD oraz
§ 50 ust. 1 sta tu tu PZD, któ re uzna ją „dzia ła nie na szko dę
PZD” za do sta tecz ną pod sta wę do po zba wie nia człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, bądź też od wo ła nia da -
nej oso by ze skła du or ga nu.

To masz Ter lec ki

W związ ku z licz ny mi py ta nia mi przy po mi na my pod sta wo we za sa dy usu wa nia drzew w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. 

Przed mio to we za gad nie nie re gu lu ją przede wszyst kim
prze pi sy za war te w usta wie z dnia 16 kwiet nia 2004 r. 
o ochro nie przy ro dy (zwa nej da lej: „usta wą”). Zgod nie 
z ni mi, wy cię cie drze wa wią że się za zwy czaj z ko niecz no -
ścią uzy ska nia zgo dy wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji pu -
blicz nej. Nie wszy scy mu szą jed nak speł nić ten obo -
wią zek. Usta wa wpro wa dzi ła bo wiem pew ne zwol nie nia.
Dla dział kow ców istot ne bę dzie to, że bez for mal no ści
moż na usu wać drze wa lub krze wy:

1) owo co we;

2) któ rych wiek nie prze kra cza 10 lat.
Ozna cza to, że usu nię cie z te re nów ogól nych ogro du lub

dział ki ozdob nych drzew lub krze wów, któ rych wiek prze -
kra cza 10 lat, wy ma gać bę dzie uzy ska nia ze zwo le nia.
Jak wy ni ka z art. 83 ust. 1 usta wy, usu nię cie drzew lub
krze wów z te re nu nie ru cho mo ści wy ma ga ze zwo le nia wy -
da ne go przez wój ta, bur mi strza al bo pre zy den ta mia sta.
Za in te re so wa ny mu si więc naj pierw zło żyć od po wied ni
wnio sek, któ ry uru cha mia ca łą pro ce du rę zmie rza ją cą do
wy da nia de cy zji.
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IX. INFORMACJE

Kto skła da wnio sek? To za le ży. Je że li bo wiem ist nie je
po trze ba usu nię cia drze wa lub krze wu z te re nu dział ki, to
wnio sek po wi nien zło żyć dział ko wiec. Dla cze go? Po nie -
waż to on jest wła ści cie lem wszyst kich na sa dzeń znaj du -
ją cych się na dział ce. Sta no wi o tym art. 15 ust. 2 usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Na to miast w przy -
pad ku za mia ru usu nię cia drze wa lub krze wu z te re nu
ogól ne go ogro du, to za rząd ROD wy stę pu je o wy da nie
od po wied nie go ze zwo le nia. Za usu nię cie drzew lub krze -
wów po no si się za zwy czaj opła ty. Ob cią ża ją one po sia da -
cza nie ru cho mo ści; na li cza je i po bie ra or gan, któ ry
ze zwo lił na ich usu nię cie. Ich wy so kość po da je w ze zwo -
le niu. 

Ale Uwa ga: nie zwy kle istot ny prze pis za war ty jest 
w art. 86 ust. 1 pkt 8 usta wy. Sta no wi on bo wiem, że nie
po bie ra się opłat za usu nię cie drzew i krze wów z ogro dów
dział ko wych, je że li zo sta ły wy cię te przy oka zji za bie gów
pie lę gna cyj nych. Ozna cza to, że w ta kiej sy tu acji za rów -

no dział kow cy, jak i za rzą dy ogro dów zwol nie ni są z te go
świad cze nia. Trze ba jed nak we wnio sku o wy da nie ze -
zwo le nia pod kre ślić, że za mie rza się usu nąć drze wo lub
krzew znaj du ją cy się na te re nie ogro du dział ko we go.

Na za koń cze nie trze ba prze strzec, że usu nię cie drze wa
lub krze wu bez sto sow ne go ze zwo le nia wią że się z ne ga -
tyw ny mi kon se kwen cja mi fi nan so wy mi. W ta kich sy tu -
acjach bo wiem wójt, bur mistrz al bo pre zy dent mia sta
wy mie rza ad mi ni stra cyj ną ka rę pie nięż ną. Ka ra ta wy no -
si ty le, ile trzy krot na opła ta za usu nię cie drzew lub krze -
wów. Nie wy ko na nie te go obo wiąz ku w ter mi nie
po wo du je, że usta lo na ka ra wraz z od set ka mi za zwło kę
pod le ga przy mu so we mu ścią gnię ciu w try bie okre ślo nym
w prze pi sach o po stę po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni -
stra cji. Za nim więc przy stą pi my do wy cię cia drze wa z na -
szej dział ki, upew nij my się, czy speł ni li śmy wszyst kie
obo wiąz ki z tym zwią za ne, aby nie po trzeb nie nie na ra zić
się na po waż ne sank cje fi nan so we.

To masz Ter lec ki

W dniu 21 czerw ca 2011 r., Kra jo wa Ra da PZD pod ję -
ła uchwa łę nr 4/XXI/2011 w spra wie in we sty cji i re mon -
tów w ROD, któ ra za stą pi ła uchwa łę nr 69/99 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 28.10.1999 r. w spra wie in we -
sty cji i re mon tów w POD.

No wa uchwa ła okre śla za sa dy re ali za cji in we sty cji i re -
mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a w szcze -
gól no ści wska zu je, kto jest in we sto rem za da nia, kto
wy ra ża zgo dę i spra wu je nad zór nad je go re ali za cją, w ja -
ki spo sób na le ży za pla no wać, przy go to wać, prze pro wa -
dzić, sfi nan so wać, a na stęp nie roz li czyć za da nie
in we sty cyj ne lub re mon to we. 

Prze słan ką pod ję cia no wej uchwa ły w spra wie in we -
sty cji i re mon tów w ROD by ło wie le zda rzeń praw -
nych, w tym zmia na prze pi sów związ ko wych i po w-
szech nie obo wią zu ją cych.

W związ ku z tym, w pierw szej ko lej no ści, wpro wa dzo -
no zmia ny, po le ga ją ce na:

1. za stą pie niu „sta rych” za pi sów Sta tu tu PZD – za pi sa -
mi Sta tu tu PZD, obec nie obo wią zu ją ce go,

2. za stą pie niu prze pi sów we wnątrz związ ko wych i po -
wszech nie obo wią zu ją cych – no wy mi prze pi sa mi np.
uchwa ła nr 24/97 z dnia 18.06.1997 r. w spra wie prze zna -
cza nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych 

z li kwi da cji pra cow ni czych ogro dów dział ko wych zo sta ła
za stą pio na przez uchwa łę nr 14/2011 z dnia 2.02.2011 r. 
w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia środ ków fi nan so -
wych po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję cia te re -
nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

3. wy kre śle niu prze pi sów po wszech nie obo wią zu ją -
cych, któ re utra ci ły swo ją moc praw ną np. za rzą dze nie
Mi ni stra Go spo dar ki Prze strzen nej i Bu dow nic twa z dnia
15.12.1994 r. w spra wie ro dza ju obiek tów bu dow la nych,
przy któ rych re ali za cji wy ma ga ne jest usta no wie nie in -
spek to ra nad zo ru bu dow la ne go.

4. za stą pie niu „prac spo łecz nie uży tecz nych” – „pra ca -
mi na rzecz za da nia”. 

5. uwzględ nie niu w uchwa le zmian wy ni ka ją cych z pra -
wa bu dow la ne go (zmie nił się okres, w któ rym or gan ma
pra wo wnie sie nia sprze ci wu w spra wie do ty czą cej za wia -
do mie nia o za koń cze niu bu do wy: z 14 na 21 dni).

Z uwa gi na pro ble my prak tycz ne, zwią za ne z re ali -
za cją in we sty cji i re mon tów w ROD w opar ciu o do -
tych cza so we za sa dy, wpro wa dzo no rów nież zmia ny,
ma ją ce na ce lu uła twie nie i przy śpie sze nie re ali za cji
za dań in we sty cyj no -re mon to wych w ogro dach dział -
ko wych. 

Pro po zy cje zmian są wy ni kiem kon sul ta cji z okrę go wy -

1. Nowa uchwała w sprawie inwestycji i remontów w ROD
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mi za rzą da mi PZD, a na stęp nie ko mi sją KR PZD ds. go -
spo dar ki grun ta mi i współ pra cy z jed nost ka mi sa mo rzą du
te ry to rial ne go.

W kon se kwen cji, wpro wa dzo no ta kie zmia ny jak:
1. zmo dy fi ko wa no for mę uchwa ły. Zre zy gno wa no, z te -

go, aby za sa dy re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD
by ły ure gu lo wa ne w in struk cji, sta no wią cej za łącz nik do
uchwa ły. Obec na uchwa ła zo sta ła po dzie lo na na ta kie jed -
nost ki re dak cyj ne jak: roz dzia ły i pa ra gra fy. Za łącz ni ka mi
do uchwa ły są: wnio sek za rzą du ROD na wal ne ze bra nie
w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -
we go oraz uchwa ła wal ne go ze bra nia człon ków ROD 
w tej spra wie.

2. wpro wa dzo no słow ni czek, od no szą cy się do pod sta -
wo wych po jęć z za kre su in we sty cji i re mon tów, ta kich jak
m.in. za da nie in we sty cyj ne, za da nie re mon to we, in we stor,
sys tem re ali za cji za da nia (sys tem go spo dar czy, zle co ny 
i mie sza ny) oraz zde fi nio wa no wła ści wy urząd w za kre sie
wy da wa nia de cy zji o wa run kach za bu do wy czy też po -
zwo leń na bu do wę. 

3. unor mo wa no za sa dy re ali za cji in we sty cji i re mon tów
w za kre sie za go spo da ro wy wa nia wol nych te re nów. 

4. zmie nio no za sa dę, że za rząd ROD ma obo wią zek zło -
że nia do OZ PZD wnio sku o wy ra że nie zgo dy na re ali za -
cję za da nia wraz z uchwa łą wal ne go ze bra nia w tej
spra wie oraz in ny mi do ku men ta mi – w ter mi nie do dnia
30 czerw ca każ de go ro ku. Bo wiem zgod nie z obec nie
obo wią zu ją cym Re gu la mi nem ROD, za rząd ROD ma 14
dni od od by cia się wal ne go ze bra nia człon ków ROD na
zło że nie ko pii uchwał, w tym uchwa ły w spra wie in we sty -
cji i re mon tów w ROD. Za tem, zgod nie z za pro po no wa -
nym no wym brzmie niem uchwa ły – do ku men ty w spra -
wie za da nia mu szą zo stać prze ka za ne w cią gu 14 dni od
od by cia się WZ. Na to miast, pre zy dium OZ PZD przyj mu -

je plan in we sty cji i re mon tów w ter mi nie do dnia 30
czerw ca, z moż li wo ścią je go póź niej szej ak tu ali za cji. 

5. uzu peł nio no źró dła fi nan so wa nia za da nia o do ta cję
or ga nów wyż szych PZD czy li OZ PZD i KR PZD. 

6. do pre cy zo wa no, że war tość za dań, dla któ rych wy -
ma ga ny jest okre ślo ny tryb wy bo ru wy ko naw cy bę dzie
od no si ła się do war to ści brut to. 

7. wpro wa dzo no moż li wość wy bo ru wy ko naw cy 
w try bie za mó wie nia z wol nej rę ki (przy za da niach o war -
to ści do 5 000 zł brut to).

8. pod wyż szo no próg kwo to wy z 30 000 zł na 50 000 zł
(brut to) dla wy bo ru wy ko naw cy w dro dze prze tar gu. Jed -
no cze śnie zmie nio no próg kwo to wy dla wy bo ry wy ko -
naw cy w dro dze w kon kur su ofert, kie dy to mo że on być
wy bra ny przy za da niach o war to ści po ni żej 50 000 zł brut -
to ( a nie 30 000 zł brut to). 

9. do pre cy zo wa no, gdzie po win no być wy wie szo ne
ogło sze nie o kon kur sie ofert czy prze tar gu,

10. przy po mnia no o obo wiąz ku pro wa dze nia książ ki
obiek tu bu dow la ne go,

Zgod nie z po sta no wie nia mi przej ścio wy mi i koń co wy -
mi no wej uchwa ły Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie in we -
sty cji i re mon tów w ROD, przed mio to wa uchwa ła wej dzie
w ży cie z dniem 1 sierp nia 2011 r.

Z tym dniem, utra ci rów nież moc do tych cza so wa uchwa -
ła w spra wie in we sty cji i re mon tów w POD. Jed nak że na -
le ży mieć na uwa dze, że do za dań in we sty cyj no -remon-
to wych w ROD, przy ję tych do pla nu in we sty cji i re mon -
tów okrę go we go za rzą du PZD, uchwa łą wła ści we go miej -
sco wo pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD – przed dniem
wej ścia w ży cie no wej uchwa ły, za sto so wa nie bę dą mia ły
prze pi sy uchwa ły nr 69/99 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 28.10.1999 r. w spra wie in we sty cji i re mon tów 
w pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.

MAK

2. Przedłużenie terminu przeprowadzenia badania pn. „Kim są polscy działkowcy w 2011 roku”

W dniu 14 mar ca 2011 r. Pre zy dium KR PZD pod ję ło
uchwa łę nr 14/2011 w spra wie za sad i me tod prze pro wa -
dza nia ba da nia w PZD pod na zwą „Kim są pol scy dział -
kow cy w 2011 r”, w któ rej wy zna czy ło dwa ter mi ny na
wy ko na nie przed mio to we go ba da nia. 

Do dnia 31 ma ja 2011 r., za rzą dy ROD mia ły za za da -
nie wy peł nie nie da nych za war tych w an kie cie „Kim są
pol scy dział kow cy w 2011 r.” i prze sła nie ich do okrę go -
wych za rzą dów PZD. Na to miast, do dnia 30 czerw ca 2011 r.
okrę gi mia ły za za da nie opra co wa nie zbior cze go ze sta -

wie nia da nych, wy ni ka ją cych z an kiet.  Bio rąc pod uwa -
gę, trud no ści prak tycz ne i or ga ni za cyj ne zwią za ne z prze -
pro wa dze niem ba da nia, Kra jo wa Ra da PZD na po sie -
dze niu w dniu 21 czerw ca br. pod ję ła de cy zję o prze dłu -
że niu ter mi nu wy ko na nia ba da nia. 

Okrę go we za rzą dy PZD ma ją prze ka zać do KR PZD
zbior cze ze sta wie nie da nych do dnia 31 lip ca 2011 r. Na
tej pod sta wie zo sta ną opra co wa ne wy ni ki ba dań, któ re zo -
sta ną opu bli ko wa ne w Biu le ty nie In for ma cyj nym KR
PZD. 

MAK

3. Do ta cje dla ROD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na po sie dze niu w dniu
20 czerw ca br. udzie li ło z Fun du szu Roz wo ju bę dą ce go

w dys po zy cji Kra jo wej Ra dy PZD wspar cia fi nan so we go
w po sta ci do ta cji dla 9 ROD na łącz na kwo tę 56.500 zło -
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pio truś” 
w Sty rzyń cu dnia 4 czerw ca br. na te re nie ogro du zor ga -
ni zo wał Dział ko wy Dzień Dziec ka. Uro czy stość tą uatrak -
cyj ni li mię dzy in ny mi trzy oso bo wa gru pa mło dzie ży,
któ ra za pre zen to wa ła po kaz sztu ki wal ki „Ca pu eira” po -
łą czo nej z ele men ta mi tań ca bra zy lij skie go. Je den z uczes-
t ni ków jest fi na li stą bial skich ta len tów. Jed nost ka Ra tow -

Se kre tarz
/-/ Wie sła wa Orze chow ska

Pre zes
/-/ Woj ciech Dzi duch

tych. W bie żą cym ro ku Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z te go Fun du szu roz dy spo no wa ło środ ki na do ta cje dla

20 ROD w łącz nej kwo cie 111.200 zło tych. Po nad to z te -

go Fun du szu Kra jo wa Ra da PZD prze ka za ła środ ki w wy -
so ko ści 130.000 zło tych prze zna czo ne na za kup grun tu,
w związ ku z re gu la cją sta nu praw ne go grun tu ROD.

