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Z początkiem maja br. Krajowa Rada zmieniła swoją siedzibę.
Obecnie mieści się przy ulicy Bobrowieckiej 1, 00-782 Warszawa. 

Zmianie uległy również numery telefonów.

Zmiana siedziby Krajowej Rady PZD

Obecnie z Krajową Radą należy się kontaktować pod niżej podanymi numerami:

Sekretariat: (22) 101 34 44,  fax.: (22) 101 34 60 

Wydział Prezydialny: (22) 101 34 51 

Wydział Gospodarki Gruntami: (22) 101 34 91 

Wydział Finansowo-Księgowy: (22) 101 34 62 

Wydział Ogrodniczy: (22) 101 34 80 

Media: (22) 101 34 88 

Porady prawne udzielane są nadal w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 15.00 

pod numerem telefonu (22) 101 34 54 

Nowy adres Wydawnictwa „działkowiec” 
ul. Bobrowiecka 1, 00-782 Warszawa

Aktualne numery telefonów: 

Sekretariat: (22) 101 34 00 fax.: (22)101 34 20

Zamówienia książek i prenumerata: (22) 101 34 34

Kolportaż: (22) 101 34 33, 101 34 32

Redakcja działkowca: (22) 101 34 30
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Mar sza łek Sej mu za jął sta no wi sko w spra wie py ta nia
praw ne go, ja kie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go skie ro wał
Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Bia łym sto ku. W tym
py ta niu WSA zgło sił sze reg wąt pli wo ści do ty czą cych 
art. 24 usta wy o ROD, kwe stio nu jąc w isto cie zgod ność 
z Kon sty tu cją te go prze pi su, któ ry – chro niąc na by te 
w do brej wie rze pra wa dział kow ców – sta no wi, że oso ba
do ma ga ją ca się zwro tu nie ru cho mo ści za ję tej przez ogród,
mo że li czyć na od szko do wa nie bądź nie ru cho mość za -
mien ną, ale nie na zwrot grun tu prze ka za ne go dział kow -
com. W swo im sta no wi sku Mar sza łek Sej mu uznał 
w ca ło ści za strze że nia WSA od no śnie kon sty tu cyj no ści
art. 24 usta wy o ROD. Z te go wzglę du zgło sił wnio sek 
o stwier dze nie, że ten prze pis jest nie zgod ny z Kon sty tu -

cją, co wią że się z je go uchy le niem. Z uwa gi na tak dra -
stycz ne sta no wi sko, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy do ko na ło
ana li zy ar gu men tów przy to czo nych przez Mar szał ka Sej -
mu. Przy go to wa no rów nież ma te riał in for ma cyj ny o rosz -
cze niach do grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych w
świe tle art. 24 usta wy o ROD, przed sta wia ją cy prak tycz -
ne zna cze nie tej re gu la cji dla ochro ny praw dział kow ców
i ogro dów.

Po ni żej pu bli ku je my po wyż sze ma te ria ły, a tak że treść
pi sma prze wod nie go, któ ry Kra jo wa Ra da skie ro wa ła do
naj waż niej szych przed sta wi cie li wła dzy pu blicz nej za in -
te re so wa nych przed mio to wą spra wą. Peł ny tekst sta no wi -
ska Mar szał ka Sej mu zo stał za miesz czo ny na stro nie
in ter ne to wej www.sejm.gov.pl

I. KRAJOWA RADA W SPRAWIE 
STANOWISKA MARSZAŁKA SEJMU W ZWIÑZKU 
Z ART. 24 USTAWY O ROD

1. Wprowadzenie

2. Analiza

ANALIZA STANOWISKA MARSZAŁKA SEJMU W SPRAWIE PYTANIA PRAWNEGO
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU O ZGODNOŚĆ 

Z KONSTYTUCJĄ ART. 24 USTAWY O ROD

W dniu 10 czerw ca 2010 ro ku Wo je wódz ki Sąd Ad mi -
ni stra cyj ny w Bia łym sto ku (zwa ny da lej „WSA”) wy stą -
pił do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z py ta niem praw nym
od no śnie zgod no ści art. 24 usta wy o ROD z art. 2, art. 32
ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 21 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Kon -
sty tu cji RP. Treść te go wy stą pie nia spro wa dzi ła się w isto -
cie do za kwe stio no wa nia kon sty tu cyj no ści po wyż sze go
prze pi su usta wy o ROD. 

Przy po mnieć na le ży, że sto sow nie do art. 24, za sad ne
rosz cze nia oso by trze ciej do nie ru cho mo ści za ję tej przez
ro dzin ny ogród dział ko wy pod le ga ją za spo ko je niu wy -
łącz nie po przez wy pła tę od szko do wa nia lub za pew nie nie
nie ru cho mo ści za mien nej, zaś skut ki ta kich rosz czeń ob -
cią ża ją wła ści cie la nie ru cho mo ści, czy li gmi ny al bo Skarb
Pań stwa. Jest to za tem re gu la cja, dzię ki któ rej zgło sze nie
rosz cze nia do te re nu ogro du prze sta ło być rów no znacz ne
z wy ro kiem dla ro dzin użyt ku ją cych w nim dział ki. Wpro -
wa dził on bo wiem re gu łę, iż za spo ko je nie rosz czeń nie
po win no na stę po wać w for mie zwro tu nie ru cho mo ści

prze ka za nej wcze śniej dział kow com, ale po przez za pew -
nie nie nie ru cho mo ści za mien nej lub wy pła tę od szko do -
wa nia. W za my śle usta wo daw cy art. 24 usta wy o ROD
miał za blo ko wać do tych cza so wą prak ty kę urzę dów i są -
dów, któ re w przy pad ku zgło sze nia rosz cze nia do ogro du
orze ka ły zwrot nie ru cho mo ści, nie zwra ca jąc uwa gi na
pra wa dział kow ców (w tym wła sno ści na nie sień), któ rzy
przez la ta za go spo da ro wy wa li grunt kosz tem po waż nych
na kła dów fi nan so wych i pra cy. A za tem art. 24 usta wy 
o ROD przy wró cił wła ści we za sa dy od po wie dzial no ści za
wa dli we de cy zje, ob cią ża jąc ne ga tyw ny mi kon se kwen -
cja mi wła ści wy or gan pu blicz ny, chro niąc i wy wa ża jąc
pra wa i in te re sy stron do tknię tych skut ka mi ta kich de cy -
zji. Jed nak że WSA pod dał w wąt pli wość zgod ność z Kon -
sty tu cją roz wią za nia, któ re – chro niąc na by te w do brej
wie rze pra wa dział kow ców – sta no wią, że oso ba do ma -
ga ją ca się zwro tu nie ru cho mo ści za ję tej przez ogród, mo -
że li czyć na od szko do wa nie bądź nie ru cho mość za mien-
ną, ale nie na zwrot grun tu prze ka za ne go dział kow com.

Uwa gi wstęp ne



3

Swo je sta no wi sko w spra wie py ta nia praw ne go WSA
za jął Mar sza łek Sej mu ja ko uczest nik po stę po wa nia przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym. Treść te go sta no wi ska
wska zu je, że Mar sza łek uzna je w ca ło ści za strze że nia
WSA od no śnie kon sty tu cyj no ści art. 24 usta wy o ROD.
Z te go wzglę du zgło sił wnio sek o stwier dze nie, że ten
prze pis jest nie zgod ny z Kon sty tu cją, co wią że się z je go
uchy le niem.

Ni niej szy do ku ment sta no wi ana li zę ar gu men tów przy -
to czo nych przez Mar szał ka Sej mu w od nie sie niu do kon -
sty tu cyj no ści art. 24 usta wy o ROD. Oce na tych ar gu-
men tów ma za sad ni cze zna cze nie, gdyż zmie rza ją one do
bez pow rot ne go uchy le nia prze pi su sta tu ują ce go istot ną

gwa ran cję praw ną dla in te re sów pol skich dział kow ców.
Sta no wi sko Mar szał ka zwięk sza ry zy ko uchy le nia przez
Try bu nał Kon sty tu cyj ny art. 24 usta wy o ROD, co bę dzie
ne ga tyw nie rzu to wać na sy tu ację praw ną śro do wi ska
dział kow ców, zwłasz cza tej gru py, któ ra jest za gro żo na
rosz cze nia mi i li kwi da cja mi swo ich ogro dów. Do ty czy to
przede wszyst kim użyt kow ni ków dzia łek z du żych aglo -
me ra cji miej skich, gdzie zlo ka li zo wa no zna ko mi tą więk -
szość ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Z te go wzglę du
na le ży wni kli wie oce nić, czy sta no wi sko Mar szał ka 
Sej mu jest za sad ne i uwzględ nia ją ce ewen tu al ne skut ki
dla dział kow ców w ra zie uchy le nia za kwe stio no wa ne go
prze pi su.

Za rzut nie zgod no ści art. 24 usta wy o ROD z art. 2 Kon sty tu cji RP

W oce nie Mar szał ka Sej mu, za sad ny jest za rzut sfor mu -
ło wa ny przez WSA, że art. 24 usta wy o ROD jest nie zgod -
ny z za sa dą za ufa nia oby wa te li do pań stwa oraz sta no-
wio ne go prze zeń pra wa, któ rą wy wo dzi się z za sa dy de -
mo kra tycz ne go pań stwa pra wa wy ra żo ną w art. 2 Kon sty -
tu cji. Ta ka oce na wy ni ka z przy ję cia, że art. 24 przy zna je
pierw szeń stwo ochro nie PZD nad ochro ną praw osób trze -
cich, któ rym przy słu gu je za sad ne rosz cze nie do nie ru cho -
mo ści za ję tej przez ROD. Po nad to Mar sza łek za rzu cił
te mu prze pi so wi, iż two rzy ilu zo rycz ną moż li wość uzy -
ska nia od szko do wa nia lub te re nów za mien nych przez by -
łych wła ści cie li, gdyż nie prze wi du je do sta tecz nie okre ś-
lo nej pro ce du ry re ali za cji tych upraw nień.

Po wyż sze po glą dy na le ży uznać za błęd ne. Przede
wszyst kim abs tra hu ją one cał ko wi cie od za sad ni czej funk -
cji art. 24 usta wy o ROD. Otóż isto tą ochro ny prze wi dzia -
nej w tym prze pi sie jest za bez pie cze nie słusz nie na by tych
praw ma jąt ko wych przez dział kow ców i ich or ga ni za cję,
a w szcze gól no ści pra wa wła sno ści, wy ni ka ją cego obec -
nie z art. 15 usta wy o ROD. Nie spo sób do ko ny wać peł -
nej oce ny kon sty tu cyj no praw nej bez od nie sie nia się do
ra tio le gis ana li zo wa nej re gu la cji. Ta kie roz wa ża nia pro -
wa dzą do wnio sków, któ re w isto cie za prze cza ją war to -
ściom i za sa dom wy wo dzo nym z po wo ła ne go art. 2
Kon sty tu cji. War to bo wiem od nieść do praw ma jąt ko wych
dział kow ców i PZD przy to czo ne przez Mar szał ka Sej mu
frag men ty orze czeń Try bu na łu Kon sty tu cyj ny, w któ rych
stwier dzo no m.in., że „Wy ni ka ją ca z art. 2 Kon sty tu cji za -
sa da ochro ny za ufa nia oby wa te la do pań stwa i pra wa
opie ra się na pew no ści pra wa, czy li ta kim ze spo le je go
cech, któ re za pew nia ją jed no st ce bez pie czeń stwo praw ne
- umoż li wia ją jej de cy do wa nie o swo im po stę po wa niu 
w opar ciu o moż li wie peł ną zna jo mość prze sła nek dzia ła -
nia or ga nów pań stwo wych oraz kon se kwen cji praw nych,
ja kie ich i jej dzia ła nia mo gą za so bą po cią gnąć” (wy rok
TK z 15 lu te go 2005 r., sygn. akt K 48/04). W swo jej oce -
nie Mar sza łek Sej mu przy po mi na, że „Zda niem Try bu na -

łu Kon sty tu cyj ne go za sa da za ufa nia do pań stwa i sta no -
wio ne go przez nie pra wa ba zu je więc na za ło że niu prze -
wi dy wal no ści po stę po wa nia or ga nów pań stwo wych”. 

Ma jąc na uwa dze po wyż sze te zy Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go, na le ża ło by je rów nież od nieść do chro nio nych
przez art. 24 praw ma jąt ko wych dział kow ców i PZD. Nie
moż na bo wiem oce niać te go prze pi su w spo sób jed no -
stron ny, wy łącz nie z per spek ty wy by łych wła ści cie li lub
ich spad ko bier ców, nie uwzględ nia jąc zu peł nie in te re sów
pod mio tów, któ rym obec nie przy słu gu je wła sność i in ne
pra wa ma jąt ko we. W ten spo sób zmie rza się bez po śred nio
do na ru sze nia za sa dy za ufa nia oby wa te li do pań stwa oraz
sta no wio ne go prze zeń pra wa, któ ra chro ni tak że dział -
kow ców i ich or ga ni za cję. Ta gru pa spo łecz na rów nież ma
pra wo ocze ki wać, że przy zna ne im przez usta wo daw cę
pra wa bę dą re spek to wa ne, a or ga ny pań stwo we nie bę dą
usi ło wa ły in ge ro wać w ich sfe rę praw ną. Nie ma po wo du,
dla któ re go za sa da pew no ści i prze wi dy wal no ści pra wa
nie po win na obej mo wać dział kow ców i PZD. 

Tym cza sem Mar sza łek Sej mu zu peł nie nie roz pa tru je
art. 24 w tych ka te go riach. Jest to do praw dy zdu mie wa ją -
ce, gdyż w ten spo sób przed kła da in te re sy osób nie bę dą -
cych wła ści cie la mi (ma ją cych je dy nie tzw. eks pek ta ty wę)
nad in te re sa mi licz nej gru py osób bę dą cych wła ści cie la mi
na mo cy kon kret ne go prze pi su usta wo we go. Z te go
wzglę du ar gu men ta cja Mar szał ka, po wo łu ją ca się na po -
trze bę ochro ny wła sno ści i in nych praw ma jąt ko wych, jest
co naj mniej nie prze ko ny wa ją ca, gdyż od no si się wy łącz -
nie do pew nej – sto sun ko wo nie licz nej – gru py, pod czas
gdy za po mnia no o tym, że ochro na ta do ty czy w pierw szej
ko lej no ści wła ści cie li, któ rych w tym przy pad ku cał ko wi -
cie zi gno ro wa no. Tak jed no stron ne spoj rze nie po wo du je,
że sta no wi sko Mar szał ka Sej mu uznać na le ży za błęd ne.