MK.

W dal szym cią gu Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
udzie la do ta cji dla ROD, któ re re mon tu ją i od twa rza ją in -
fra struk tu rę uszko dzo ną lub znisz czo ną przez po wódź. 

W bie żą cym ro ku udzie lo no 37 do ta cji w wy so ko ści
475.770 zło tych. Łącz nie z kon ta „Po wódź 2010” prze ka -
za no dla ogro dów wspar cie w wy so ko ści 1.635.976 zło tych.

MK.

4. Do ta cje po wo dzio we dla ROD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w br. udzie li ło z Fun du -
szu Sa mo po mo co we go PZD po życz ki dla 17 ROD 

w łącz nej wy so ko ści 475,200 zło tych.
MK.

5. Po życz ki dla ROD z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD

W Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 04/2011 na stro nie 
23 w uchwa le  nr 61/2011 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 30 mar ca 2011 r. w spra wie przy zna nia do ta cji na
in we sty cje i re mon ty w Ro dzin nych Ogro dach dział ko wych

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku, w wy -
ni ku błę du dru kar skie go po ja wi ły się dwie róż ne kwo ty
udzie lo nej dla ROD „Pod le sie” w Miel cu do ta cji. Pra wi -
dło wa wy so kość przy zna nej do ta cji wy no si 5 000 zło tych.

AR

6. Spro sto wa nie

7. Dzień dziecka w ogro dach

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Mal wa” 
w Ko sza li nie w dniu 27 ma ja 2011 r. zor ga ni zo wał Dzień
Dziec ka w ogrodzie, na któ re zo sta ły za pro szo ne dzie ci 
z Przed szko la nr 3 w Ko sza li nie.

By ło zwie dza nie na sze go Ogro du. Na stęp nie na pla cu
za baw od był się po czę stu nek, pie czo ne kieł ba ski na roż -
nie, na po je, sło dy cze. W spo tka niu uczest ni czy ła Po li cja,
któ ra przy by ła ra dio wo zem  – by ła to „wiel ka” atrak cja dla
dzie ci. Był mię dzy in ny mi kon kurs z py ta nia mi do ty czą -
cy bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym, po ru sza nie się

osób pie szych. Dzie ci mi mo ich bar dzo mło de go wie ku
wy ka za li swo ją wie dzę o ru chu dro go wym i zna jo mo ścią
pre zen to wa nych ro ślin, w za mian by ły wrę cza ne drob ne
upo min ki i na gro dy.

Kie row nic two Przed szko la po dzię ko wa ło Za rzą do wi
Ogro du za tak przy go to wa ną i do brze zor ga ni zo wa ną im -
pre zę, a dzie ci w swo jej pa mię ci za cho wa ły, jak dbać 
o zie leń, upra wiać wa rzy wa, upięk szać dział ki kwia ta mi 
i nie za śmie cać te re nów zie lo nych. 

ni czo -Ga śni ca z Bia łej Pod la skiej za pre zen to wa ła sprzęt,
któ ry znaj du je się na wy po sa że niu sa mo cho du bo jo we go,
oraz je go uży cie w róż nych oko licz no ściach. Dzie ci mia -
ły moż li wość wło że nia ubrań ża ro od por nych, apa ra tu tle -
no we go, wejść na roz sta wio ną dra bi nę i wy ko na nia zdjęć.
Rów nież uczest ni czą cy w spo tka niu po li cjan ci za pew ni li
dzie ciom po kaz z psem to pią cym, oraz udzie li li in for ma -
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cji na te mat służ by. Pro wa dzą cy to spo tka nie człon ko wie
ogro du za pew ni li dzie ciom ma sę atrak cji w tym wie le
kon kur sów jak: jaz da ro we rem ze zna jo mo ścią prze pi sów
o ru chu dro go wym, zna jo mo ści ogro du i ro ślin, kon kur su
ry sun ko we go oraz in nych. Dzie ci chęt nie bra ły udział 
w kon kur sach z na gro da mi. Każ de dziec ko do dat ko wo

otrzy ma ło na po je, sło dy cze oraz kwia tek do nicz ko wy do
po sa dze nia w ogród ku u ro dzi ców lub dziad ków. Na za -
koń cze nie od był się po czę stu nek pie czo ny mi kieł ba ska -
mi, na któ ry dzie ci za pro si ły wszyst kich bio rą cych udział
w przy go to wa niu tej im pre zy.

Za Za rząd
Pre zes

/-/ Wie sław Tom czuk

8. NIEMIECKO-POLSKI „DZIEŃ-OGRODU” W GÜBEN

W dniu 18.06.2011 r. z oka zji 100-le cia sto wa rzy sze nia
SÜD -WEST Gü ben w gu beń skim par ku ogro do wym od -
był się Nie miec ko -Pol ski „Dzień Ogro du”.

Ani ciem ne chmu ry, ani po ry wi sty wiatr, ani deszcz nie
prze stra szył dział kow ców z Gu bi na i Güben w ob cho dach
ju bi le uszu Nie miec ko -Pol ski „Dzień Ogro du”, przed sta -
wia no wa ja kość part ner skich sto sun ków po mię dzy dział -
kow ca mi z Gu bi na i Güben, któ re kształ tu ją się od 1994 r.
W dniu 18.06.1994 r. za spra wą Jó ze fa Cha by, pre ze sa
POD „Żwir ki” pod pi sa ne zo sta ło po ro zu mie nie o współ -
pra cy po mię dzy ogro da mi Gu bi na i Gü ben.

W po przed nich la tach współ pra ca ogro dów nad Ny sa
Łu życ ką do sko na le się roz wi nę ła. Gu biń ski po eta Wła dy -
sław Bed nar czyk krót ko przed sta wił owo ce współ pra cy
po mię dzy ogro da mi.

„Jest ta kie miej sce nad Ny są,
Gdzie pta ki po Nie miec ku i Pol sku śpie wa ją,
Są ta kie miej sca w Güben i Gu bi nie,
Gdzie dział kow cy czu ją się jak w ra ju.”

Ten raj jest po obu stro nach Ny sy. Ten raj jest na ogro -
dach Gu bi na i Gü ben.

Zgod nie z po ro zu mie niem dział kow cy z Gu bi na i Gü -
ben sys te ma tycz nie, a nie od świę ta spo ty ka ją się na ogro -
dach, przy ka wie oma wia ją pro ble my, któ re na le ży roz-
wią zać w ogro dach aby by ły pięk niej sze. Na wią zu ją się
no we kon tak ty in dy wi du al ne. Dział kow cy z Gu bi na i Gü -
ben za wie ra ją po ro zu mie nia o współ pra cy po mię dzy ogro -
da mi. Dział kow cy wy mie nia ją do świad cze nia w za kre sie
zwal cza nia szkod ni ków i nie che micz nej ochro nie ro ślin.
Wspól nie or ga ni zu ją szko le nia z za kre su cię cia drzew 
i krze wów ogro do wych.

Dział kow cy mię dzy so bą wy mie nia ją ma te riał upra wy
(na sio na, sa dzon ki, krze wy i kwia ty). Opra co wu ją przy -
kła do we wa rian ty urzą dza nia dzia łek re kre acyj nie -wy po -
czyn ko wych. A tak że spo so by za kła da nia par ków
ogro do wych i ogród ków zie lar skich.

W Gu ben dział kow cy mo gli zo ba czyć wszyst ko co ro -
dzi zie mia przy odro bi nie ludz kiej chę ci i mie się cy pra cy.
W gu beń skim par ku ogro do wym moż na by ło zo ba czyć
nie ty po we, cza sem bar dzo eg zo tycz ne kwia ty, krze wy,

owo ce i wa rzy wa, wy ho do wa ne przez gu beń skich dział -
kow ców.

Po mię dzy ogro da mi Gu bi na i Gü ben nie ma gra nic. Sys -
te ma tycz nie or ga ni zu je my świę ta dział kow ców, wy sta wy
plo nów ogro do wych, prze pięk ne eks po zy cje ro ślin, traw,
krze wów i kwia tów. Za le ca my do sa dze nia na ogro dach
naj now szych od mian na sion, róż, drzew i krze wów.

Po pu la ry zu je my no wo ści ogrod ni cze. Eko lo gicz ne spo -
so by upra wy ro ślin i na wo że nia gle by. Eks po nu je my no -
wo cze sne urzą dze nia do pie lę gna cji ro ślin. Ta kie jak
ko siar ki, roz dra biar ki, no ży ce, se ka to ry, opry ski wa cze.
Kwit nie wy mia na kul tu ral na. 

W dniu 18.06.2011 ro ku za pre zen to wa li się Gu biń skie i
Gü beń skie przed się bior stwa i sto wa rzy sze nia.

Ta kie jak:
– Gu biń scy pszcze la rze,
– Gu biń scy dział kow cy za in te re so wa ni sztu ką,
– We rk zeug - Leh mann Gü ben,
– Cen trum ogrod ni cze Pusch Gü ben,
– Ogród zie lar ski Tau ben dorf,
– Sto wa rzy sze nie Pro Gü ben,
– Chór Gu bin ski oraz gu biń ska gru pa ta necz na,
– ze spo ły mu zycz ne,
– Za wo dy spor to we (siat ków ka, pił ka noż na),
– wy sta wy kro nik ogro do wych
Bur mi strzo wie Gu bi na i Gü ben od or ga ni za to rów otrzy -

ma li Kor ni ki „Ogro dy dział ko we po za gra ni ca mi”. Gu -
beń sko -Gu biń ski „Dzień Ogro du” uświet ni ły ze spo ły
mu zycz ne Mu zik spa zen z Cot t bus i ze spół z Gu biń skie go
Do mu kul tu ry.

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Żwi rek” re pre zen to wa ła
de le ga cja w oso bach: Wi ce pre zes Ire ną No wak, Se kre ta -
rza ogro du Bro ni sła wa Ham rysz czan ka, dział kow ców
We ro ni ka Ka zi mier czak, Zbi gniew Piej ka.

Pa ni We ro ni ka Ka zi mier czak zo sta ła uho no ro wa na me -
da lem i na gro dą rze czo wą za „Naj pięk niej sza Dział kę”
ogro dów gu biń skich.

Ten nie zwy kły dzień Nie miec ko -Pol skie go „Dnia Ogro -
dów” uświet ni ły ra ce i po chod nie. Prze bie gał w nie zwy -
kle ser decz nej at mos fe rze. By ła ka wa, ciast ka i sło dy cze.

Pro sto z kuch ni po lo wej zu pa gu la szo wa. Nie za bra kło
gra tu la cji i ży czeń.
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ORZEKA

1) Uwzględ nia skar gę i uchy la orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w ………….. ...........................................
z dnia ..................................  (sygn. akt……….)

2) utrzy mu je w mo cy orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD…………….......................................................................
w ……………................................................ z dnia…………................ (sygn. akt……….)

3) utrzy mu je w mo cy uchwa łę Za rzą du ROD ….……................................................ w…………….............................
Nr ……………..z dnia……….. spra wie po zba wie nia człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki Pa nią
………………........................................................................................................................................................................
.

Prze wod ni czą cy
/-/ 
Człon ko wie:
/-/ 
/-/ 
/-/ 
/-/

„Dzień Ogro dów” nie miec kich i pol skich dział kow ców
z Gu bi na i Gü ben był czę ścią 100-let nie go ju bi le uszu Sto -

wa rzy sze nia Dział kow ców „SÜD -WEST”, któ re zo sta ło
utwo rzo ne 17.09.1911 r. i jest naj star szym Sto wa rzy sze -
niem Nie miec kich dział kow ców.

/-/ Wła dy sław Bed nar czyk

X. 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 cy: Je rzy Ry szard Gra jek
Człon ko wie: Ro bert, Mi ro sław Kli ma szew ski

Jó zef Pi sar ski
Zo fia Ma ria Mróz
Jó zef Pie trzak

Pro to ko lant: Zo fia Ma ria Mróz

człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki
Nr……….. w ROD……………......................................
w …………......................Pa nią……….............................

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.

po roz pa trze niu w dniu ……………… skar gi Pre ze sa
Kra jo wej Ra dy PZD/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 ………. w spra wie: po zba wie nia
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Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD, po
roz po zna niu po da nia Za rzą du ROD …………...................
w …………................................, wnio sła skar gę w try bie
nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na
osta tecz ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD w ………………......................................................
z dnia …………………… uchy la ją ce orze cze nie Ko mi -
sji Roz jem czej ROD ……………....................................
w ……………………… z dnia …………………. tre ścią
któ re go by ło od da le nie od wo ła nia Pa ni............................
………………………. od uchwa ły Za rzą du ROD z dnia
………………….. po zba wia ją cej człon ko stwa zwy czaj -
ne go 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 obo wią zu ją cej pro ce du ry we wnątrz -
związ ko wej oraz błęd ną oce nę pod sta wy praw nej i ma te -
rial nej skar żo nej uchwa ły.

Roz po zna jąc skar gę Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza usta -
li ła i zwa ży ła co na stę pu je: skar ga wnie sio na przez Prze -
wod ni czą cą KKR w try bie nad zwy czaj nym znaj du je
uza sad nie nie.

Do ku men ta cja z po stę po wa nia od wo ław cze go po twier -
dza, że Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w.............................
…………………. roz po zna jąc w dniu …………………
od wo ła nie Pa ni ………………….. od orze cze nia Ko mi -
sji Roz jem czej ROD …………….. w …………………..
utrzy mu ją ce go w mo cy skar żo ną uchwa łę Za rzą du ROD,
w spo sób ra żą cy na ru szy ła obo wią zu ją ce prze pi sy pro ce -
du ral ne, skut ku ją ce nie waż no ścią po stę po wa nia od wo ław -
cze go, al bo wiem mi mo obo wiąz ku, okre ślo ne go w § 41
ust. l re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD,
nie za bez pie czy ła do wo du sku tecz ne go we zwa nia Za rzą -
du ROD na ter min po sie dze nia po zba wia jąc tym sa mym
ten że Za rząd pra wa ochro ny i obro ny je go in te re sów. Brak
rów nież we zwa nia na po sie dze nie, ja ko stro ny po stę po -
wa nia, Pa ni ………………… Z tre ści pro to ko łu z po sie -
dze nia OKR w dniu ……………………. nie wy ni ka aby
któ ra kol wiek ze stron bra ła udział w tym po sie dze niu.

Obok ra żą ce go uchy bie nia pro ce du ral ne go, Okrę go wa
Ko mi sja Roz jem cza nie do ko na ła oce ny me ry to rycz nej
przy czyn i pod staw praw nych pod ję tej przez Za rząd ROD
przed mio to wej uchwa ły, z tre ści któ rej wy ni ka, że przy -
czy ną po zba wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia
dział ki by ło upo rczy we i dłu go trwa łe uchy la nie się
……………………… od uisz cze nia na leż nych opłat na
rzecz Ogro du do ty czą cych par ty cy pa cji w kosz tach re ali -
za cji za dań in we sty cyj nych. Wska za na przy czy na sta no -
wi pod sta wę do za sto so wa nia szcze gól nej ka ry ja ką jest
po zba wie nie człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki.
Jak za sad nie pod no si ła Prze wod ni czą ca KKR w skar dze
nad zwy czaj nej, uchwa ły pod ję te przez wal ne ze bra nia
człon ków pod mio to we go ROD ………………….. o bu -
do wie sie ci wo do cią go wej i ener ge tycz nej na te re nie ogro -

UZA SAD NIE NIE

du i par ty cy pa cji użyt kow ni ków dzia łek w kosz tach tych
in we sty cji - są pra wo moc ne, nie zo sta ły bo wiem uchy lo -
ne przez or gan nad rzęd ny, w związ ku z czym, na mo cy §
82 pkt 9 sta tu tu PZD w związ ku z § 149 ust. l pkt 2 re gu -
la mi nu ROD obo wią zu ją wszyst kich użyt kow ni ków dzia -
łek i w sy tu acji od mo wy uisz cze nia na leż nych z te go
ty tu łu opłat, sta no wią pod sta wę do wy mie rze nia ka ry
szcze gól nej, okre ślo nej w § 36 ust. l i 2 sta tu tu PZD, ja ką
jest po zba wie nie człon ko stwa zwy czaj ne go i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki. Zgod nie z § 15 ust. l pkt 7 sta tu tu PZD
czło nek Związ ku obo wią za ny jest uisz czać opła ty uchwa -
lo ne przez upraw nio ne or ga ny Związ ku, w tym przy pad -
ku przez wal ne ze bra nie człon ków ROD. Wska zy wa ny
przez OKR w uza sad nie niu skar żo ne go orze cze nia § 40
ust.4 re gu la mi nu ROD i § 56 ust.2 sta tu tu PZD nie do ty -
czy uchwał wal nych ze brań, a do ty czy try bu i spo so bu po -
dej mo wa nia i za skar ża nia uchwał za rzą du ROD
do ty czą cych in dy wi du al nych człon ków PZD np. uchwa -
ły o wy mie rze niu człon ko wi PZD użyt kow ni ko wi dział ki
ka ry po rząd ko wej.

Z do wo dów zgro ma dzo nych w spra wie wy ni ka, że Za -
rząd ROD kil ka krot nie wzy wał ………………….. do
uisz cze nia na rzecz Ogro du na leż nych opłat z po ucze niem
o skut kach od mo wy ure gu lo wa nia na leż no ści. Pa ni
…………………………, od po wia da jąc na te we zwa nia,
ka te go rycz nie od ma wia ła ure gu lo wa nia ja kich kol wiek
kwot, jak rów nież nie sta wia ła się na po sie dze nia Za rzą -
du ROD mi mo sku tecz ne go jej za wia da mia nia. W tych
oko licz no ściach pod ję cie przez Za rząd ROD uchwa ły po -
zba wia ją cej człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki nie
bu dzi za strze żeń i znaj du je uza sad nie nie w po wo ła nych
wy żej prze pi sach pra wa ma te rial ne go, obo wią zu ją ce go w
PZD. Za rząd ROD po dej mu jąc przed mio to wą uchwa łę,
za cho wał obo wią zu ją cy tryb po stę po wa nia, okre ślo ny w
prze pi sach pro ce du ry związ ko wej oraz wska zał przy czy -
ny i pod sta wy praw ne uza sad nia ją ce uchwa łę. Po uczył
jed no cze śnie o try bie i ter mi nie za skar że nia uchwa ły.

W tym miej scu na le ży wska zać, że ani § 36 sta tu tu PZD,
ani in ny prze pis pra wa we wnątrz związ ko we go nie uza -
leż nia po zba wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia
dział ki od wcze śniej prze pro wa dzo ne go po stę po wa nia eg -
ze ku cyj ne go w sto sun ku do użyt kow ni ka dział ki upo rczy -
wie i dłu go trwa le uchy la ją ce go się od uisz cze nia
na leż nych opłat na rzecz Ogro du, na co bez pod staw nie
po wo łu je się Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w uza sad -
nie niu orze cze nia, uchy la ją ce go orze cze nie I in stan cji roz -
jem czej i uchwa łę Za rzą du ROD po zba wia ją cą................
…………….. człon ko stwa zwy czaj ne go i pra wa użyt ko -
wa nia dział ki.

Mi mo pra wi dło we go po ucze nia przez Za rząd ROD o
try bie i ter mi nie za skar że nia przed mio to wej uchwa ły, Pa -
ni ……………………. nie wnio sła od wo ła nia do ko mi sji
roz jem czej ROD lecz zło ży ła skar gę do Okrę go we go Za -
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rzą du …………………....................... W tych oko licz no -
ściach, mi mo bra ku wy ma ga ne go od wo ła nia, Za rząd
ROD prze ka zał spra wę – z urzę du – do roz po zna nia ko mi -
sji roz jem czej ROD.

Wszczy na jąc po stę po wa nie Ko mi sja Roz jem cza ROD
usta li ła ter min po sie dze nia i we zwa ła na po sie dze nie Pa -
nią ……………............................................. któ ra pi smem
z dnia …………….  po in for mo wa ła ko mi sję roz jem czą,
że „nie wi dzi po trze by i nie bę dzie uczest ni czy ła w po sie -
dze niach roz jem czych”. Roz po zna nie za tem spra wy przez
Ko mi sję Roz jem czą ROD bez uczest nic twa za in te re so wa -
nej na stą pi ło zgod nie z wy mo ga mi okre ślo ny mi w § 21
ust. 4a re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych
PZD, zaś orze cze nie wy da ne w tym po stę po wa niu, utrzy -
mu ją ce w mo cy przedmio to wą uchwa łę Za rzą du ROD 
– nie bu dzi za strze żeń.

Rów nież i od orze cze nia I in stan cji roz jem czej, utrzy -
mu ją ce go w mo cy uchwa łę Za rzą du ROD, Pa -
ni................... .………………… – mi mo pra wi dło we go
po ucze nia - nie wnio sła od wo ła nia do Okrę go wej Ko mi -
sji Roz jem czej w ………………., zło ży ła na to miast skar -
gę do Kra jo wej Ra dy PZD z proś bą o in ter wen cję.
Kra jo wa Ra da PZD skie ro wa ła w dniu ………………. pi -
smo w tej spra wie do Okrę go we go Za rzą du.......................
……………………. w ………………………. któ re spo -
wo do wa ło wszczę cie po stę po wa nia od wo ław cze go przez
Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą.

Wska zu jąc na po wyż sze Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza
PZD, po dzie li ła w ca łej roz cią gło ści wy wo dy za war te w
skar dze wnie sio nej w try bie nad zwy czaj nym i na za sa dzie
§ 57 ust.3 re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji Roz jem czych
PZD orze kła jak w sen ten cji orze cze nia.

Prze wod ni czą cy Ze spo łu Orze ka ją ce go 
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

/-/ Je rzy Ry szard Gra jek

XI. „JAK POWSTAWAŁAY NASZE OGRODY”.
PRACE KONKURSOWE

1. Za rys hi sto rii Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Tu li pan” w Bo le sław cu /OZ PZD w Le gni cy/

Na za chod nich obrze żach mia sta, na lek ko po fał do wa -
nej prze strze ni, mię dzy ul. Lu bań ską, Ślu zo wą a cmen ta -
rzem ko mu nal nym, roz po ście ra się Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy „Tu li pan”.

Zaj mu je on po wierzch nię 58,212 hek ta rów zie mi i po -
dzie lo ny jest na 164 dział ki. Wśród nich, ozna czo na nr 63
na le ży do nas.

Ogło szo ny przez PZD kon kurs uświa do mił mi, że już
38 lat je stem zwią za na z tym ogro dem. By łam świad kiem
do ko nu ją cych się zmian, za rów no w wy glą dzie ogro du jak
i je go for mach or ga ni za cyj nych.

Po roz po czę ciu pra cy za wo do wej i za ło że niu ro dzi ny,
po zna wa li śmy Bo le sła wiec i je go oko li ce. W cza sie nie -
dziel ne go spa ce ru po za mia sto tra fi li śmy na prze strzeń po -
cię tą alej ka mi, przy któ rych ro sły daw no nie przy ci na ne
ży wo pło ty, a w nich bzy, ja śmi ny cza sem ró że. Był to te -
ren po nie miec kich ogro dów. Nie któ re dział ki by ły już za -
ję te i ob sa dzo ne prze waż nie ziem nia ka mi. Lu dzie ko-
rzy sta li z owo cu ją cych drzew i krze wów. Nie by ło tu żad -
nej or ga ni za cji. Nie je stem pew na, czy obo wią zy wa ły ja -
kieś opła ty za użyt ko wa nie zie mi.

Prze cho dząc dro gą łą czą cą ul. Lu bań ską z te re na mi re -

kre acyj ny mi nad rze ką Bóbr, na tra fi li śmy na wol ną prze -
strzeń mię dzy dwo ma dział ka mi. Ro sła tu sta ra cze re śnia 
z ogrom ną dziu plą, w któ rej gnieź dzi ły się szer sze nie. Obok
znaj do wał się omu ro wa ny po jem nik na kom post i peł no
chwa stów. Na pod wyż szo nej skar pie ro sły dzi kie cze re śnie,
a obok znaj do wał się dłu gi pas zie mi ob sa dzo ny ziem nia ka -
mi. Zna le zie nie wol nej dział ki zgło si łam w Urzę dzie Mia -
sta. Urzęd nicz ka przy by ła na ogród stwier dzi ła, że ta
dział ka do ni ko go nie na le ży i mo że my się nią za jąć.

Przez pierw sze kil ka lat by ło to na sze do ce lo we miej sce
spa ce rów. Nie mie li śmy cza su na to, aby tę dział kę upra -
wiać /ma łe dzie ci, dom, pra ca za wo do wa/. Uda ło nam się
prze ko pać zie mię na dwie grząd ki do po sa dze nia kwia tów
i wa rzyw. Nie war to by ło sa dzić wię cej, bo ogród nie był za -
bez pie czo ny pło tem, po za tym nic na tej zie mi nie chcia ło
ro snąć, był to bo wiem po kład wspa nia łe go, ró żo we go żwi -
ru przy dat ne go bar dziej w bu dow nic twie niż pod upra wy.

W dniu 31 mar ca 1982 r. de cy zją za stęp cy Na czel ni ka
Mia sta po wo ła no do ży cia Pra cow ni czy Ogród Dział ko wy
i nada no mu na zwę „Tu li pan”. Te ren upo rząd ko wa no.
Wy ty czo no no we alej ki, a zie mię po dzie lo no na 161 dzia -
łek o wy mia rach od 300 do 400 m2. Dział ki otrzy my wa li
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pra cow ni cy Za kła du Pro duk cji Lek kiej Obu do wy 
zw. „Me tal -Pla stem” oraz Miej skie go Przed się bior stwa
Go spo dar ki Ko mu nal nej, a tak że eme ry ci, ren ci ści i ci któ -
rzy już wcze śniej dział ki tu za ję li.

W związ ku z no wym po dzia łem zie mi, prze su nię to nas
na część kar to fli ska są sia da. Zie mia by ła tu bar dziej uro -
dzaj na, a i więk sza prze strzeń do na sa dzeń /300 m2/.

Na po cząt ku po sa dzi li śmy drze wa owo co we. Mój mąż
zmon to wał tu nel fo lio wy, w któ rym sa dzi li śmy „no wo -
ści”, ta kie jak ko per -fan kuł, ogó rek chiń ski, któ re go owo -
ce do ra sta ły do 100 cm dłu go ści, róż ne ro dza je pa pry ki 
a tak że grzy by bocz nia ki. Cen tral nym miej scem był kran
z wo dą, któ rą do pro wa dzo no w 1983 r. Urzą dzi li śmy tu
ką cik wy po czyn ko wy. Na wio snę cie szy li śmy się z każ de -
go kwiat ka, a dzie ci cze ka ły na doj rze wa ją ce owo ce.

Za kła dy pa tro nac kie, a szcze gól nie ich dy rek to rzy re ali -
zo wa li ko lej ne za da nia in we sty cyj ne. Po do pro wa dze niu
wo dy, ca ły ogród ogro dzo no siat ką, mon tu jąc w niej dwie
bra my wjaz do we i kil ka fur tek. Wy ty czo ne alej ki umoc nio -
no be to no wy mi kra węż ni ka mi. Po ma ga no w bu do wa niu al -
ta nek, do star cza jąc ma te ria ły z roz bió rek i azbest na po kry -
cia da cho we. Wy zna czo no miej sce na skła do wa nie śmie ci.

W ro ku 1987 na Wal nym ze bra niu pod ję to uchwa lę 
o bu do wie do mu dział kow ca. Po za ła twie niu for mal no ści
w ro ku 1988 roz po czę to pra ce. Do bu do wy zgło si ło się
wie lu chęt nych. Jed ni ko pa li zie mię pod fun da men ty, in -
ni przy go to wy wa li za pra wę. Usta wio no pły ty wiel ko ga ba -
ry to we W70, po cho dzą ce z Bo le sła wiec kiej Fa bry ki
Do mów. Po ło żo no pły ty na da chu i ... prze rwa no bu do wę
na dłu gie 13 lat. Przy czy ną za prze sta nia prac by li źle do -
bra ni ko lej ni pre ze si za rzą du.

No wy za rząd, wy bra ny w 2001 r. na cze le, któ re go sta -
nął Pan Je rzy Za jąc, uchwa łą pod ję tą na ze bra niu ogól -
nym, przy stą pił do kon ty nu owa nia pra cy przy do mu
dział kow ca. I tym ra zem lu dzie nie za wie dli. Po nie speł -
na dwu la tach od da no do użyt ku pierw sze po miesz cze nie.
W ko lej no ści po wsta ło po miesz cze nie so cjal ne /obec nie
kuch nia/ i ukoń czo no pra ce w świe tli cy. Dział kow cy mie -
li już miej sce do or ga ni zo wa nia ze brań i spo tkań.

Po dwóch la tach za ła twia nia for mal no ści z Za kła dem
Ener ge ty ki do do mu dział kow ca do pro wa dzo no prąd. In -
sta la cję elek trycz ną, w czy nie spo łecz nym wy ko na li dwaj
dział ko wi cze Pan Hen ryk Bli char ski i Pan Piotr Bia łek.

W dniu 30 grud nia 2004 r. w „na szym do mu”za bły sło
świa tło! Do pro wa dzo na ener gia elek trycz na by ła pod sta -
wą do pod łą cze nia grzej ni ka wo dy w kuch ni, a tak że da -
wa ła moż li wość ogrza nia po miesz czeń w zi mie /biu ra,
świe tli cy, kuch ni/. W ko lej nych la tach ku po wa no grzej ni -
ki elek trycz ne, któ re dział kow cy mon to wa li w po szcze -
gól nych po miesz cze niach. Pla no wa ne za ku py na le ża ło
roz kła dać w cza sie, po nie waż prze sta ły ist nieć Za kła dy
„Metal-Pla stu”, a MZGK miał już in ny za kres dzia łań.
Sta li śmy się sa mo wy star czal ni.

Dział ki, to nie tyl ko zie mia, to przede wszyst kim lu dzie,
któ rzy od cho dzą, a na ich miej sce przy cho dzą no wi, mło -

dzi, prze waż nie z ma ły mi dzieć mi. W związ ku z tym, za -
ist nia ła ko niecz ność urzą dze nia pla cu za baw. Naj pierw
wy ku pio no dział kę znaj du ją cą się obok Do mu Dział kow -
ca. W dniach od 29 ma ja do 5 czerw ca 2004 r. w czy nie
spo łecz nym przy go to wa no pia skow ni cę, usta wio no słu py
pod huś taw ki, a z li kwi do wa nych w mie ście pla ców za -
baw przy wieź li śmy do mek ze zjeż dżal nią i me ta lo we dra -
bin ki oraz dwie me ta lo we huś taw ki. Urzą dze nia te
wy re mon to wa no, po ma lo wa no i wy glą da ły jak no we. Plac
za baw jest skrom ny, ale cie szy się du żym po wo dze niem
nie tyl ko wśród dzie ci dział ko wi czów, ale i tych, któ re nas
od wie dza ją w ra mach wy cie czek jak i tych miesz ka ją cych
w są sied nich blo kach. Wy ko rzy sty wa ny jest rów nież do
or ga ni zo wa nia gier i za baw na świę cie dział kow ca, a tak -
że spo tkań na szych go ści przy ogni sku.