Po dob nie moż na usto sun ko wać się do za rzu tu, że 
art. 24 ja ko by two rzy ilu zo rycz ną moż li wość uzy ska nia
od szko do wa nia lub te re nów za mien nych przez by łych
wła ści cie li, gdyż nie prze wi du je do sta tecz nie okre ślo nej
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pro ce du ry re ali za cji tych upraw nień. Za rzut ten nie
uwzględ nia cha rak te ru art. 24, któ ry sta tu uje pew ną za sa -
dę ogól ną. Tryb re ali za cji te go prze pi su jest spra wą od -
ręb ną i po wi nien być unor mo wa ny w sto sow nym ak cie
praw nym, za wie ra ją cym re gu la cje pro ce du ral ne. Z te go
też wzglę du nie ma żad nych pod staw, aby wy ma gać, że -
by art. 24 za wie rał rów nież wy czer pu ją ca re gu la cję pro ce -
du ral ną. Dla te go też bez za sad na jest dys kwa li fi ka cja te go
prze pi su z wzglę du na pod nie sio ny za rzut. Uzna jąc je go
za sad ność na le ża ło by rów nież przy jąć nie kon sty tu cyj ność
art. 222 § 1 k.c., któ ry wpraw dzie prze wi du je rosz cze nie
win dy ka cyj ne dla wła ści cie la po zba wio ne go po sia da nia,
ale już nie okre śla pro ce du ry w tym za kre sie. W kon tek -

ście art. 24 usta wy o ROD moż na mó wić je dy nie o ewen -
tu al nej po trze bie wpro wa dze nia in nej re gu la cji, za pew nia -
ją cej re ali za cję te go prze pi su, co już na le ży do Sej mu,
któ rym kie ru je au tor sta no wi ska. Tym cza sem Mar sza łek
Sej mu nie wi dzi po trze by za pro po no wa nia ta kiej pro ce -
du ry, aby udo sko na lić roz wią za nie uwzględ nia ją ce in te -
re sy wszyst kich stron, ale wno si o uchy le nie te go roz -
wią za nia, a w efek cie – po zba wie nie dział kow ców ochro -
ny ich wła sno ści. Z po wyż szych wzglę dów bez za sad ne
jest twier dze nie o nie zgod no ści z Kon sty tu cją art. 24 
z uwa gi na brak za pi sów re gu lu ją cych pro ce du rę uzy ska -
nia od szko do wa nia lub te re nów za mien nych przez by łych
wła ści cie li.

Za rzut nie zgod no ści art. 24 usta wy o ROD z art. 21 ust. 2 Kon sty tu cji RP

Mar sza łek Sej mu po dzie lił rów nież po gląd wy ra żo ny
przez WSA, że art. 24 usta wy o ROD jest nie zgod ny 
z art. 21 ust. 2 Kon sty tu cji, któ ry do pusz cza wy własz cze -
nie je dy nie na ce le pu blicz ne i za słusz nym od szko do wa -
niem. Uznał bo wiem, że wy klu cze nie zwro tu „w na tu rze”
pier wot nie ode bra nej nie ru cho mo ści, na któ rej funk cjo -
nu je ogród, jest toż sa me z wy własz cze niem na po trze by
ROD, któ re nie sta no wią ce lu pu blicz ne go. W kon se kwen -
cji Mar sza łek Sej mu przy jął, że art. 24 „utrwa la” wy -
własz cze nie na ce le nie pu blicz ne, co na ru sza po wyż szą
za sa dę kon sty tu cyj ną.

Ta ki po gląd na le ży uznać za nie traf ny. Za uwa żyć wy -
pa da, że po wyż sza ar gu men ta cja od no si się do ty po wych
sy tu acji, kie dy wy własz czo na nie ru cho mość nie zo sta ła
wy ko rzy sta na na da ny cel pu blicz ny i po zo sta je na dal wła -
sno ścią Skar bu Pań stwa al bo jed nost ki sa mo rzą du te ry to -
rial ne go, a jed no cze śnie nie zo sta ła ob cią żo na nie ogra -
ni czo ny mi pra wa mi rze czo wy mi (wła sność, użyt ko wa nie
wie czy ste). W ta kich sy tu acjach rze czy wi ście nie ru cho -
mość po win na być zwró co na by łe mu wła ści cie lo wi. Na -
to miast w przy pad ku ro dzin nych ogro dów dział ko wych
wy stę pu ją od mien ne uwa run ko wa nia praw ne. Wcze śniej
wy własz czo ne nie ru cho mo ści zo sta ły bo wiem ob cią żo ne
wła sno ścią osób trze cich, a tak że w wie lu przy pad kach
rów nież użyt ko wa niem wie czy stym. Ozna cza to, że zwrot
tych grun tów był by rów no znacz ny z po zba wie niem praw
tych osób, któ re w do brej wie rze je na by ły. W efek cie mie -
li by śmy do czy nie nia z fak tycz nym „wy ru go wa niem”
wska za nych osób – bez ja kiej kol wiek pro ce du ry zbież nej
do wy własz cze nia, gdzie kwe stia zre kom pen so wa nia utra -
co ne go pra wa ma pierw szo pla no we zna cze nie. Z oczy wi -
stych wzglę dów ta ka sy tu acja nie po win na mieć miej sca
w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa, gdyż by ła by sprzecz -
na z pod sta wo wy mi za sa da mi kon sty tu cyj ny mi, łącz nie 
z ochro ną wła sno ści i in nych praw ma jąt ko wych. Nie
moż na bo wiem na pra wiać krzywd po przez ich mno że nie.
Z po wyż szych wzglę dów art. 24 usta wy o ROD wy łą cza

moż li wość za spo ka ja nia w na tu rze rosz czeń zgła sza nych
do te re nów ogro dów. Rosz cze nia ta kie są obec nie za spo -
ka ja ne po przez za pew nie nie te re nu za stęp cze go, względ -
nie po przez wy pła tę od szko do wań. Roz wią za nie to wpro-
wa dzo ne zo sta ło przez usta wo daw cę w re ak cji na gło śne
w ostat nich la tach przy pad ki zwra ca nia by łym wła ści cie -
lom te re nów ogro dów, bez re spek to wa nia praw dział kow -
ców i PZD, któ rzy przez la ta, bę dąc w do brej wie rze,
in we sto wa li w nie ru cho mość swój ma ją tek. Przy kre do -
świad cze nia z mi nio nych lat wska zy wa ły, że za błęd ne de -
cy zje wy własz cze nio we fak tycz ną od po wie dzial ność
po no si li je dy nie dział kow cy i ich Zwią zek, na to miast or -
ga ny pu blicz ne uni ka ły kon se kwen cji za swo je dzia ła nia. 