Rok 2005 prze bie gał pod ha słem elek try fi ka cji ogro du.
W ko lej ne alej ki wko py wa no ka ble elek trycz ne, mon to -
wa no skrzyn ki roz dziel cze i ko lej ne al tan ki pod łą cza no do
sie ci. Po nie waż za kup ka bli jest dro gi jak na na sze moż li -
wo ści, pra ce te na dal trwa ją. Po wo li gro ma dzi ło się sprzęt
ogrod ni czy do użyt ku ogól ne go; ko siar ki, ob ka szar ki,
opry ski wa cze, se ka to ry itp. Na le ża ło więc zna leźć po -
miesz cze nie do je go skła do wa nia. Usta lo no, że część po -
miesz cze nia biu ro we go od dzie li się ścian ką dzia ło wą i tak
po wstał ma ga zyn.

Zli kwi do wa no we wnętrz ne wy sy pi sko śmie ci. Po ja wi -
ło się ko lej ne za da nie: bu do wa po miesz cze nia na kon te ne -
ry. Wio sną 2006 r. za koń czo no pra ce przy je go bu do wie i
wsta wio no po jem ni ki na śmie ci. W tym też ro ku od gro -
dzo no pry wat ną po se sję /ko mis sa mo cho do wy/ od na sze -
go ogro du. Wła ści ciel po se sji za ku pił nie zbęd ne ma te ria ły,
a dział ko wi cze wy ko na li es te tycz ne ogro dze nie.

Jak na wstę pie wspo mnia łam za kła dy pa tro nac kie do -
star cza ły na ogród róż ne ma te ria ły, mię dzy in ny mi pły ty
azbe sto we. Kie dy w środ kach prze ka zu za czę to mó wić 
i pi sać o szko dli wo ści azbe stu i ne ga tyw nym wpły wie na
ludz kie zdro wie, to na na szym ogro dzie ru szy ła ak cja li -
kwi da cji płyt, a by ło te go dość du żo m. in. po kry cia da -
cho we, kom po stow ni ki, we wnętrz ne kra węż ni ki ście żek
itp. W pierw szym eta pie ze bra no go ty le, że za ła do wa no
dwie przy cze py i od wie zio no do uty li za cji. Nie ste ty, oka -
za ło się, że Urząd Mia sta nie jest w sta nie po kryć kosz -
tów wy wo zu azbe stu aż do Wał brzy cha i na tym
po prze sta no. Zgro ma dzo ne pły ty przy kry to fo lią. Ak cja
zo sta ła za koń czo na, spra wa uci chła, ale nie zo sta ła roz -
wią za na. 

W dniu 3.06.2006 dla uspraw nie nia pra cy Za rzą du po -
wo ła no Ko mi sje pro ble mo we:

– Ko mi sja d/s prze glą du ogro du, w ce lu pod nie sie nia je -
go es te ty ki jak i na po trze by oce ny dzia łek w co rocz nych
kon kur sach na naj pięk niej szą dział kę. 

– Ko mi sja so cjal na. Za da niem jej jest or ga ni zo wa nie
szko leń, ze brań, spo tkań. 

– Ko mi sja d/s in we sty cji i re mon tów. Sku pia fa chow -
ców róż nych spe cjal no ści, któ rzy są na szy mi dział ko wi -
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cza mi /elek try cy, hy drau li cy, ma la rze, mu ra rze itd./ 
ROD Tu li pan” ja ko pierw szy ogród w Bo le sław cu,

zwró cił się z proś bą do MZGK o kon te ne ry do se gre ga cji
od pa dów. Je ste śmy w trak cie wy ra bia nia na wy ków dział -
ko wi czów w tym za kre sie.

Z fun du szy przy zna nych przez OZ PZD w Le gni cy za -
ku pi li śmy grzej ni ki elek trycz ne do świe tli cy, a tak że wy -
ko rzy sta li śmy je do za ku pu siat ki ogro dze nio wej.

Na stęp nym za da niem by ło pod ję cie uchwa ły i uzy ska -
nie apro ba ty dział ko wi czów na bu do wę sa ni ta ria tów. Od -
da no je do użyt ku w 2007 r. W dwa la ta póź niej do pro -
wa dzo no świa tło i ocie plo no ścia ny.

Naj więk szym wy zwa niem by ło ukoń cze nie ta ra su. Zaj -
mu je on trze cią część po wierzch ni Do mu Dział kow ca.
Pra ce roz ło żo no na trzy eta py /3 la ta/. Naj pierw na si fa -
chow cy -dział ko wi cze uło ży li płyt ki mro zo od por ne, po da -
ro wa ne przez spon so ra. Na stęp nie ca łą prze strzeń
za da szo ne. W ostat nim eta pie umo co wa no ba lu stra dy.

Przed sta wi łam sze reg dzia łań, któ re za owo co wa ły kon -
kret ny mi obiek ta mi nie zbęd ny mi do pra wi dło we go funk -
cjo no wa nia ogro du. Naj wię cej ich po wsta ło w ostat nim
dzie się cio le ciu / 2001–2007. Jest to za słu gą spraw nie dzia -
ła ją ce go za rzą du ogro du, a szcze gól nie je go pre ze sa Je -
rze go Za ją ca. Po tra fi on zmo bi li zo wać do wspól ne go
wy sił ku i z de ter mi na cją dą ży do re ali za cji za pla no wa -
nych za dań. Dział kow cy chęt nie po dej mu ją się cięż kich
prac je śli słu żą one ogó ło wi. Ha sło, któ re wi si w świe tli -
cy brzmi: „Pra ca skła da się z dwóch czę ści: wiel kie go tru -
du i wiel kiej ra do ści.” jest ade kwat ne do na szych dzia łań.
Co kil ka lat za rząd ogro du two rzy tzw. „zło tą pięć dzie -
siąt kę”. Za wie ra ona na zwi ska lu dzi, któ rzy nie szczę dzi -
li sił, cza su, a tak że wła snych za wo do wych umie jęt no ści,
na pra ce spo łecz ne na rzecz na sze go ogro du. 

Każ dy ogród ist nie je w kon kret nym śro do wi sku lo kal -
nym. Sprzy ja to na wią zy wa niu kon tak tów za rów no z po -
szcze gól ny mi urzę da mi, jak i in sty tu cja mi, związ ka mi,
szko ła mi i klu ba mi.

W ro ku 2006 ROD „Tu li pan” pod pi sał umo wę o współ -
pra cy z Re jo no wym Za rzą dem PCK w Bo le sław cu. Ce -
lem tej współ pra cy jest pro pa go wa nie za sad edu ka cji
zdro wot nej. Po moc be ne fi cjen tom schro ni ska dla bez -
dom nych po przez do star cza nie nad wy żek wa rzyw i owo -
ców. Udział w Fe sty nach PCK o róż nym za kre sie
te ma tycz nym /zbiór ka krwi, szpi ku kost ne go itp.7

Pod pi sa li śmy rów nież umo wę z Przed szko lem nr 2, 
w ra mach tej współ pra cy dzie ci przy cho dzą na nasz ogród
po zna jąc wa rzy wa, kwia ty, drze wa i krze wy owo co we.
Ko rzy sta ją z pla cu za baw. Uczą się siać i sa dzić na sio na
/ma ją do te go ce lu wy dzie lo ną dział kę/.

Chęt nie od wie dza ją nasz ogród na uczy cie le zrze sze ni w
klu bie „Car pe Diem”. Na szy mi go ść mi są de le ga cje za -
gra nicz ne np. ho no ro wi krwio daw cy z Baut zen, na uczy -
cie le ję zy ków ob cych z Bu da pesz tu. W ro ku 2009
od wie dzi ła nas Eu ro po słan ka Li dia Ge rin ger de Oeden -
berg. Jej po byt za koń czył się za pro sze niem przed sta wi -

cie la ogro du do zwie dze nia sie dzib eu ro par la men tu i
Stras bur ga. W świe tli cy Do mu Dział kow ca od by wa ją się
okrę go we szko le nia i na ra dy PZD, a tak że ro dzin ne uro -
czy sto ści na szych dział kow ców.

Naj więk szą bo lącz ką jest brak od po wied niej ilo ści
środ ków na re ali za cję na stęp nych za dań. W myśl za sa dy,
że pro ble my mo ty wu ją do szu ka nia spo so bów ich roz -
wią za nia, Za rząd zna lazł ich kil ka, po słu żę się tu przy -
kła da mi; po zy ski wa nia lu dzi do brej wo li – spon so rów,
od zy ski wa nie zby tecz ne go sprzę tu z mo der ni zo wa nych
szkól i pla ców za baw /krze sła, sto li ki, huś taw ki, zjeż dżal -
nie/, dą że nie do uno wo cze śnia nia i upięk sza nia ogro du
sta je się źró dłem zdo by wa nia na gród pie nięż nych i sprzę -
tu ogrod ni cze go /kon kur sy OZ PZD, ZG PZD w War sza -
wie, Na gro da Pre zy den ta Mia sta, kom pu ter od Pre ze sa
sie ci skle pów ogrod ni czych „Bri co -Mar che”, dru kar ka
kom pu te ro wa ja ko pre zent od OZ PZD z Le gni cy z oka -
zji 25-le cia ogro du, itp./ Nie za wod nym spo so bem zdo -
by wa nia środ ków fi nan so wych jest do bre pla no wa nie 
i oszczę dza nie.

Rok 2010 za li cza my do uda nych, po nie waż zdo by li śmy
dwa bar dzo waż ne dla nas wy róż nie nia:

1. Dział ki PP Ro za lii i Eu ge niu sza Mi cha la ków oraz
Ma rii i Jó ze fa Sob cza ków zdo by ły mak sy mal ną ilość
punk tów /165 na 165 moż li wych do osią gnię cia/w kon -
kur sie „Wzo ro wa Dział ka ro ku 2010”.

2. Nasz ogród jest lau re atem ogól no pol skie go kon kur su
„ROD ro ku 2010”. Pod su mo wu jąc dzia łal ność Za rzą du 
i dział ko wi czów spo łecz ni ków stwier dzam, że wy ko na li -
śmy bar dzo du żo róż no ra kich prac na na szym ogro dzie.
Za li czam do nich:

– do pro wa dze nie wo dy,
– bu do wa Do mu Dział kow ca i je go za go spo da ro wa nie,
– zor ga ni zo wa nie pla cu za baw dla dzie ci,
– do pro wa dze nie elek trycz no ści,
– bu do wa sa ni ta ria tów i po miesz cze nia na kon te ne ry,
– cał ko wi ta wy mia na siat ki ogro dze nio wej.
W la tach 2001–2010 na róż ne przed się wzię cia wy da no

76 870 zł, a dział ko wi cze w czy nie spo łecz nym prze pra -
co wa li 6836 go dzin. Nie zna czy to, że wszy scy dział kow -
cy włą cza ją się do wspól nych dzia łań. Jest jed nak
nie wiel ka gru pa za rów no męż czyzn jak i ko biet, któ ra po -
tra fi zro bić wszyst ko w za kre sie in fra struk tu ry jak i or ga -
ni za cji ży cia dział ko we go.

Zro bi li śmy du żo, ale po ja wia ją się wciąż no we po trze -
by, ta kie jak:

– wy mia na okien w świe tli cy,
– re mont po miesz cze nia biu ro we go,
– dal sza elek try fi ka cja ogro du,
– za bez pie cze nie pod sta wy ta ra su po przez wzmoc nie -

nie go war stwą płyt lub ce gieł,
– przy go to wa nie par kin gu przed bra mą wjaz do wą i wie -

le in nych bie żą cych spraw do za ła twie nia.
Ogród nasz zmie nia się i pięk nie je. Zmie nia się rów nież

cha rak ter dzia łek. Stop nio wo prze kształ ca ne są z ogród -
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ków wa rzyw nych na re kre acyj ne. Przed sta wia się to na stę -
pu ją co /da ne 2010/ 

– dział ki wa rzyw no -wy po czyn ko we 11,6%
– dział ki upra wo we 73,2%
– dział ki wy po czyn ko we 15,2%
W związ ku z tą ten den cją mu sie li śmy opra co wać od -

dziel ne re gu la mi ny dla po szcze gól nych ka te go rii dzia łek.
Mam na dzie ję, że PZD weź mie to pod uwa gę i ujed no li ci
wy ma ga nia w kon kur sie na dział ki re kre acyj ne.

Du żą po mo cą dla nas dział kow ców jest pięk nie wy da -
wa na fa cho wa li te ra tu ra oraz cza so pi sma otrzy my wa ne z
PZD. Po ma ga ją one nam w spo sób ra cjo nal ny upra wiać
ro śli ny, dbać o ich zdro wie i pięk no, a na dział kach re kre -
acyj nych two rzyć cie ka we kom po zy cje i po my sło wą ma -
łą ar chi tek tu rę. Nie po koi nas roz ra sta ją ca się ilość
do ku men tów, któ re gro ma dzi my na po trze by kon tro li ze -
wnętrz nych OZ, ZG PZD. Pra ca przy ich gro ma dze niu po -
win na być wy na gra dza na, a nie za li cza na tyl ko ja ko
obo wią zek Pre ze sa i je go czyn spo łecz ny.

Bar dzo do brym spo so bem na pod nie sie nie es te ty ki ogro -
du i po szcze gól nych dzia łek jest ini cja ty wa PZD wpro wa -
dza ją ca kon kur sy na „Naj pięk niej szą dział kę”, „Ogród
ro ku”, a w na szym ogro dzie jest jesz cze „De biut ro ku” dla
po cząt ku ją cych dział kow ców. Kon kur sy mo bi li zu ją do ry -
wa li za cji o czo ło we lo ka ty w po szcze gól nych ka te go riach.
Są one mię dzy in ny mi jed nym z waż nych skład ni ków pro -
ce su ucze nia się po przez pod pa try wa nie do brych wzo rów
i przy kła dów za go spo da ro wa nia dział ki.

Ce ni my so bie spraw nie dzia ła ją cy Za rząd Okrę go wy 
w Le gni cy, któ re mu ogród nasz pod le ga. Każ da kon tro la
jest nie tyl ko spraw dze niem ak tu al ne go sta nu rze czy, jest
też życz li wy mi wska za nia mi po pra wie nia lub uzu peł nie -
nia róż nych aspek tów kon tro lo wa nych spraw.

Uwa ża my, że ko niecz ność do ko ny wa nia co czte ry la ta

spi su na sa dzeń i ście żek na dział kach, to stra ta cza su i
zbęd na biu ro kra cja. Ko mu i cze mu to słu ży?

Na stęp nym pro ble mem jest brak prze pi su, któ ry de fi ni -
tyw nie roz wią zy wał by umo wę z dział ko wi czem, któ ry nie
upra wia i nie dba o swo ją dział kę. Mi mo wy czer pa nia
wszyst kich moż li wych dzia łań w tym za kre sie /roz mo wa,
wy wiad, upo mnie nie, ostrze że nie, na ga na/ użyt kow nik
opła ca wszyst kie świad cze nia a dział ka na dal jest za nie -
dba na i psu je nam wi ze ru nek ca ło ści ogro du.