Do pie ro art. 24 przy wró cił wła ści we za sa dy w tym za -
kre sie. Prze pis ten na wią zu je do kon struk cji „nie od wra -
cal ne go skut ku praw ne go” wy ni ka ją cej z art. 156 § 2
Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, któ ry wy klu -
cza moż li wość stwier dze nia nie waż no ści de cy zji ad mi ni -
stra cyj nej (m.in. de cy zji wy własz cze nio wej), gdy wy wo ła
nie od wra cal ne skut ki praw ne. W ta kiej sy tu acji wła ści wy
or gan ogra ni cza się do stwier dze nia wy da nia za skar żo nej
de cy zji z na ru sze niem pra wa, co umoż li wia do cho dze nia
w od ręb nym po stę po wa nia od po wied niej re kom pen sa ty
przez oso bę, któ ra wy stę po wa ła o stwier dze nie nie waż -
no ści de cy zji, ale te go nie uzy ska ła ze wzglę du na zaj ście
nie od wra cal nych skut ków praw nych. Po ję cie to zo sta ło
już do syć pre cy zyj nie zde fi nio wa ne w orzecz nic twie, np.
w wy ro ku z dnia 19 lu te go 2002 r. NSA stwier dził: „Od -
wra cal ność lub nie od wra cal ność skut ku praw ne go de cy -
zji na le ży roz pa try wać, ma jąc na uwa dze za kres wła ś-
ci wo ści or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz ich kom pe -
ten cje. Je że li cof nię cie, znie sie nie, od wró ce nie skut ków
praw nych de cy zji wy ma ga ta kich dzia łań, do któ rych or -
gan ad mi ni stra cji pu blicz nej nie ma umo co wa nia usta wo -
we go, czy li nie mo że za sto so wać for my ak tu ad mi-
ni stra cyj ne go in dy wi du al ne go, nie mo że też sko rzy stać 
z dro gi po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, to wte dy wła -
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śnie sku tek praw ny de cy zji bę dzie nie od wra cal ny”. A za -
tem jest to sy tu acja, kie dy na pod sta wie wa dli wej de cy zji
(np. wy własz cze nio wej) na stą pi ły dal sze zmia ny sta nu
praw ne go, któ rych „od wró ce nie” nie jest moż li we na dro -
dze po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go.

Nie wąt pli wie ta ka sy tu acja wy stę pu je wła śnie w przy -
pad ku de cy zji wy własz cze nio wych obej mu ją cych nie ru -
cho mo ści prze ka za ne na stęp nie pod pra cow ni cze ogro dy
dział ko we (dzi siej sze ROD). Stwier dze nie za ist nie nia nie -
od wra cal no ści skut ków praw nych ta kich de cy zji wy ni ka
przede wszyst kim z fak tu, że na ich pod sta wie Skarb Pań -
stwa lub gmi ny sta wa ły się wła ści cie la mi grun tów, ob cią -
ża nych na stęp nie na rzecz PZD, któ ry urzą dzał na tych
te re nach ogro dy dział ko we, gdzie prze ka zy wa no in dy wi -
du al nym oso bom w użyt ko wa nie dział ki, na któ rych w do -
brej wie rze i w za ufa niu do de cy zji or ga nów pu blicz nych
in we sto wa no pry wat ny ma ją tek. Na mo cy zaś usta wo we -
go prze pi su za pew nio no, że na nie sie nia i na sa dze nia zlo -
ka li zo wa ne na te re nie ogro du sta no wią wła sność PZD lub
in dy wi du al ne go dział kow ca. 

Tym sa mym za sad nym jest twier dze nie, że wspo mnia -
ne de cy zje wy własz cze nio we wy wo ła ły nie od wra cal ne
skut ki praw ne, gdyż ża den or gan ad mi ni stra cyj ny nie jest
wład ny „zni we lo wać” wspo mnia nych praw dział kow ców
i Związ ku. Dla te go też w tym przy pad ku nie moż na mó -
wić o stwier dze niu nie waż no ści de cy zji wy własz cze nio -
wych i zwro cie nie ru cho mo ści. Po zo sta je je dy nie kwe stia
re kom pen sa ty dla by łe go wła ści cie la. Pod tym wzglę dem
art. 24 usta wy czy ni za dość po wyż sze mu wy ma ga niu,
gdyż za pew nia te ren za stęp czy, względ nie wy pła tę od -
szko do wa nia. Trud no więc zro zu mieć, dla cze go na le ży
bez względ nie zwra cać grunt „w na tu rze” z po gwał ce niem
praw dział kow ców i Związ ku (a zwłasz cza ich wła sno -
ści), pod czas gdy w ana lo gicz nych przy pad kach ta kie sy -
tu acje uzna wa ne są, ja ko wy wo łu ją ce nie od wra cal ne
skut ki praw ne, za wy klu cza ją ce moż li wość zwro tu nie ru -
cho mo ści. Jest to prze jaw nie rów ne go trak to wa nia dział -
kow ców i na ru sze nie ich pra wa do ochro ny wła sno ści.
Stąd też na le ży uznać, że art. 24 usta wy o ROD nie jest
nie zgod ny z art. 21 ust. 2 Kon sty tu cji RP. 

Za rzut nie zgod no ści art. 24 usta wy o ROD z art. 32 Kon sty tu cji RP

W swo jej oce nie Mar sza łek Sej mu za za sad ny uznał za -
rzut WSA, że art. 24 usta wy o ROD jest nie zgod ny z kon -
sty tu cyj ną za sa dą rów no ści wo bec pra wa (art. 32 Kon s-
ty tu cji RP). Oce na ta wy ni ka z przy ję cia, że by li wła ści -
cie le (ich spad ko bier cy) grun tów za ję tych przez ogro dy
są praw nie dys kry mi no wa ni, gdyż - w od róż nie niu od in -
nych osób wy własz czo nych - nie mo gą do ma gać się zwro -
tu nie ru cho mo ści. Mar sza łek Sej mu kon sta tu je, że ta kie
od mien ne trak to wa nie jest bez za sad ne, gdyż „Nie moż na
(…) wska zać war to ści, za sad czy norm kon sty tu cyj nych,
któ re uza sad nia ły by usta wo we wy łą cze nie moż li wo ści do -
cho dze nia pra wa do zwro tu wy własz czo nej nie ru cho mo ści
tyl ko z te go po wo du, że ak tu al nie funk cjo nu je na niej ro -
dzin ny ogród dział ko wy”. Da lej zaś stwier dza, że art. 24
usta wy o ROD słu ży ochro nie „sta nu po sia da nia” PZD 
i zrze szo nych w nim osób, co jest ce lem, któ ry po wi nien
ustą pić przez pra wem by łych wła ści cie li (ich spad ko bier -
ców) do zwro tu wy własz czo nej nie ru cho mo ści.

Po wyż szą ar gu men ta cję na le ży uznać za błęd ną, gdyż
zo sta ła opar ta o nie peł ne i fał szy we za ło że nia. Przede
wszyst kim w kon tek ście art. 24 nie spo sób mó wić o ja -
kiej kol wiek dys kry mi na cji. Na le ży bo wiem za uwa żyć, że
nie rów ne trak to wa nie mo że na stą pić je dy nie, kie dy okre -
ślo ne pod mio ty znaj du ją się w iden tycz nej lub co naj mniej
zbież nej sy tu acji. Tym cza sem po zy cja by łych wła ści cie li,
któ rych wy własz czo ne nie ru cho mo ści są obec nie za ję te
przez ROD, róż ni się za sad ni czo od sy tu acji osób, któ rych
ode bra ne nie ru cho mo ści są wy ko rzy sty wa ne na in ne ce le.
Wy ni ka to z omó wio ne go wcze śniej ob cią że nia grun tów

ROD nie ogra ni czo ny mi pra wa mi rze czo wy mi. W szcze -
gól no ści do ty czy to ob cią że nia tych grun tów pra wem wła -
sno ści dział kow ców i Związ ku, co wy ni ka bez po śred nio
z art. 15 usta wy o ROD. W kon se kwen cji – z mo cy kon -
kret ne go prze pi su usta wo we go – dział kow cy i PZD są
wła ści cie la mi ma jąt ku znaj du ją ce go się na nie ru cho mo -
ści wcze śniej wy własz czo nej. Zwrot ta kiej nie ru cho mo -
ści ozna czał by po zba wie nie tych pod mio tów ich wła s-
no ści w spo sób sprzecz ny z kon sty tu cyj ną za sa dą ochro -
ny wła sno ści, gdyż sta no wi ło by to w isto cie nie do pusz -
czal ne wy własz cze nie. Tym sa mym zwrot nie ru cho mo ści
ja ko dzia ła nie pod ję te w ce lu do cho wa nia kon sty tu cyj -
nych za sad, pro wa dzi ło by do ich na ru sza nia w sto sun ku
do więk szej ilo ści pod mio tów, co tyl ko po tę go wa ło by
efekt swo iste go „błęd ne go ko ła”. Z te go wzglę du ta kie sy -
tu acje na le ży kwa li fi ko wać ja ko wy wo łu ją ce tzw. nie od -
wra cal ne skut ki praw ne, któ re wy klu cza ją moż li wość
przy wró ce nia sta nu sprzed wy da nia wa dli wej de cy zji, np.
wy własz cze nio wej. W tych wła śnie ka te go riach na le ży
po strze gać spe cy ficz ną po zy cję by łych wła ści cie li, któ -
rych wy własz czo ne nie ru cho mo ści są obec nie za ję te przez
ROD. Dla te go bez kry tycz ne przy ję cie, że oso by te znaj du -
ją się w sy tu acji iden tycz nej do in nych bez za sad nie wy -
własz czo nych, jest nie zro zu mia łe i tyl ko wska zu je, że nie
do ko na no ca ło ścio wej ana li zy za skar żo ne go art. 24 usta -
wy o ROD. Nie moż na za tem w tym przy pad ku uzna wać
te go prze pi su za nie zgod ny z za sa dą rów no ści wo bec pra -
wa wy ni ka ją cą z art. 32 Kon sty tu cji RP. Mar sza łek Sej -
mu po zo sta je rów nież w błę dzie co do ce lu wpro wa dze nia
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art. 24 usta wy o ROD. Funk cją tej re gu la cji nie jest bo -
wiem ochro na „sta nu po sia da nia” PZD i zrze szo nych w
nim osób. Ce lem te go prze pi su jest przede wszyst kim
ochro na wła sno ści na by tej w do brej wie rze przez dział -
kow ców i ich Zwią zek, przy jed no cze snym po sza no wa -
niu praw by łych wła ści cie li. Jest to roz wią za nie, któ re
opty mal nie za bez pie cza i go dzi pra wa obu stron. Na le ży
bo wiem po now nie za uwa żyć, że w oma wia nych sy tu -
acjach to dział kow cy i ich Zwią zek ma ją sta tus wła ści cie -
li, na to miast oso by wy własz czo ne nie ma ją ta kie go
sta tu su, gdyż przy słu gu je im je dy nie tzw. eks pek ta ty wa,
czy li swo iste pra wo do od zy ska nia utra co nej nie ru cho mo -

ści. W ta kim ukła dzie usta wo daw ca słusz nie dał pry mat
ochro nie wła sno ści, za bez pie cza jąc rów nież in te re sy by -
łych wła ści cie li, gdyż za pew nia im moż li wość uzy ska nia
te re nu za mien ne go lub sto sow ne go od szko do wa nia, a za -
tem w sen sie ma jąt ko wym nie za cho dzi ża den uszczer bek
po stro nie by łe go wła ści cie la. Stąd też w po rów na niu do
in nych osób wy własz czo nych, któ re nie mo gą od zy skać
nie ru cho mo ści z uwa gi na zaj ście nie od wra cal nych skut -
ków praw nych, po zy cja by łych wła ści cie li grun tów obec -
nie za ję tych pod ROD, jest ko rzyst niej ukształ to wa na przez
art. 24, co czy ni bez pod staw nym przed mio to wy za rzut 
o rze ko mym na ru sza niu za sa dy rów no ści wo bec pra wa. 

Za rzut nie zgod no ści art. 24 usta wy o ROD z art. 64 ust. 1 w związ ku z 31 ust. 3 Kon sty tu cji RP

Mar sza łek Sej mu po dzie lił po gląd wy ra żo ny przez
WSA, że art. 24 usta wy o ROD jest nie zgod ny z kon sty -
tu cyj ną za sa dą ochro ny wła sno ści i in nych praw ma jąt ko -
wych, sta no wiąc nie do pusz czal ne ogra ni cze nie w za kre sie
ko rzy sta nia z kon sty tu cyj nych wol no ści i praw (art. 64 ust.
1 w związ ku z 31 ust. 3 Kon sty tu cji RP). Mar sza łek uznał
bo wiem, że przy słu gu ją ce by łym wła ści cie lom (ich spad -
ko bier com) upraw nie nie do zwro tu wy własz czo nej nie ru -
cho mo ści sta no wi spe cy ficz ne pra wo ma jąt ko we, któ re
pod le ga sze ro kiej ochro nie, a je go ogra ni cze nie przez art.
24 usta wy o ROD jest nie do pusz czal ne, gdyż przy zna no
bez za sad nie pry mat wła da niu grun tem przez PZD nad pra -
wa mi by łych wła ści cie li.

Po wyż sze sta no wi sko Mar szał ka Sej mu jest nie traf ne. Po
raz ko lej ny bo wiem po mi nię to fun da men tal ną przy czy nę
wpro wa dze nia kwe stio no wa ne go art. 24 usta wy o ROD. 
W swo ich roz wa ża niach do ty czą cych do pusz czal no ści
ogra ni cze nia ochro ny praw ma jąt ko wych, Mar sza łek Sej mu
zu peł nie nie od no si się do wła sno ści dział kow ców i Związ -
ku. Jest to po dej ście wy jąt ko wo jed no stron ne, a jed no cze -
śnie za sta na wia ją ce, zwłasz cza w kon tek ście tre ści art. 31
ust. 3 Kon sty tu cji RP, któ ry do pusz cza ogra ni cze nie w za -
kre sie ko rzy sta nia z kon sty tu cyj nych wol no ści i praw, ale
pod wa run kiem, że jest usta na wia ne tyl ko w usta wie i tyl -
ko wte dy, gdy jest ko niecz ne w de mo kra tycz nym pań stwie
dla ochro ny m.in. wol no ści i praw in nych osób. Sko ro za -
tem art. 64 ust. 1 Kon sty tu cji RP za pew nia ochro nę tak że
dla wła sno ści dział kow ców i Związ ku, to ist nia ła pod sta wa
do wpro wa dze nia prze pi su usta wo we go, któ ry re ali zo wał -

by tę ochro nę po przez pew ne ogra ni cze nie upraw nie nia do
zwro tu wy własz czo nej nie ru cho mo ści. Przy po mnieć po -
now nie wy pa da, że to upraw nie nie jest tzw. eks pek ta ty wą,
czy li pra wem ma jąt ko wym, któ ry jed nak nie jest wła sno -
ścią, wo bec cze go nie mo że ko rzy stać z ta kiej sa mej ochro -
ny praw nej. 