Ja ko ogród uno wo cze śnia my się. Zna kiem te go są kom -
pu te ry i dru kar ka w na szym biu rze. Ma my też wła sną stro -
nę in ter ne to wą www.tu li pan ki.pl.

Za koń cze nie.
I tak wspól nym wy sił kiem i dla do bra wspól ne go stwo -

rzy li śmy ogród przy ja zny za rów no lu dziom mło dym ich
dzie ciom, jak i tym, któ rzy ży cie za wo do we ma ją już po -
za so bą.

To nasz zie lo ny, ma ły świat. Oa za ci szy i spo ko ju z da -
la od miej skie go ru chu, gwa ru i spa lin. Miej sce re ali za cji
na szych przy rod ni czych za in te re so wań np. w two rze niu
ko lek cji ulu bio nych ro ślin ozdob nych, ho dow li ry bek 
w oczkach wod nych, ho dow li ra so wych go łę bi itp. To
wresz cie ruch na świe żym po wie trzu i kom fort psy chicz -
ny ob co wa nia z przy ro dą /za pa chy, kształ ty, bar wy, prze -
strzeń/. Waż nym aspek tem po sia da nia dział ki dla osób
star szych i sa mot nych jest kon takt nie tyl ko z przy ro dą,
ale i są sia da mi. To tak że wła sne, świe że wa rzy wa i owo -
ce, a tym sa mym oszczę dza nie na ich za ku pach.

Nie wy obra żam so bie aby ktoś ogra ni czo ny czte re ma
ścia na mi swe go ga bi ne tu, mógł za de cy do wać o li kwi da -
cji ogro dów dział ko wych. Nikt nie ma pra wa do po zba -
wie nia lu dzi ra do ści ży cia, po trze by wy po czyn ku i ma łe go
ką ta zie le ni.

/-/ Sta ni sław Zię cik

2. Hi sto ria ROD im. Zo fii Urba now skiej w Ko ni nie

Aby roz po cząć hi sto rię na sze go Ogro du na le ży stwier -
dzić, że na te re nie na sze go mia sta Ko ni na 30 lat te mu, bo
ty le li czy nasz Ogród, ist nia ło już kil ka Pra cow ni czych
Ogro dów Dział ko wych lecz, gdy nada rzy ła się sy tu acja
do roz wo ju tej for my po sia da nia grun tów pod upra wę i
zwięk sze nia ilo ści ogro dów pod egi dą PZD to, po uchwa -
le niu przez Sejm Usta wy o Pra cow ni czych Ogro dach
Dział ko wych ów cze sny Pre zes Za rzą du Wo je wódz kie go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ko ni nie – Jó zef So -
bień zwró cił się z wnio skiem do Urzę du Miej skie go w
Ko ni nie o prze ka za nie grun tu ziem skie go na rzecz PZD
ce lem zor ga ni zo wa nia ko lej ne go Pra cow ni cze go Ogro du
Dział ko we go na te re nie mia sta. Urząd Mia sta Ko ni na zna -
jąc sy tu ację miesz kań ców i ich po trze by oraz po sia dał po
czę ści ta kie grun ty po zy tyw nie usto sun ko wał się do te go

wnio sku i za ofe ro wał do za go spo da ro wa nia grun ty V i VI
kla sy rol nej, by ły to ra czej grun ty w więk szo ści ba gien ne
i piasz czy ste o po wierzch ni 51.7340 ha le żą ce przy po łu -
dnio wej gra ni cy ad mi ni stra cyj nej mia sta Ko ni na przy 
ul. Świę to jań skiej 49 był to te ren są sia du ją cy z Ży chli nem
przy uli cy Świę to jań skiej od da lo ny o oko ło 8 km od osie -
dli bu dow nic twa wie lo ro dzin ne go w Ko ni nie.

Po sia da jąc gwa ran cję prze ka za nia tych grun tów pod Pra -
cow ni cze Ogro dy Dział ko we przed sta wi cie le Za rzą du Wo -
je wódz kie go PZD zwró ci li się do Rad Za kła do wych Ko-
niń skich Za kła dów Pra cy o po zy tyw ne wspar cie PZD w
spra wie par ty cy pa cji, w kosz tach wy ku pu tych grun tów od
rol ni ków in dy wi du al nych. Wy ce nio no, że koszt par ty cy pa -
cji i przy dzie le nia jed nej dział ki to kwo ta 47.021 zł, ja ki
ewen tu al nie po nie sie Za kład Pra cy za chęt ne go jed ne go

97



pra cow ni ka, a pra cow nik wpła cał by ja ko dział ko wiec 
7 tys. zł, na to miast Kra jo wa Ra da PZD prze ka że kwo tę 
93 mln. zł z prze zna cze niem na in we sty cje Ogro do we. Po -
zo sta łe środ ki po cho dzi ły by od or ga nów ad mi ni stra cji te re -
no wej. Ma jąc ta kie za bez pie cze nie i moż li wo ści fi nanso we
do za go spo da ro wa nia, 56 Za kła dów Pra cy z te re nu mia sta
Ko ni na wy ra zi ło swój ak ces w po zy ska niu tych grun tów na
rzecz swo ich pra cow ni ków, by sta li się oni dział kow ca mi i
człon ka mi PZD. Tak więc po wo ła no Spo łecz ny Ko mi tet Bu -
do wy Ogro du, któ ry za jął się spra wa mi in we sty cyj ny mi.
Usta lo no na nim czte ry eta py bu do wy Ogro du:

– I etap – ogro dze nie, wo da i bu dyn ki so cjal no - biu ro we,
– II etap – dro gi we wnętrz ne Ogro du,
– III etap – dom dział kow ca,
– IV etap – elek try fi ka cja.
W dniu 1.06.1980 r. w Sa li PKP przy ul. Ko le jo wej od by -

ło się pierw sze ze bra nie za ło ży ciel sko -or ga ni za cyj ne po wo -
łu ją ce do ży cia Za rząd no wo pow sta ją ce go Ogro du. W ze-
bra niu uczest ni czy li człon ko wie Za rzą du Wo je wódz kie go
PZD pod prze wod nic twem Jó ze fa So bie nia oraz 66 kan dy -
da tów na człon ków PZD z ko niń skich Za kła dów Pra cy.

Pierw szym wy bra nym Prze wod ni czą cym Za rzą du POD
no wo pow sta ją ce go Ogro du zo stał Kol. Hen ryk Kwiat -
kow ski. Ze bra ni na swym pierw szym po sie dze niu pod ję -
li na stę pu ją ce Uchwa ły:

– po pierw sze przy ję to na zwę Ogro du – Mię dzy za kła do -
wy Pra cow ni czy Ogród Dział ko wy im. Zo fii Urba now -
skiej,

– po dru gie – skład ka rocz na od jed nej dział ki wy no sić
bę dzie 150 zł,

– po trze cie – usta lo no, że czyn spo łecz ny pra cy na rzecz
Ogro du wy no sić bę dzie, od pra co wa nie 10 go dzin rocz nie
lub wpła tę 25 zł za każ dą go dzi nę za jej nie prze pra co wa nie.

Za rząd Mię dzy za kła do wych Pra cow ni czych Ogro dów
Dział ko wych im Z. Urba now skiej w swej po cząt ko wej fa -
zie, pra co wał w bar dzo spar tań skich i spe cy ficz nych wa -
run kach, gdyż nie po sia dał żad ne go za ple cza biu ro -
wo -tech nicz ne go, a je go pra ca po le ga ła na za sa dzie po -
dzia łu przy dzie lo ne go grun tu na po szcze gól ne dział ki oraz
przyj mo wa nie i re je stra cja człon ków PZD.

Po rocz nej ta kiej pra cy Prze wod ni czą cy Za rzą du Ogro -
du Hen ryk Kwiat kow ski w dniu 8.08.1981 r. zre zy gno wał
z pia sto wa nej funk cji. Obo wiąz ki Prze wod ni czą ce go Za -
rzą du MPOD im. Z. Urba now skiej przy jął Kol. Ry szard
Ka miń ski do tych cza so wy czło nek te go Za rzą du. Dal sza
pra ca i zdo by wa nie fi nan sów po trzeb nych na two rze nie
nie zbęd nej in fra struk tu ry do pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia Ogro du od stro ny Za kła dów Pra cy, by ły bar dzo trud -
ne, a cza sa mi wręcz nie do prze bi cia się w tym te ma cie
przez Za rząd Ogro du.

Uda ło się Za rzą do wi POD uzy skać od Kom bi na tu Bu -
dow la ne go na za sa dzie wy po ży cze nia ba ra ko wo zu /patrz
zdję cie wy żej/ w któ rym Za rząd Ogro du urzą dził swo je
funk cjo nal ne biu ro. Trze ba tu stwier dzić, że był to cięż ki
okres two rze nia cze goś z ni cze go. Mi mo, że Ko mi sja Re -

wi zyj na w pro to ko le z dnia 6.04.1982 roku stwier dzi ła, 
iż Za rząd Ogro du dys po nu je kwo tą 420.149 złotych to
środ ki te by ły kro plą w mo rzu po trzeb, by wy ko nać pra -
ce i za bez pie czyć pra wi dło we funk cjo no wa nie MPOD 
a prze cież na dzień 31.12.1981 roku. Za rząd MPOD 
im. Z. Urba now skiej roz dy spo no wał 997 dzia łek, a ist niał
jesz cze grunt do po dzia łu.

W dniu 21.08.1982 r. z funk cji prze wod ni czą ce go Za -
rzą du Ogro du re zy gnu je Kol. Ry szard Ka miń ski a obo -
wiąz ki te przyj mu je po now nie Kol. Hen ryk Kwiat kow ski.

W tym że ro ku 1982 za czę to re ali za cję pod ję te go wcze -
śniej pla nu w czte rech eta pach prac in we sty cyj nych, że
przy po mnę:

– I etap – ogro dze nie te re nu; do star cze nia wo dy do dzia -
łek; wy bu do wa nia bu dyn ku ad mi ni stra cji i bu dyn ku go -
spo dar cze go,

– II etap – wy ko na nie dróg we wnętrz nych Ogro du,
– III etap – wy bu do wa nie do mu dział kow ca -świe tli cy,
– IV etap – elek try fi ka cja Ogro du,
moż li wość eta po wa nia re ali za cji za dań in we sty cyj nych

mo gła za ist nieć, gdyż Za rząd Wo je wódz ki PZD w Ko ni -
nie otrzy mał Kra jo wą obie ca ną do ta cję w wy so ko ści
9.300.000 zł z prze zna cze niem dla MPOD im. Z. Urba -
now skiej oraz POD „Wspól no ta” i POD „Paw łów” to są -
sia du ją ce Ogro dy.

W dniu 14.08.1984 r. od by ło się ko lej ne Wal ne Ze bra -
nie, gdzie głów ny mi pro ble ma mi ja ki mi za ję ło się Wal ne
Ze bra nie, by ły spra wy roz pro wa dze nia wo dy do po szcze -
gól nych dzia łek na Ogro dzie oraz oce nia no, jak re ali zo -
wa ne są in we sty cje na te re nie ca łe go Ogro du, by ła też
oma wia na spra wa funk cjo no wa nia ko mu ni ka cji miej skiej.
Wal ne Ze bra nie pod ję ło 15 Uchwał w któ rych za war to tre -
ści po czy nań ja ki mi wi nien za jąć się no wo wy bra ny Za -
rząd. W tym dniu Pre ze sem Za rzą du MPOD zo sta je po
raz ko lej ny Kol. Hen ryk Kwiat kow ski, na to miast Prze -
wod ni czą cym Ko mi sji Re wi zyj nej zo stał wy bra ny Kol.
Jan So chac ki, a Prze wod ni czą cym Ko mi sji Roz jem czej
Koi. Bo gu mił Świ der ski. Po dwóch la tach dzia ła nia Za -
rzą du od Wal ne go Ze bra nia od by ło się ze bra nie Spra woz -
daw cze oma wia ją ce stan re ali za cji pod ję tych Uchwał. W
ze bra niu spra woz daw czym uczest ni czy ło 78 de le ga tów,
któ rzy re pre zen to wa li już 1312 człon ków POD.

W tym okre sie spra woz daw czym jak po in for mo wa no
prze ka za no do użyt ku 12 ukoń czo nych in we sty cji, by ły to
in we sty cje ta kie jak np.

– zbior nik bez od pły wo wy,
– bu dy nek ma ga zy no wy,
– bu dy nek hy dro for ni z wy po sa że niem,
– sieć wo do cią go wa,
– stud nia głę bi no wa z wy po sa że niem,
– bu dy nek ad mi ni stra cyj no -go spo dar czy oraz li nię ener -

ge tycz ną NN.
Do koń czo no dro gę do jaz do wą i dro gi we wnętrz ne na

Ogro dzie oraz obu do wa no stud nię i za in sta lo wa no sprę -
żar kę. W tym okre sie prze ka za no rów nież nie od płat nie
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Za kła do wi Ener ge tycz ne mu li nię WN oraz sta cję trans -
for ma to ro wą do dal szej eks plo ata cji.

By MPOD im. Z. Urba now skiej mógł pra wi dło wo funk -
cjo no wać trze ba by ło jesz cze wy ko nać me lio ra cję ogro du
i wy ko nać dru gi od wiert stud ni głę bi no wej. Jak rów nież
zbu do wać so bie przy sta nek au to bu so wy MZK oraz do -
koń czyć bu do wę 6 sza le tów pu blicz nych na te re nie Ogro -
du. Jak z te go wy ni ka ło pra cy by ło wie le a ostat nim
eta pem prac, by ło osta tecz ne wy ko na nie dróg we wnętrz -
nych po za koń cze niu ro bót me lio ra cyj nych, tak więc Za -
rząd MPOD miał co ro bić w naj bliż szym okre sie cza su.
Na te w/w in we sty cje wy dat ko wa no kwo tę 74.172.386 zł.

W dniu 30.04.1988 ro ku od by ło się ko lej ne Wal ne Ze -
bra nie na któ rym Pre ze sem po now nie zo stał wy bra ny Kol.
Hen ryk Kwiat kow ski z no wym skła dem oso bo wym Za -
rzą du POD Ilość dzia łek wzro sła do osta tecz ne go za go -
spo da ro wa nia te re nu tj. 1336 dzia łek. Po za koń cze niu
czę ścio wej me lio ra cji Ogro du oraz wy ko na niu do dat ko -
we go od wier tu czy li wy ko na niu dru giej stud ni głę bi no -
wej ze wzglę du na brak dal szych środ ków fi nan so wych
Za rząd POD za wie sił dal szą dzia łal ność in we sty cyj ną.
Dzia łal ność ta mu sia ła zo stać za wie szo na, gdyż Ra dy Za -
kła do we prze sta ły fi nan so wać Ogród, jak rów nież Urząd
Mia sta nie przy stą pił do wy ko na nia, mi mo za ło żo ne go
pla nu wy ko na nia dro gi ze wnętrz nej wo kół dzia łek. A tym
sa mym am bit ny plan o wy bu do wa niu świe tli cy na 100
osób z peł nym za ple czem so cjal nym legł w gru zach. Tak
więc, ten trud ny czte ro let ni okres dzia łal no ści Za rzą du od -
bił się nie bez echa przy ko lej nym Wal nym Ze bra niu, któ -
ry zo stał od by ty 21.04.1992 ro ku. Na tym to Wal nym
Ze bra niu swo je nie za do wo le nie de le ga ci zre ali zo wa li wy -
bie ra jąc no wy Za rząd POD, gdzie Pre ze sem zo stał wy bra -
ny Koi. Wła dy sław Ser win.

No wy Za rząd P.O.D. po sta wił so bie am bit ne za da nie by
wy ko nać mię dzy in ny mi:

– za adop to wać po miesz cze nia go spo dar cze ogro du na
świe tli cę,

– ze lek try fi ko wać ogród tzn. do pro wa dzić ener gię elek -
trycz ną do po szcze gól nych dzia tek na koszt użyt kow ni -
ka - dzier żaw cy,

– uru cho mić warsz tat me cha nicz ny, któ ry świad czył by
usłu gi dział kow com i prze pro wa dzał od płat nie opry ski
drzew,

– pod ję to rów nież de cy zję o za ku pie ko lej nej pom py
głę bi no wej i wy bu do wa nie dwu ko mo ro we go szam ba.

Wpro wa dza jąc te po sta no wie nia w czyn, tym sa mym
ze bra no znacz ne su my pie nię dzy na po czet elek try fi ka cji
in dy wi du al nych dzia łek z wpłat od za in te re so wa nych
dział kow ców. Za rząd P.O.D. dys po nu jąc tak znacz ną su -
mą pie nię dzy nie w peł ni unik nął ba ła ga nu księ go we go, 
a tym sa mym nie wła ści wa go spo dar ka środ ka mi fi nan so -
wy mi do pro wa dzi ła do te go, że efek ty prac elek try fi ka cji
dzia łek by ły nie współ mier ne do ich wy dat ko wa nia. Na -
stą pił krach fi nan so wy, gdzie stra ty się gnę ły mi lio nów ów -
cze snych zło tych pod ko niec ro ku 1992. Efekt koń co wy

te go ca łe go za mie sza nia skoń czył się od wo ła niem Pre ze -
sa Za rzą du POD Kol. Wła dy sła wa Ser wi na i po wo ła nia
Za rzą du Ko mi sa rycz ne go pod Prze wod nic twem Kol. Ja -
na Ku bi szew skie go w dniu 25.09.1992 ro ku.

Za rząd Ko mi sa rycz ny P.O.D. swo im dzia ła niem nie do -
pro wa dził jed nak do od by cia Nad zwy czaj ne go Wal ne go
Ze bra nia człon ków POD im. Z. Urba now skiej. Spra wą
więc mu siał za jął się Za rząd Wo je wódz ki PZD i zwo łał
na dzień 31.03.1993 r. ze bra nie człon ków Ogro du przy
udzia le przed sta wi cie li Kra jo we go Za rzą du Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. O sy tu acji za ist nia łej na te re nie
Ogro du w tym cza sie sze ro ko roz pi sy wa ła się lo kal na pra -
sa re la cjo nu jąc na bie żą co spra wę na ła mach swych ga -
zet. Ze bra nie człon ków POD w dniu 31,03.1993 r. ma ją ce
za że gnać nie do brą sy tu ację na Ogro dzie, wy bra ło no we
wła dze Za rzą du POD z Pre ze sem Koi. Sta ni sła wem Pa -
lu szyń skim. Pre zes Kol. Sta ni sław Pa lu szyń ski przy
współ pra cy z przed sta wi cie lem Pro ku ra tu ry Re jo no wej
zdo łał od zy skać klu cze do biu ra Za rzą du i prze jął do ku -
men ty do ty czą ce P.O.D. im. Z. Urba now skiej, na to miast
spra wy zwią za ne z fi nan sa mi Ogro du, bę dą ce w ge stii by -
łe go Pre ze sa, księ go wej oraz ka sjer ki prze ka zał do dal -
szych dzia łań pro ku ra tor skich. Był to szcze gól nie trud ny
okres w hi sto rii Ogro du.

No wo wy bra ny Za rząd POD roz po czął swo ją pra cę re -
ali zu jąc da lej elek try fi ka cję dzia łek na Ogro dzie. Na ko -
niec ro ku 1993 od by ło się ko lej ne ze bra nie spra woz -
daw cze na któ rym wg. do ku men ta cji osią gnię to po zy tyw -
ny efekt fi nan so wy, mi mo znacz nych zo bo wią zań ja ki mi
by ły wpła ty na elek try fi ka cję dzia łek.

Po dwóch la tach w dniu 22.04.1995 r. na ko lej nym ze -
bra niu spra woz daw czym po za po zna niu się przez de le ga -
tów z tre ścią o efek tach fi nan so wych Ogro du, na stą pi ło
ko lej ne nie za do wo le nie dział kow ców, co by ło pod sta wą
stwier dze nia o ko lej nej nie go spo dar no ści Za rzą du POD
Za koń czy ło się to skie ro wa niem pi sma z pod pi sa mi 108
dział kow ców do Za rzą du Wo je wódz kie go PZD.

Za rząd Wo je wódz ki PZD na pod sta wie tre ści te go pi -
sma prze pro wa dził kom plek so wą kon tro lę, któ ra po twier -
dzi ła w ca łej roz cią gło ści nie go spo dar ność fi nan so wą
Za rzą du i dal sze ol brzy mie za dłu że nie Ogro du, któ re wy -
nio sło 85.997 zł. Efek tem wy ni ku tej kon tro li by ło Ze bra -
nie De le ga tów POD w dniu 23.11.1996 r., gdzie po now nie
po wo ła no Za rząd Ko mi sa rycz ny POD w skła dzie 13 oso -
bo wym, pod prze wod nic twem Kol. Hen ry ka Kur ka a je -
go za stęp ca mi zo sta li Kol. Ry szard Ka miń ski, Ma ria
Den siuk i Ja nusz Dziub czyń ski. Głów ne za gad nie nia, któ -
ry mi za jął się Za rząd Ko mi sa rycz ny to:

– elek try fi ka cja Ogro du,
– roz li cze nie by łe go Za rzą du POD,
– ne go cja cje z do staw ca mi i prze dłu że nie ter mi nów

spłat za dłu żo nych kwot oraz upo rząd ko wa nie do ku men ta -
cji POD.

W dniu 14.04.1997 r. Za rząd Ko mi sa rycz ny zwo łu je
Nad zwy czaj ne Wal ne Ze bra nie człon ków POD. Wal ne
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Ze bra nie udzie la ab so lu to rium Za rzą do wi Ko mi sa rycz ne -
mu POD. Na tym Wal nym Ze bra niu obec nych by ło 34 de -
le ga tów z 46 wy bra nych oraz w ze bra niu udział wzię ło 61
dział kow ców. Dys ku sja na ze bra niu mia ła te mat pod sta -
wo wy – nie go spo dar ność by łe go Za rzą du POD wy bra ne -
go w 1993 r. Nad zwy czaj ne Wal ne Ze bra nie wy bra ło 
15-oso bo wy no wy Za rząd POD, 7-oso bo wą Ko mi sję Re -
wi zyj ną i 6-oso bo wą Ko mi sję Roz jem czą. No wo wy bra -
nym Pre ze sem zo stał Kol. Ry szard Ka miń ski, a je go
za stęp cą zo stał Kol. Ja nusz Dziub czyń ski. Prze wod ni czą -
cym Ko mi sji Re wi zyj nej zo stał Kol. Bo le sław Si kor ski 
a Prze wod ni czą cym Ko mi sji Roz jem czej Kol. Sta ni sław
Miel cza rek. No wy Za rząd POD mu siał po ko nać po wsta -
łe trud no ści fi nan so we i do koń czyć re ali za cję roz po czę -
tych za dań in we sty cyj nych. Swo ją pra cę roz po czął od
re ali za cji za war tych usta leń w pla nie pra cy za twier dzo -
nym na Nad zwy czaj nym Wal nym Ze bra niu, kon se kwen -
cja po czy nań przez ca ły rok 1997 po zwo li ła Za rzą do wi
za cho wać płyn ność fi nan so wą oraz wy pra co wa nie do dat -
nie go bi lan su, któ ry prze zna czo no na fun dusz roz wo ju
POD. W lu tym 1998 ro ku w wy ni ku pod ję tych dzia łań
przez po wo ła ną Ko mi sję ds. roz li czeń od zy ska no znacz -
ne kwo ty stra co nych rze ko mo pie nię dzy a Pro ku ra tu ra Re -
jo no wa ma jąc na uwa dze chęć wy rów na nia strat w ca ło ści
po sta no wi ła wa run ko wo do cho dze nie umo rzyć. Za czął się
po zy tyw ny okres dzia ła nia Za rzą du POD.

W dniu 21.03.1998 r. zwo ła no Kon fe ren cję Spra woz -
daw czą De le ga tów POD w któ rej udział wzię ło 31 de le -
ga tów i 30 dział kow ców. Na kon fe ren cji omó wio no stan
ak tu al ny fi nan sów Ogro du i spra wy bie żą ce, jak na pra wa
dro gi do jaz do wej do Ogro du od stro ny wschod niej i wy -
ko na nie do dat ko we go par kin gu oraz utrzy ma nie po rząd -
ku na te re nie ca łe go Ogro du. W cią gu ca łe go ro ku kon -
se kwent nie re ali zo wa no wcze śniej na kre ślo ne za da nia 
i zmniej sza no kon se kwent nie za dłu że nie fi nan so we Ogro -
du a wy pra co wa ne kwo ty in plus prze zna cza no na fun -
dusz roz wo ju P.O.D. W 1998 r. z elek try fi ko wa no 97
dzia łek. W tym sa mym cza sie tj. 30.09.1998 ro ku Gmi na
Miej ska Ko nin prze ka za ła w try bie bez prze tar go wym
Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców grun ty wcho dzą ce
w skład Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go im. Zo fii
Urba now skiej w wie czy ste użyt ko wa nie na 99 lat, na któ -
re to grun ty za ło żo no księ gę wie czy stą o sy gna tu rze – KW
nr 47740.

W dniu 24.04.1999 r. od by ła się ko lej na Kon fe ren cja
Spra woz daw cza, gdzie na ko łach sek to ro wych oma wia no
sy tu ację go spo dar czo -fi nan so wą Ogro du i wy bra no 51 de -
le ga tów na Kon fe ren cję. Efek tem tych spo tkań by ła obec -
ność 45 de le ga tów i 23 dział kow ców na od by wa ją cej się
Kon fe ren cji. Pod ję to 7 rze czo wych Uchwał a w dys ku sji
wzię ło udział 22 de le ga tów. Na kon fe ren cji wy bra no 
2 de le ga tów Koi. Koi. Ry szar da Ka miń skie go i Ja na 
Ku bi szew skie go do re pre zen to wa nia sta no wi ska POD 
im. Z. Urba now skiej na Nad zwy czaj nym Zjeź dzie Okrę gu
PZD w Ka li szu. Po tym Nad zwy czaj nym Zjeź dzie w dniu

28.10.1999 r. do ko na no zmian w struk tu rze Od dzia łów
Okrę go wych PZD. Okręg Ko niń ski zo stał po łą czo ny 
z Okrę giem Ka lisz. Zwo ła ny Zjazd wy brał no we wła dze
Okrę gu Ka lisz, gdzie Pre ze sem zo stał wy bra ny Kol. Je rzy
Wdow czyk, a Wi ce pre ze sem Kol. Ry szard Ka miń ski - Pre -
zes na sze go Ogro du. Do ko na no rów nież wy bo ru Pre ze sa
Ko le gium Re jo nu Ko nin i funk cję tę po wie rzo no Kol. Ry -
szar do wi Ka miń skie mu. Od te go cza su POD im. Z. Urba -
now skiej przy zgod nej pra cy Za rzą du wy cho dzi na pro stą.
Za rząd POD za czy na pra co wać zgod nie z re gu la mi nem 
i Sta tu tem PZD Or ga ni zo wa ne są Dni Dział kow ca na któ -
rych naj bar dziej za an ga żo wa ni dział kow cy w pra cach na
rzecz Ogro du i nie tyl ko otrzy mu ją od zna cze nia i dy plo my
uzna nia, ale rów nież na gro dy rze czo we.

W dniu 29.04.2000 r. na ko lej nej Kon fe ren cji Spra woz -
daw czej, gdzie udział bie rze 47 de le ga tów i 16 dział kow -
ców swo ją obec ność rów nież za zna czy li Pre zes Za rzą du
Okrę gu PZD w Ka li szu – Je rzy Wdow czyk i star szy In spek -
tor OZ PZD – Jó ze fa Mi cha lak a z lo kal nych władz obec -
ny był Se kre tarz UM w Ko ni nie – Ma rek Za widz ki. Po
przed sta wie niu spra woz da nia z dzia łal no ści Za rzą du POD
za rok 1999, de le ga ci Kon fe ren cji bez za strze żeń udzie li li
Za rzą do wi ab so lu to rium i za twier dzi li bu dżet na 2000 roku.

Po tych de cy zjach wi dać, że suk ce syw na i go spo dar na
dzia łal ność pod prze wod nic twem Pre ze sa Kol. Ry szar da
Ka miń skie go i je go Za rzą du za czy na wy pro wa dzać sy tu -
acją fi nan so wą Ogro du we wła ści wym kie run ku. Dzień
Dział kow ca 2000 ro ku to rów nież uro czy stość XX-le cia
po wsta nia Ogro du, ju bi le usz jest oka zją do po dzię ko wań
i od zna czeń oraz in te gra cji ro dzi ny dział kow ców. W ob -
cho dach ju bi le uszu obec ni by li: Pre zes OZ PZD - Je rzy
Wdow czyk; Prze wod ni czą cy OKR PZD – Je rzy Gra jek;
Po seł na Sejm RP – Jó zef No wic ki; Wi ce mar sza łek Sej mi -
ku Wiel ko pol skie go – Jan Kop czyk i Pre zy dent Mia sta
Ko ni na – Ka zi mierz Pa łasz.

Uro czy sto ści ju bi le uszo we za koń czy ła za ba wa ta necz -
na, gdzie przy gry wa ła or kie stra do tań ca, jak twier dzi li
dział kow cy, trze ba nam wię cej ta kich uro czy sto ści, co Za -
rząd POD wziął so bie do ser ca.

POD im. Z. Urba now skiej w dal szych la tach pod kie -
row nic twem Pre ze sa Koi. Ry szar da Ka miń skie go i je go
kol. z Za rzą du pra cu je zgod nie ze Sta tu tem PZD i re gu la -
mi na mi, gdzie pod sta wą do dzia ła nia są ko lej ne po dej mo -
wa ne Uchwa ły na co rocz nych Kon fe ren cjach Spra-
woz daw czych, a co czte ry la ta na Wal nych Ze bra niach
Spra woz daw czo -Wy bor czych, Kol. Ry szard Ka miń ski już
trze cią ka den cję peł ni funk cję Pre ze sa, a je go do świad -
cze nie i wła ści we po dej ście do za gad nień go spo dar czo -fi -
nan so wych POD a obec nie ROD, przy nio sło efekt 
w po sta ci zli kwi do wa nia za dłu że nia Ogro du ja ki zo sta wi -
li je go po przed ni cy oraz do pro wa dzi ło do po zy tyw ne go
działa nia i płyn nej nie za leż no ści fi nan so wej Ogro du.