Jak za tem wi dać, przed mio tem ochro ny art. 24 nie jest
– jak kon se kwent nie twier dzi Mar sza łek Sej mu – „stan
wła da nia” przez PZD grun tem za ję tym przez ROD, ale
po trze ba za bez pie cze nia wła sno ści i in nych praw ma jąt ko -
wych przy słu gu ją cych dział kow com i ich Związ ko wi, co
jest zgod ne z art. 64 ust. 1 Kon sty tu cji RP i uza sad nia in -
ge ren cję w upraw nie nia in nych osób, któ re mo gły by na -
ru szyć po wyż sze pra wa dział kow ców i PZD. Do pie ro ta ka
per spek ty wa po zwa la ca ło ścio wo oce nić art. 24 usta wy 
o ROD i po wo du je, że wła ści we go wy mia ru na bie ra przy -
to czo ny przez Mar szał ka po gląd Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, zgod nie z któ rym „(…) z na ka zu ochro ny wła sno ści
oraz in nych praw ma jąt ko wych sta tu owa ne go w art. 21
ust. 1 i art. 64 ust. 1 Kon sty tu cji wy ni ka ją okre ślo ne obo -
wiąz ki dla usta wo daw cy zwy kłe go: obo wią zek po zy tyw ny
sta no wie nia prze pi sów i pro ce dur udzie la ją cych ochro ny
praw nej pra wom ma jąt ko wym i obo wią zek ne ga tyw ny po -
wstrzy my wa nia się od re gu la cji, któ re owe pra wa mo gły -
by po zba wiać ochro ny praw nej lub też ochro nę tę
ogra ni czać” (wy rok TK z 11 wrze śnia 2006 ro ku, sygn.
akt P 14/06). Re gu la cja wy ni ka ją ca z art. 24 usta wy 
o ROD jest re ali za cją po wyż sze go po glą du Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go.  

Uwa gi koń co we

Ogól na oce na sta no wi ska Mar szał ka Sej mu wo bec py -
ta nia praw ne go WSA w Bia łym sto ku, do ty czą ce go art. 24
usta wy o ROD, mu si być ne ga tyw na. Nie traf ność sfor mu -

ło wa nych kon klu zji wy ni ka przede wszyst kim z jed no -
stron ne go po dej ścia do ana li zo wa nej re gu la cji. Wy wód
za war ty w sta no wi sku zda je się pre zen to wać wy łącz nie
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ne ga tyw ny punkt wi dze nia w sto sun ku do art. 24 usta wy
o ROD. Zu peł nie po mi nię to wszel kie po zy tyw ne aspek ty
te go prze pi su, któ ry oce nio no w ode rwa niu od ca łe go kon -
tek stu praw ne go i fak tycz ne go. Nie pod ję to na wet pró by
zba da nia ra tio le gis tej re gu la cji, mi mo że ana li za kon sty -
tu cyj no praw na wręcz wy ma ga ta kie go ba da nia. W roz wa -
ża niach po mi nię to bo wiem tak istot ne kwe stie, jak
ko niecz ność ochro ny praw ma jąt ko wych PZD i dział kow -
ców (w tym wła sno ści) oraz gwa ran cji rów ne go trak to wa -
nia przez pra wo. Kry ty ka art. 24 pro wa dzo na by ła bez
uwzględ nie nia za sa dy po sza no wa nia praw na by tych, 
a tak że bez od nie sie nia do za sad współ ży cia spo łecz ne go,
któ rych re ali za cji one słu żą. Ar gu men ta cja, któ rą się po -
słu żo no, cha rak te ry zu je się lek ce wa żą cym, czy wręcz ne -
ga tyw nym sto sun kiem do praw dział kow ców i PZD, przy
jed no cze snym ab so lu ty zo wa niu rosz czeń (eks pek ta tyw)
by łych wła ści cie li. Ten brak po sza no wa nia pod mio to wo -
ści dział kow ców oraz ich sa mo rzą du mu si więc skut ko -
wać po sta wie niem za rzu tu za nie cha nia wszech stron ne go
i obiek tyw ne go roz wa że nia ana li zo wa nej ma te rii. Trud no
nie od nieść wra że nia, że w sta no wi sku bez kry tycz nie po -
wie lo no ar gu men ty wy ra żo ne przez WSA i nie za da no so -
bie tru du, aby je zwe ry fi ko wać. Jest to zdu mie wa ją ce,
zwa żyw szy na po zy cję Mar szał ka Sej mu, któ ry w ta kich
sy tu acjach po wi nien za pre zen to wać tak że licz ne ar gu men -
ty, któ re wspie ra ją te zę o kon sty tu cyj no ści prze pi su, któ -
ry zo stał uchwa lo ny przez Sejm. Skła nia to więc do
przy ję cia, że ana li zo wa ne sta no wi sko po mi ja wie le istot -
nych aspek tów, któ re pod wa ża ją za sad ność kon klu zji
WSA. Stąd też sta no wi sko Mar szał ka Sej mu w spra wie
art. 24 usta wy o ROD na le ży uznać za bez pod staw ne. 

Z po glą da mi za pre zen to wa ny mi w sta no wi sku nie spo -
sób się więc zgo dzić. Do ko nu jąc in ter pre ta cji pod wa ża -
ne go prze pi su, Mar sza łek kon se kwent nie po mi ja fakt, że

spor ne nie ru cho mo ści są ob cią żo ne ogra ni czo ny mi pra -
wa mi rze czo wy mi dział kow ców i PZD, a w szcze gól no -
ści wła sno ścią, któ ra wy ni ka z art. 15 usta wy o ROD.
Zwrot nie ru cho mo ści by łym wła ści cie lom ozna cza zaś, iż
na stę pu je swo iste uwłasz cze nie by łych wła ści cie li na ma -
jąt ku PZD i dział kow ców, któ rzy tym sa mym tra cą swo ją
wła sność. Mar sza łek Sej mu nie od niósł się do te go za gad -
nie nia i prze szedł nad nim do po rząd ku dzien ne go. Au tor
sta no wi ska wy da je się więc wy cho dzić z za ło że nia, iż
Kon sty tu cja da je swo isty pry mat pra wom wy wo dzo nym 
z wła sno ści grun tu (nie pra wu wła sno ści ale eks pek ta ty -
wie pra wa wła sno ści) nad pra wem wła sno ści sen su stric -
te, ja kie przy słu gu je dział kow com i PZD do skład ni ków
ma jąt ko wych zlo ka li zo wa nych na grun tach za ję tych przez
ROD. A za tem od wo łu jąc się do po trze by po sza no wa nia
praw by łych wła ści cie li do żą da nia zwro tu nie ru cho mo ści,
Mar sza łek cał ko wi cie zba ga te li zo wał kwe stię ochro ny
praw na by tych PZD oraz dział kow ców. Jest to o ty le za -
ska ku ją ce, iż po trze ba udzie le nia ta kiej ochro ny wy ni ka 
z uza sad nie nia do usta wy o ROD, do któ re go rów nież zu -
peł nie się nie od nie sio no. Kry ty ku jąc art. 24 usta wy 
o ROD Mar sza łek Sej mu nie do strzegł więc, iż prze pis ten
re ali zu je jed ną z kon sty tu cyj nych za sad, tj. za sa dę rów ne -
go trak to wa nia  - w tym wy pad ku rów nej ochro ny dla pra -
wa wła sno ści. 

Re asu mu jąc po wyż sze, sta no wi sko Mar szał ka Sej mu w
kwe stii art. 24 na le ży uznać za bez pod staw ne. Ist nie je bo -
wiem sze reg prze sła nek, aby uznać, iż prze pis ten nie tyl -
ko nie na ru sza Kon sty tu cji, ale wręcz sta no wi re ali za cję jej
za pi sów, w szcze gól no ści do ty czą cych ochro ny praw ma -
jąt ko wych i rów ne go trak to wa nia. Przy wo ła ne w sta no -
wi sku ar gu men ty świad czą, iż Mar sza łek Sej mu od mó wił
PZD i dział kow com rów no rzęd nych, w sto sun ku do by -
łych wła ści cie li, upraw nień do ochro ny ich praw. 

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 20 kwiet nia 2011 ro ku

1. Eu ge niusz Kon drac ki
– Pre zes PZD
2. Sta ni sław Cho dak
– Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy PZD 
3. An to ni Ko strze wa
– Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy PZD 
4. Win cen ty Ku lik
– Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy PZD 
5. Ma rian Pa siń ski
– Skarb nik
6. Syl we ster Chę ciń ski
– Czło nek
7. Ta de usz Ja rzę bak
– Czło nek
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Od wie lu lat PZD zma ga się z pro ble mem rosz czeń. By -
li wła ści cie le, ich spad ko bier cy, a tak że oso by praw ne oraz
oso by, któ re wy ku pi ły rosz cze nia, wy stę pu ją o na tych mia -
sto we opusz cze nie grun tów, usu nię cie z nich ma jąt ku dział -
kow ców i Związ ku oraz za pła ty wie lo mi lio no wych od sz-
ko do wań za rze ko me bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tu.

Ostat nie ba da nie w za kre sie rosz czeń osób fi zycz nych 
i praw nych do grun tów zaj mo wa nych przez ROD prze -
pro wa dzo ne przez okrę go we za rzą dy PZD na dzień 1 ma -
ja 2010 r. wy ka za ło, że na dro dze są do wej i ad mi -
ni stra cyj nej do cho dzo ne są rosz cze nia w sto sun ku do
281 ROD, o po wierzch ni rosz cze nio wej po nad 1 195 ha
i licz bie dzia łek po wy żej 26 tys. W tym, w sto sun ku do
grun tów 35 ROD, o po wierzch ni rosz cze nio wej po nad 
76 ha i licz bie dzia łek po wy żej 1,7 tys. zgło szo no no we
rosz cze nia (w sto sun ku do sta nu rosz czeń na dzień
10.04.2008 r.).

Wy stę pu je rów nież 109 ROD o po wierzch ni po nad 
360 ha, na któ rej zlo ka li zo wa nych jest 10 tys. dzia łek, 
o nie ure gu lo wa nym sta nie praw nym. Nie ure gu lo wa ny
stan praw ny po le ga głów nie na tym, że ogród zaj mu je
grunt bę dą cy wła sno ścią osób fi zycz nych i praw nych 
i w każ dej chwi li mo gą oni za żą dać opusz cze nia grun tu 
i za pła ty za ko rzy sta nie z nie ru cho mo ści. W przy pad ku
tych ROD, któ re są po ten cjal nie za gro żo ne rosz cze nia mi,
art. 24 usta wy o ROD bę dzie miał zde cy do wa nie więk sze
zna cze nie niż w przy pad ku ROD, któ rych rosz cze nia są
w to ku po stę po wa nia bądź za koń czy ły się pra wo moc ny -
mi wy ro ka mi są do wy mi i osta tecz ny mi de cy zja mi ad mi -
ni stracyj ny mi.

W prak ty ce, skut ki rosz czeń bę dą obej mo wa ły
znacz nie wię cej ROD i dział kow ców. Za spo ko je nie
rosz czeń w sto sun ku do czę ści grun tu ROD mo że bo -
wiem unie moż li wić pra wi dło we funk cjo no wa nie ca łe -
go ogro du, co bę dzie się wią za ło z ko niecz no ścią
li kwi da cji po zo sta łej je go czę ści. 

W okre sie od dnia 10 kwiet nia 2008 r. do dnia 1 ma ja
2010 r. za koń czy ły się osta tecz ny mi de cy zja mi bądź pra -
wo moc ny mi wy ro ka mi spra wy rosz cze nio we pro wa dzo ne
w sto sun ku do 43 ROD o łącz nej po wierzch ni rosz cze nio -
wej po nad 105 ha i licz bie dzia łek po wy żej 2,2 tys. 

Po nad po ło wa spraw rosz cze nio wych za koń czy ła się ne -
ga tyw ny mi kon se kwen cja mi dla Związ ku i dział kow ców,
zwią za ny mi z ko niecz no ścią wy ku pu grun tu bądź opusz -
cze nia go przez dział kow ców i li kwi da cją czę ści al bo ca -
ło ści ROD.

W cią gu ostat nich lat, w ce lu re gu la cji sta nu praw ne go
grun tów ROD, Zwią zek na był od płat nie m.in.:

• pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go nie ru cho mo ści wcho -
dzą cych w skład ROD „Dzie ci Gło gow skich w Gło go wie”
(0,4095 ha) w związ ku z rosz cze niem p. J. Chi tro.

• pra wo wła sno ści do nie ru cho mo ści wcho dzą cych 
w skład ROD „Nad Bro wi ną” w Chełm nie (5,1362 ha) 
w związ ku z rosz cze niem Zgro ma dze nia Sióstr Mi ło sier -
dzia Św. Win cen te go a Pau lo.

• pra wo wła sno ści do nie ru cho mo ści wcho dzą cych 
w skład ROD „Re laks 27” w Po zna niu (0,9922 ha) w
związ ku z rosz cze niem Spół dziel ni Mle czar skiej „Mlek -
pol”, gdzie KR PZD za pła ci ła kwo tę 130 tys zł, sta no wią -
cą po ło wę ce ny za ku pu. 

Na to miast w związ ku z rosz cze nia mi zli kwi do wa ne zo -
sta ły m.in.:

• w ca ło ści ROD „Gór ka Na ro do wa” w Kra ko wie
(2,0414 ha) - w związ ku ze sprze da żą te go grun tu przez
Agen cję Nie ru cho mo ści Rol nych na rzecz dział kow ców.

• w ca ło ści ROD „Grod ko wi ce” w Ły so ko niach (45,13
ha) – w związ ku ze sprze da żą te go grun tu przez Gmi nę
Kłaj na rzecz do tych cza so wych użyt kow ni ków dzia łek. 

Ak tu al nie po dob na sy tu acja, ma miej sce w Choj ni cach
(ROD „Me ta lo wiec”), w Sko kach (ROD „Ce giel skie go”)
oraz w Gdy ni („Ko ściusz ki”), gdzie gmi na po dej mu je pró -
by sprze da ży bądź prze ka za nia w dzier ża wę grun tu, na le -
żą ce go do PZD.

We wszyst kich spra wach rosz cze nio wych PZD bie rze
ak tyw ny udział i jest zwy kle je dy nym pod mio tem, któ ry
wal czy w obro nie in te re sów dział kow ców i ogro dów.
Zwią zek pro wa dzi set ki po stę po wań są do wych i ad mi ni -
stra cyj nych. Prak ty ka, nie jed no krot nie wy ka za ła, że gdy -
by nie za an ga żo wa nie Związ ku – błę dy lub lek ce wa że nie
spra wy ze stro ny re pre zen tan tów Skar bu Pań stwa lub gmi -
ny skut ko wa ło by „re pry wa ty za cją” ma jąt ku w opar ciu 
o rosz cze nia po zba wio ne fak tycz nych pod staw. 