Tak więc mo że ten Za rząd na Ogro dzie bez prze szkód
pro wa dzić swo ją dzia łal ność i moż na tym sa mym stwier -
dzić iż w cią gu tych mi nio nych 14 ko lej nych la tach na
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Ogro dzie dla po trzeb dział kow ców do ko na no: za ku pu 
3 pomp głę bi no wych, a tym sa mym zmo der ni zo wa no sieć
elek trycz ną hy dro for ni dzię ki cze mu zmniej szy ła się awa -
ryj ność w do sta wie wo dy; za koń czo no mo der ni za cję
obiek tu go spo dar cze go na świe tli cę wraz z wy po sa że niem;
do ko na no ada pta cji po miesz cze nia ma ga zy no we go na po -
miesz cze nie so cjal ne i wy po sa żo no go w sprzęt ku chen ny;
pod łą czo no świe tli cę wraz z za ple czem do zbior ni ka bez -
od pły wo we go chro niąc tym sa mym obiekt przed de gra da -
cją w ra mach ochro ny śro do wi ska; zmo der ni zo wa no sieć
me lio ra cyj ną, wy ko nu jąc jed no cze śnie stu dzien ki re wi zyj -
ne, któ rych by ło brak. Prze zna cza jąc wy go spo da ro wa ne
pie nią dze na dal sze in we sty cje na rzecz Ogro du do ko na no
rów nież wy mia ny sto lar ki okien nej i drzwio wej w po -
miesz cze niach biu ro wych i przy sto so wa no zgod nie z prze -
pi sa mi po miesz cze nie biu ro we dla po trzeb ka so wych,
wy ko na no tym sa mym ele wa cje w raz z ocie ple niem
obiek tów Ogro do wych i ad op to wa no po miesz cze nie ma -
ga zy no we na bi blio te kę Ogro do wą z któ rej ko rzy sta ją
dział kow cy. Ogród wy po sa żo no w 8 ga blot in for ma cyj -
nych i wpro wa dzo no na zew nic two ale jek w Ogro dzie. By
bar dziej uspraw nić pra cę księ go wo ści – za ku pio no kom pu -
ter – Lap top, a dla go spo da rzy Ogro du - ro we ry do po ru -
sza nia się po te re nie, ko siar ki oraz za ku pio no rów nież
pie ce ga zo we i elek trycz ne do ogrze wa nia po miesz czeń
biu ro wych i hy dro for ni. Urzą dzo no tak że miej sca do skła -
do wa nia od pa dów ko mu nal nych oraz wy po sa żo no Ogród
w po jem ni ki do skła do wa nia opa ko wań pla sti ko wych 
i szkła. W chwi li obec nej ze lek try fi ko wa nych ma my 948
na 1336 dzia łek w dzier żaw nej eks ploata cji na Ogro dzie.

W dal szym cią gu sys te ma tycz nie od by wa ją się po sie -
dze nia i Kon fe ren cje Spra woz daw cze Za rzą du ROD, roz -
wi ja się dzia łal ność kul tu ral no -oświa to wa po przez
or ga ni zo wa ne na Ogro dzie Dni Dziec ka, Dni Dział kow ca
czy im pre zy zwią za ne z otwar ciem, i za mknię ciem se zo -
nu dział ko we go. Pro wa dzo na jest bi blio te ka Ogro do wa,
któ ra po sia da po nad 200 sztuk wo lu mi nów fa cho wej li te -
ra tu ry do ty czą cej ogrod nic twa, jak rów nież pra sę fa cho wą
z te go sa me go te ma tu. Od by wa ją się tak że na na szym
Ogro dzie szko le nia z za kre su wie dzy pra cy na dział ce pro -
wa dzo ne przez na szych Ogro do wych In spek to rów z te go
za kre su. Pro ble my ży cia dział ko we go za ła twia ne są na
bie żą co i zgod nie z prze pi sa mi wy ni ka ją cy mi ze Sta tu tu
PZD, jed nak jak to by wa we wspól no tach, któ re two rzą

lu dzie, nie unik nio ne są rów nież za draż nie nia lo kal ne, wy -
ni ka ją ce ze współ ży cia są siedz kie go, ale te sy tu acje roz -
wią zu je u nas Za rząd ROD przy współ pra cy z Ko mi sją
Roz jem czą.

Obec ny Za rząd R.O.D. ma świa do mość, że dział ki sta -
ją się dziś miej scem re kre acji i wy po czyn ku a tym sa mym
co raz mniej dział kow ców upra wia wa rzy wa. Dla te go też
sta ra ślą by spro stać dział kow com w ich po trze bach dnia
co dzien ne go. Or ga ni zu je na te re nie Ogro du róż ne go ro -
dza ju kon kur sy, któ re ma ją bar dzo du ży wpływ na po pra -
wę sta nu za go spo da ro wa nia dzia łek, jak i na ich
mo der ni za cję, pro wa dzą cą do lep sze go wy po sa ża nia w
nie zbęd ne dla dział kow ców urzą dze nia. A chcąc po pra -
wić i jesz cze bar dziej wspo móc dział kow ców w wie dzę i
bliż szy kon takt z Za rzą dem R.O.D. uru cho mio no w 2010
ro ku Ogro do wą stro nę in ter ne to wą na któ rej za miesz cza -
ne są w za leż no ści od po trzeb in for ma cje o Ogro dzie, o
eko lo gii, jak rów nież o współ pra cy z ogro da mi są sia dów
i pra cy Za rzą du i wie le, wie le cie ka wych te ma tów. Po nad -
to wy da wa ny jest lo kal ny Ogro do wy, pi sa ny co mie siąc
„Biu le tyn In for ma cyj ny”.

A, że za pra cę i wy si łek oraz za an ga żo wa nie w pra cę na
rzecz spo łecz no ści dział ko wi czów na le ży rów nież po dzię -
ko wać człon kom PZD, Za rząd R.O.D. ma jąc to na uwa -
dze, do chwi li obec nej od zna czył 329 dział kow ców,
któ rzy otrzy ma li od zna ki „Za słu żo ny Dział ko wiec” w tym
36-zło tych; 146-srebr nych i 147-brą zo wych, po nad to 20
dział kow ców zo sta ło od zna czo nych przez Pre zy den ta
Mia sta Ko ni na od zna cze niem „Za słu żo ny dla Mia sta Ko -
ni na”, a 16 dział kow ców po sia da od zna cze nie „ Za za słu -
gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”.

W ro ku 2010 jak już wspo mnia łem nasz Ro dzin ny
Ogród Dział ko wy im. Zo fii Urba now skiej w Ko ni nie ob -
cho dzi XXX-le cie swo je go po wsta nia i swo jej dzia łal no -
ści dla do bra spo łecz no ści Mia sta Ko ni na i jak z mo jej
re la cji wy ni ka ma co świę to wać. Przede wszyst kim to, że
te 30 lat nie zo sta ło zmar no wa ne, lecz prze ku te je na do -
brze speł nio ny obo wią zek, wo bec sie bie sa mych i do bra
miesz kań ców na sze go mia sta. Lecz jak ten Ju bi le usz ob -
cho dzi li śmy, wy star czy wejść na stro nę www.ro dur ba -
now skiej.prv.pl by się o tym do wie dzieć. Hi sto rię po
krot ce o Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym im. Zo fii
Urba now skiej w Ko ni nie spi sał

An drzej F. Skrzy piń ski

3. ROD im. „Mam ry” w Wę go rze wie

Jak po wsta wa ły na sze ogro dy
W wie lu mia stach już by ły. Miesz kań cy Wę go rze wa

tak że ma rzy li o swo im ka wał ku zie mi gdzie mo gli by upra -
wiać wła sne, zdro we owo ce, wa rzy wa i ulu bio ne kwia ty.

W 1976 ro ku gru pa pra cow ni ków z Wę go rzew skie go
POM-u i KONS-DOMU za dzia ła ła po zy tyw nie i tak de -
cy zją Na czel ni ka Mia sta i Gmi ny w Wę go rze wie zo stał
wy dzie lo ny te ren po ło żo ny przy ul. l Ma ja i Nad brzeż nej
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o po wierzch ni 8,6 ha z prze zna cze niem pod Pra cow ni czy
Ogród Dział ko wy.

W dniu 23 li sto pa da 1976 r. po wo ła no Ko mi tet Or ga ni -
za cyj ny Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go w skła dzie:

1. Jó zef KWIATKOWSKI – prze wod ni czą cy
2. Piotr MUZYCZUK – z -ca prze wod ni czą ce go
3. Alek san der PASZLIŃSKI – skarb nik
4. Wa cław WIEROMIEJ – se kre tarz
5. Sta ni sław KKZYSZCZAK – go spo darz
6. Jan PYRA – czło nek
7. Jó zef KĘDZIOR – czło nek
8. Piotr ROZMYSŁOWSKI – czło nek
W pierw szym po sie dze niu Ko mi te tu or ga ni za cyj ne go

udział wzię ły
– Ha li na STASZAŁEK – in struk tor Wo je wódz kie go Za -

rzą du P.O.D. Bia ły stok 
– Te re sa WALASEK – kie row nik Wy dzia łu Go spo dar -

ki w Wę go rze wie.
Prze wod ni czą cy za rzą dził lo so wa nie dzia łek przez ze -

bra nych kan dy da tów – roz dy spo no wa no 105 dzia łek. Co
to by ły za dział ki! Tam nie bar dzo da ło się co kol wiek
upra wiać. Te ren pod mo kły, po ro śnię ty krza ka mi, ale ten
kto się zde cy do wał był do brej my śli. Te swo je wy ma rzo -
ne 3 ary na le ża ło oczy ścić z krza ków i uciąż li wych chwa -
stów. Kto mógł to do wiózł so bie zie mi lub pró bo wał
od wod nić. Nie któ rzy już w pierw szym ro ku ogro dzi li
swo je dział ki. 

Wio sną 16 mar ca 1977 r. od by ło się pierw sze Wal ne Ze -
bra nie człon ków na któ rym wy bra no Za rząd w skła dzie:

1. Jó zef KWIATKOWSKI – Prze wod ni czą cy Za rzą du
2. Piotr MUZYCZUK – Z -ca prze wod ni czą ce go
3. An na MACHOMETA – Skarb nik
4. Ha li na ADACH – Se kre tarz
5. Jó zef KĘDZIOR – Go spo darz
6. Wa cław WIEROMIEJ – Czło nek
7. Zo fia KONOPIŃSKA – Czło nek
8. Sta ni sław KRZYSZCZAK – Czło nek
9. Bo le sław POMARAŃSKI – Czło nek
Ko mi sja Re wi zyj na Ogro du
1. Eu ge niusz LACHOWICZ – Prze wod ni czą cy
2. Jan PYRA – Czło nek
3. Fran ci szek ABAKOS – Czło nek
4. Wła dy sła wa KWAKSZYS – Czło nek
5. Wa cław WISZNIEWSKI – Czło nek
Ko mi sja Roz jem cza Ogro du
1. Win cen ty KURIATA – Prze wod ni czą cy
2. Wła dy sła wa MOSTOWSKA – Czło nek
3. Piotr ROZMYSŁOWSKI – Czło nek
4. Jan SOKOŁOWSKI – Czło nek
5. Je rzy ŚWIDERSKI – Czło nek
Wy bra no wte dy od po wied nich lu dzi i dzia ła czy! Za czę -

li oni wy dep ty wać ścież ki po róż ne go ro dza ju in for ma cje,
wspar cia fi nan so we i po moc w usy pa niu i wy rów na niu
ale jek. O ze zwo le nie na wy do by wa niu żwi ru do utwar -
dze nia ale jek i sprzęt na oczysz cze nie ro wu me lio ra cyj -

ne go. I tak po ma łu mi nął pierw szy se zon a wio sną 14 mar -
ca 1978 ro ku na Wal nym Ze bra niu do wie dzie li śmy się, że
jest nas 121 człon ków by li to:

*-* pra cow ni cy na sta no wi skach ro bot ni czych – 45 osób
*-* pra cow ni cy na sta no wi skach nie ro bot ni czych 

– 46 osób
*-* eme ry ci i ren ci ści – 20 osób
*-* in ne za wo dy – 10 osób
W tym krót kim cza sie w cią gu jed ne go se zo nu po sa dzo -

no w na szym ogro dzie 260 drze wek owo co wych i 790
krze wów. Zo sta ło po sta wio nych 13 al ta nek. Urząd Mia sta
i Gmi ny prze ka zał dla ogro du 1000 szt. krze wów róż, któ -
re roz dzie lo no wśród dział ko wi czów. W na stęp nym se zo -
nie wy ko na no 1296 mb ogro dze nia ze wnętrz ne go i do pro-
wa dzo no wo dę z sie ci miej skiej. Ma te ria ły na te in we sty -
cje zo sta ły za ku pio ne w czę ści ze zgro ma dzo nych skła -
dek na rzecz ogro du a w czę ści z da ro wizn wę go rzew skich
za kła dów, gdzie pra co wa li na si dział ko wi cze. Wśród
człon ków by li spa wa cze, me lio ran ci, in sta la to rzy, bu dow -
lań cy tak zwa ne „zło te rącz ki”. A kto nie był „fa chow cem”
to mógł ko pać doł ki pod słup ki ogro dze nio we i ro wy pod
wo do ciąg. Wszyst kie pra ce wy ko na ne by ły w czy nie spo -
łecz nym. To nie by ła by le ja ka ro bo ta. Wiel ka za słu ga w
tym dzia le jest za słu ga ów cze sne go Za rzą du, bo też
wszyst ko zor ga ni zo wać, opra co wać do ku men ta cję i przy -
pil no wać by wszyst ko gra ło. Po trze ba by ło cza su, wiel -
kie go za pa łu i wy sił ku. W tam tych cza sach faj nie by ło
mieć dział kę. Więk szość z nas spę dza ła swo je urlo py i
week en dy wła śnie na dział ce, a więc dział kę chcia ło mieć
wie lu. Pod ko niec 1978 ro ku licz ba dział ko wi czów wy -
no si ła 139 człon ków i licz ba al ta nek też przy by wa ło bo
do koń ca ów cze sne go ro ku po wsta ło 37 dom ków. Oczy -
wi ście każ dy bu do wał we dług wła snych moż li wo ści ale
prze strze ga jąc za sad co do wiel ko ści i usy tu owa nia. Dom -
ki w na szym ogro dzie są róż ne, ale każ dy sta rał się aby
każ dy był ład ny. 

W mar cu 1980 ro ku de cy zją Na czel ni ka Mia sta i Gmi -
ny przy le głe do ist nie ją ce go ogro du nie użyt ki o po -
wierzch ni 34,211 m2 z któ rych wy dzie lo no 63 dział ki
na da ją ce się do za go spo da ro wa nia. No wym dział ko wi -
czom zo sta ła do pro wa dzo na wo da ta kim sa mym spo so -
bem jak wcze śniej. Łącz nie mie li śmy już 3451mb wo-
do cią gu.

We wrze śniu 1980 ro ku Za rząd POD im. „MAMRY”
zwró cił się do Na czel ni ka Mia sta i Gmi ny o przy zna nie
do ta cji na po bu do wa nie do mu ad mi ni stra cyj ne go na te re -
nie ogro du. Po trzeb ny był dla na sze go ogro du ta ki do mek
by moż na by ło urzą dzić tam biu ro, zwo ły wać ze bra nia Za -
rzą du i do róż nych in nych spraw. Na czel nik przy znał do -
ta cję w wy so ko ści 100.000 zł. Za su mę 74.600 zł za ku -
pio no ele men ty drew nia ne go dom ku w miej sco wym
KON-SDOM-ie. Dział ko wi cze, któ rzy by li pra cow ni ka mi
te go za kła du przy udzia le in nych osób zmon to wa li do mek
o wy mia rach 6,5 x 6,7m2 , któ ry od tam tej po ry trosz kę
się roz bu do wał i zmie nił swój wy strój ale bar dzo do brze
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słu ży nam do dziś i miej my na dzie ję, że bę dzie nam słu -
żył na wie le na stęp nych lat. Od Za rzą du PSS „Spo łem”
ogród do no we go „Do mu Dział kow ca” otrzy mał 32 krze -
sła i 6 sto li ków - co praw da by ły one uży wa ne, ale wte dy
to by ła bar dzo waż na i cen na da ro wi zna.

Rok 1980 to okres bar dzo dy na micz ny dla ogro du. Po -
wierzch nia ogro du li czy ła 12 ha a licz ba człon ków wzro -
sła do 196 dział ko wi czów. We współ za wod nic twie mię -
dzy  – ogro do wym w ska li wo je wódz twa nasz ogród za jął
pią tą lo ka tę uzy sku jąc pu char ufun do wa ny przez Wo je -
wódz ki Za rząd Związ ków Za wo do wych w Su wał kach.
Był to pierw szy udział i pierw sze osią gnię cie. Na sta ła tak -
że ry wa li za cja po mię dzy dział ko wi cza mi, pod pa tru jąc są -
sia dów, ko rzy sta jąc ze swo ich do świad czeń pod no si li
wy daj ność swo ich plo nów a co waż ne es te ty kę na dział -
kach. Sko ro mie li śmy Dom Dział kow ca na le ża ło po my -
śleć o ma ga zyn ku i tak w 1981 ro ku za ku pio no ga raż 
– bla szak z prze zna cze niem na ma ga zyn, któ ry po kil ku
dniach zo stał zmon to wa ny, gdzie stał się na szym ma ga -
zyn kiem na na rzę dzia, ma te ria ły i sprzęt.

W ro ku 1982 de cy zją Na czel ni ka Mia sta i Gmi ny przy -
by ło nam 39 273 m2 grun tu. Nie ste ty grun ty prze ka za no
nam w użyt ko wa nie cza so we. Nie mie li śmy fun du szy na
ogro dze nie te go te re nu więc znów zwró ci li śmy się do Na -
czel ni ka z proś bą o do ta cję na ten cel. Proś ba by ła do brze
umo ty wo wa na po nie waż Na czel nik prze ka zał na ten cel
200.000 zł.

Wia do mo, że użyt ko wa nie cza so we to nie wie czy ste.
Naj pierw by ło na 10 lat, gdzie moż na by ło po sa dzić krze -
wy i drzew ka, ale czy w tej sy tu acji zdą żą za -owo co wać.
Je że li ktoś orien to wał się w pla nie za go spo da ro wa nia i sy -
tu acji fi nan so wej Mia sta i Gmi ny wie rzył, że użyt kow ni -
cy część ogro du mo gą upra wiać spo koj nie. Za czę ły
po wsta wać pierw sze ogro dze nia i pierw sze dom ki. Te ren
był nie naj gor szy do upra wy więc chęt nych by ło wie lu. 
W prze cią gu bar dzo krót kim cza sie wszyst kie 101 dzia -
łek by ło roz dy spo no wa ne. Po dwóch la tach „no wa” część
ogro du (tak na zy wa się do tej po ry) zo sta ła uzbro jo na w
wo do ciąg (1939 mb). Wo do ciąg to du ża in we sty cja a te -
ren roz le gły więc znów pro blem fi nan so wy. Tym ra zem 
z Wo je wódz kie go Za rzą du POD uzy ska li śmy kwo tę
230.000 zł, a Urząd Mia sta i Gmi ny Wę go rze wo ze swo -
jej nad wyż ki bu dże to wej prze ka zał 1150 zł. I jak zwy kle
wiel kie za an ga żo wa nie dział ko wi czów i ich cięż ka pra ca
przy ro bo tach ziem nych. Nasz Za rząd bar dzo się sta rał,
bez je go za an ga żo wa nia, wy dep ty wa nia ście żek, roz mów
te le fo nicz nych i spo tkań z wła dza mi mia sta nie spły nę ły
by do ogro du ani pie nią dze ani no we te re ny. Mo że to by -
ły ta kie cza sy a mo że tra fi li się ta cy ope ra tyw ni lu dzie, że
w 1982 ro ku zgod nie z kosz to ry sem pod wy ko naw czym
w ra mach czy nu spo łecz ne go wy ko na no w ca łym ogro -
dzie pra ce o war to ści 1.044341 zł.

Na stęp nym eta pem i no wą in we sty cją dla na szych dział -
ko wych ro dzin by ło urzą dze nie pla cu za baw dla dzie ci.
Na wy dzie lo nym pla cu gdzie już był wy bu do wa ny „Dom

Dział kow ca” usta wio no huś taw ki, zjeż dżal nie, pia skow ni -
ce ka ru ze le i rów no waż nie. Te ren ogro dzi li śmy siat ką i od
tam tej po ry przez nasz plac za baw prze wi ja ły się nie tyl -
ko po cie chy dział ko wi czów. „Nie zrze sze ni” tak że przy -
pro wa dza li swo je dzie ci w ra mach nie dziel nych spa ce rów.
Nasz ogród po ło żo ny jest nad ka na łem łą czą cym je zio ro
Mam ry z Wę go ra pą.

Jest to pięk ny te ren do po spa ce ro wa nia, po wdy cha nia
czy ste go po wie trza i kon tak tu z dzi wacz ną przy ro dą. Kto
znał przej ścia mógł część dro gi przejść dział ka mi, wte dy
moż na pod pa trzeć róż ne po my sły na urzą dze nie swo jej
dział ki.

Ogród „Mam ry” jest tak że miej scem re kre acyj nym dla
pa cjen tów od dzia łu re ha bi li ta cyj ne go na sze go szpi ta la.
Czę sto wi dzi my na dział kach spa ce ru ją cych pa cjen tów.
Prze cha dza jąc się pra cu ją nad spraw no ścią ru cho wą a jed -
no cze śnie po dzi wia ją na sze dział ki. A jest co po dzi wiać,
bo w ro ku 1982 w kon kur sie o „Naj ład niej szy i naj ak tyw -
niej szy ogród dział ko wy” w ska li wo je wódz twa za jął 
I miej sce.

Na Wal nym Ze bra niu Dział kow ców 19.02.1984 r. zło -
żo ne zo sta ło spra woz da nie z dzia łal no ści Za rzą du. Za rząd
otrzy mał ab so lu to rium i „w na gro dę” mógł da lej dzia łać.
W skład Za rzą du do dat ko wo we szli:

> Sta ni sław NAWOJCZYK 
> Ste fan URBANOWICZ
> Mi chał SUROWY
> Jan SZYSZKO
> Sta ni sław GIEBEL
Pre ze sem Za rzą du po now nie zo stał Jó zef Kwiat kow ski.

Zno wu coś trze ba ulep szyć, zbu do wać, na pra wić i tak de -
cy zją Za rzą du pod wyż szo no i wy rów na no na wierzch nię
dro gi o po wierzch ni 2455 m2 na któ rą przy wie zio no 185
wy wro tek żwi ru. Koszt na wie zie nia żwi ru wy niósł 231.521
zł, któ ry zo stał po kry ty ze środ ków zgro ma dzo nych na kon -
cie fun du szu roz wo ju ogro du. W ra mach współ pra cy z Za -
rzą dem Go spo dar ki Te re na mi Urzę du Wo je wódz kie go
od krza czo no i od wod nio no ob szar obej mu ją cych 40 dzia -
łek. Urząd Wo je wódz ki prze zna czył na ten cel kwo tę
2150.000 zł. Pra ce re kul ty wa cyj ne po wie rzo no do wy ko -
na nia miej sco we mu Za kła do wi Usług Rol nych. Dział ko -
wi cze do dat ko wo wła snym kosz tem do wozi li na swo je
dział ki zie mię aby pod wyż szyć pod mo kły te ren.

W ro ku 1984 wzię li śmy udział w kon kur sie „o naj ak -
tyw niej szy ogród dział ko wy” i za ję li śmy 16 miej sce, 
a w in dy wi du al nym kon kur sie o naj pięk niej szą al tan kę 
I miej sce – al tan ka na dział ce Nr 233 Mi ro sła wa Re wa ka. 

Oprócz prac spo łecz nych przy re ali za cji róż nych in we -
sty cji pra co wa li śmy dwa ra zy w ro ku – wio sną i je sie nią
przy ogól nych po rząd kach i na praw czę ści wspól nych.
Wy ko na li śmy no we po kry cie da chu na Do mu Dział kow -
ca, ma lo wa li śmy far bą olej na ścia ny dom ku, urzą dze nia
na pla cu za baw. Kto mógł to prze pra co wał 4 godz. w ro -
ku dla do bra i uro dy ogro du, a ko mu czas nie po zwa lał to
wpła cał rów no war tość, któ rą zde kla ro wa no na Wal nym
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Ze bra niu. Ze bra ne w ten spo sób pie nią dze prze zna cza ne
by ły na za kup ma te ria łów, na rzę dzi lub opła ce nie fa chow -
ców. W 1986 ro ku nasz ogród brał udział we współ za wod -
nic twie wo je wódz twa i za jął I lo ka tę o mia no przo du -
ją ce go ogro du za co otrzy mał na gro dę pie nięż ną w wy so -
ko ści 17.000 zł.

W 1990 ro ku II miej sce w wo je wódz twie w kon kur sie
o naj ak tyw niej szy ogród a w 1995 ro ku tak że II miej sce o
mia no przo du ją ce go ogro du w ska li wo je wódz twa. Istot -
ny wpływ na wy gląd ogro du, wiel kość i ja kość plo nów
ma do świad cze nie w upra wie, do stęp do wie dzy i do radz -
two fa chow ców. W tym ce lu w 2000 ro ku po wo ła no in -
struk to rów spo łecz nych, któ rzy pro wa dzi li szko le nia,
po ma ga li prze świe tlać i for mo wać drzew ka, uczy li jak
przy go to wać kom post, jak wy ko rzy stać na tu ral ne pre pa -
ra ty wła sno ręcz nie przy go to wa ne do na wo że nia i ochro -
ny ro ślin. Mia ło to wpływ, że w 2000 r. za ję li śmy 
III miej sce w kon kur sie „Ogród Dział ko wy 2000” na
szcze blu OZ PZD i rok póź niej w 2001 r. I miej sce o „Naj -
lep szy Ogród Dział ko wy”. Od kil ku lat sły szy się, że
dział ka jest spra wą nie opła cal ną, bo co ro ku trze ba wno -
sić opła ty, ku po wać na sio na, środ ki ochro ny ro ślin i in ne
rze czy a wy ho do wa ne owo ce i wa rzy wa są na ty le ta nie,
że wy god niej je ku pić w skle pie. My jed nak wie my, że
upra wa wła snych wa rzyw i owo ców bar dzo wspo ma ga
bu dżet do mo wy dział ko wi czów. Po za tym my nie tru je -
my na szych upraw che mią, ale upra wia my je na obor ni ku
i kom po ście a opry ski spo rzą dza my sa mi z po krzyw,
czosn ku, skrzy pu i in nych ro ślin. Dział ka też uspraw nia
nas fi zycz nie. Dla na sze go or ga ni zmu tro chę ru chu na
świe żym po wie trzu ni gdy ni ko mu nie za szko dzi ło. Więc
ko mu po trzeb na jest dział ka? Nam - praw dzi wym dział ko -
wi czom. Przede wszyst kim je my zdro we wa rzy wa i owo -
ce, od dy cha my świe żym po wie trzem, ma my gdzie się
spo ty kać z ro dzi na mi i z przy ja ciół mi np. na gril lu, cie -
szyć oko ulu bio ny mi kwia ta mi. Kto ko cha kwia ty ten ma
do dat ko wą przy jem ność. Ni gdy by tu nie kwi tły gdy by
nie po wstał w tym miej scu ogród. Da lej ro sły by tu krza -
ki, szu wa ry i po krzy wy. Nikt by się tu nie za pusz czał bo i
po co? Do brze, że dział ko wi cze zro bi li z ta kie go te re nu
ta kie pięk ne „cac ko”, któ re ma my je do dziś i na pew no
do da je uro ku na sze mu mia stu. Ogród w znacz nej czę ści
gra ni czy z no wo pow sta łą pro me na dę pie szo - ro we ro wą.
Od dzie la ona nasz ogród od rze ki, tym bar dziej, że w tym
ro ku po wsta ło no we po żą da ne ogro dze nie (w ca ło ści sfi -
nan so wa ne ze skła dek na rzecz ogro du). Wie lu dział ko -
wi czom po do ba się spar tań skie ży cie i kon takt z czy stą
na tu rą bez ga zu i elek trycz no ści. Świat jed nak śpie szy do

przo du a elek trycz ność jest czę ścią na szej epo ki. Chce my
wie czo ra mi mieć wid no, wy ko sić tra wę ci chą elek trycz ną
ko siar ką. Do brze też ode rwać się na chwi lę od pra cy 
i obej rzeć swój cie ka wy pro gram w te le wi zji a po tem
znów za jąć się dział ką. Za rząd nasz roz po czął sta ra nia o
do pro wa dze nie elek trycz no ści do na szych dzia łek. Prze -
pro wa dzo ne zo sta ły też wstęp ne roz mo wy na te mat po zy -
ska nia grun tu w po bli żu głów nych bram wy jaz do wych na
utwo rze nie par kin gu. Jest to pra ca i du że sta ra nia na na -
stęp ny se zon - a mo że dłu żej. Mi mo naj lep szych chę ci
wszyst ko jed nak nie je ste śmy w sta nie wy ko nać we wła -
snym za kre sie. Ma my jed nak na dzie ję, że do strze żo ne zo -
sta ną za le ty te go przed się wzię cia dla do bra człon ków
ogro du im. „Mam ry” w Wę go rze wie i ich go ści. Li czy my
na po moc fi nan so wą z ze wnątrz.

W dniu 4 kwiet nia 1996 ro ku Ak tem No ta rial nym 
Nr 1678/96 od da no grunt w wie czy ste użyt ko wa nie o po -
wierzch ni 12 ha 2455 m2.

Ogó łem ogród dział ko wy na dzień dzi siej szy li czy 365
dzia łek.

*
OSIĄGNIĘCIA RODZINNEGO OGRODU

DZIAŁKOWEGO
im. „MAMRY” w la tach 1976–2009 rok
Po raz pierw szy ogród dział ko wy przy stą pił do współ -

za wod nic twa ogro do we go w ska li wo je wódz twa – rok
1979 i upla so wał się na III miej scu.

• Rok 1982 w kon kur sie o naj ak tyw niej szy i naj ład niej szy
ogród dział ko wy w ska li wo je wódz twa – za jął I miej sce.

• Rok 1984 w kon kur sie Kra jo wym o naj ak tyw niej szy
ogród dział ko wy – za jął XVI miej sce, a w in dy wi du al nym
kon kur sie o naj pięk niej szą al tan kę –1 miej sce al tan ka na
dział ce Nr 233 Mi ro sła wa Re wa ka.

• Rok 1986 w kon kur sie o mia no przo du ją ce go ogro du
na szcze blu wo je wódz twa – za jął I miej sce.

• Rok 1990 udział w kon kur sie o naj ak tyw niej szy ogród
w ska li wo je wódz twa i upla so wał się na II miej scu.

• Rok 1995 udział w kon kur sie o mia no przo du ją ce go
gro du dział ko we go na szcze blu wo je wódz twa – za jął II
miej sce.

• Rok 2000 udział w kon kur sie „Ogród Dział ko wy
2000” na szcze blu OZ.

• PZD – za jął III miej sce 4 Rok 2001 udział w kon kur -
sie o naj lep szy ogród dział ko wy na szcze blu.

• OZ PZD – za jął I miej sce.
•Rok 2009 udział w kon kur sie „Ro dzin ny Ogród Dział -

ko wy Ro ku 2009" na szcze blu OZ PZD – za jął II miej sce.

OPRACOWALI:
Wła dy sław PASEMKO, Ire na GIERDAL Ro dzin ny
Ogród Dział ko wy im. „MAMRY” w Wę go rze wie
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