Przy kła do wo moż na tu wska zać spra wę rosz czeń do te -
re nów ROD im. 23 Lu te go w Po zna niu. W wy ni ku cią -
gną ce go się kil ka na ście lat pro ce su oraz po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go, dzię ki sta ra niom PZD usta lo no, iż
rosz cze nia, któ re pier wot nie zo sta ły uzna ne (de cy zja na
szcze blu mi ni ster stwa) są bez pod staw ne. W efek cie Mia -
sto Po znań od zy ska ło ty tuł praw ny do nie ru cho mo ści, któ -
rej war tość na le ży sza co wać na kil ka dzie siąt mi lio nów
zło tych. Nie ste ty, po mi mo wie lo let nich spo rów, ty tuł
praw ny do czę ści ROD przy padł jed nak oso bie, któ ra wy -
ku pi ła rosz cze nie od by łych wła ści cie li za uła mek war to -
ści nie ru cho mo ści.

Ana lo gicz na sy tu acja ma miej sce w przy pad ku War sza -
wy, gdzie w kom plek sie ogro dów przy ul. Wa szyng to na

3. Informacja o roszczeniach

In for ma cja na Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w dniu 20 kwiet nia 2011 r. 
w spra wie rosz czeń do grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych w świe tle

art. 24 usta wy o ROD
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w War sza wie, je dy nie PZD sta nął w obro nie 1200 dział -
kow ców i sta wił opór Spół ce, któ ra na by ła za 1 mln zło -
tych pra wo do grun tu war te go obec nie ok. mi liard zło tych,
któ ry zaj mu je ok. 33 ha. Pre zy dent m. st. War sza wy wy -
dał de cy zję uzna ją cą rosz cze nia. Gdy by nie dzia ła nia
PZD, któ re ską di nąd spo tka ły się z opo rem ze stro ny mia -
sta, de cy zja o zwro cie nie ru cho mo ści sta ła by się pra wo -
moc na, a grunt zo stał by bez pow rot nie utra co ny. Tym
cza sem w wy ni ku dal sze go po stę po wa nia sąd ad mi ni stra -
cyj ny uznał, iż de cy zja o zwro cie obar czo na by ła wa da mi,
po nad to zda niem pro ku ra tu ry ist nie ją pod sta wy by przy -
jąć, iż rosz cze nia spół ki zo sta ły już daw no za spo ko jo ne.

Z rosz cze nia mi do grun tów ROD „Sig ma -Bar tyc ka”
w War sza wie wy stą pi ła spół ka–- DOM De ve lop ment.
Bez udzia łu PZD, są dy za de cy do wa ły o za sie dze niu po -
szcze gól nych dzia łek, któ re na stęp nie zo sta ły od sprze da -
ne de we lo pe ro wi. Ko rzy sta jąc z po sia da ne go pra wa do
grun tów, spół ka wy stą pi ła do są du o eks mi sję dział kow -
ców z te re nu ROD „Sig ma -Bar tyc ka”. Jed nak sąd do tych -
czas ta kie go wy ro ku nie wy dał. Mi mo to, DOM
De ve lop ment bez praw nie wkro czył na te ren ogro du, po -
sta wił ogro dze nia i zde mo lo wał ma ją tek dział kow ców.
PZD po wia do mił o tym fak cie or ga ny ści ga nia i zło żył po -
zew do są du o ochro nę po sia da nia oraz o przy wró ce nie
te re nu. 

Do kom plek su ROD – na Pa lu chu w War sza wie, wy -
stą pi ła z rosz cze nia mi spół ka, bę dą ca ja ko by na stęp cą
praw nym przed wo jen ne go wła ści cie la – ro dzi ny Bra nic -
kich. Kom pleks ten na le ży do naj więk szych sku pisk ROD
w sto li cy. Zaj mu je on ok. 100 ha, a w je go skład wcho dzi
trzy na ście ogro dów, w któ rych dział ki użyt ku je łącz nie
ok. 2500 war szaw skich ro dzin. Te re ny zaj mo wa ne przez
dział kow ców zo sta ły prze ka za ne pod or ga ni za cję miej -
skich i za kła do wych ROD w 1964 r. Te re ny te sta no wi ły
wów czas wła sność Skar bu Pań stwa. Dział kow cy przez la -
ta w spo ko ju ko rzy sta li z ogro dów, prze świad cze ni, że nic
nie za gra ża ich pra wom. Spo kój ten był tym bar dziej uza -
sad nio ny, że za pi sy w księ gach wie czy stych wska zy wa ły
ja ko wła ści cie la nie ru cho mo ści Skarb Pań stwa. Tym cza -
sem pod ko niec lat dzie więć dzie sią tych za pi sy w księ gach
wie czy stych ule gły zmia nie i w miej sce Skar bu Pań stwa,
ja ko wła ści cie la ok. 75 ha ujaw nio no oso by pry wat ne.
Zwią zek do wie dział się o tym do pie ro po fak cie, gdy wpi -
sy zo sta ły już do ko na ne, a oso by te zwró ci ły się do nie go
z żą da niem re spek to wa nia ich praw. Oka za ło się, że dział -
kow cy zo sta li wpro wa dze ni na te re ny, co do któ rych
Skarb Pań stwa ujaw nio ny zo stał w księ gach wie czy stych
w opar ciu o prze pi sy do ty czą ce re for my rol nej. Jed nak w
1959 r. po sta no wie nie Są du w tej spra wie nie zo sta ło prze -
sła ne do by łych wła ści cie li. Po 40 la tach oko licz ność ta
sta ła się pre tek stem do wzno wie nia po stę po wa nia są do -
we go, w któ rym wska zu jąc z ko lei na bra ki for mal ne
wnio sku o ujaw nie nie Skar bu Pań stwa, spad ko bier cy by -
łych wła ści cie li do pro wa dzi li do wy kre śle nia go z księ gi
wie czy stej. Wzno wio ne po stę po wa nie są do we spo wo do -

wa ło, że spra wa wró ci ła do po now ne go roz po zna nia do
Są du Re jo no we go. Są do wi nie po zo sta ło nic in ne go, jak
przy wró cić w księ dze wie czy stej po przed nie za pi sy, a w
kon se kwen cji wpi sa nie, że wła ści cie la mi nie ru cho mo ści
są oso by fi zycz ne, spad ko bier cy by łych wła ści cie li. W tej
spra wie osta tecz nie wy po wie dział się Sąd Naj wyż szy. To
da ło im pod sta wę do zgła sza nia rosz czeń pod ad re sem
dział kow ców i PZD. Spra wa kom plek su 13 war szaw skich
ogro dów i 2500 ro dzin użyt ku ją cych w nich dział ki jest
ko lej nym przy kła dem sy tu acji, gdy za błę dy urzęd ni cze
za pła cić ma ją dział kow cy i Zwią zek. W ogro dy za in we -
sto wa no kwo ty idą ce w dzie siąt ki mi lio nów zł, w zde cy -
do wa nej czę ści po cho dzą ce od dział kow ców i PZD.
Dla te go też Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie za mie rza
przejść nad nią do po rząd ku dzien ne go i bę dzie wal czył o
pra wa swo je i swych człon ków oraz bę dzie prze ciw sta -
wiał się wy da niu te re nu, zaj mo wa ne go przez ogro dy. 

Kon se kwen cje de cy zji ad mi ni stra cyj nych zwra ca ją cych
grunt na stęp com by łych wła ści cie li do tknę ły tak że dział -
kow ców z ROD „De me ter” w Ło dzi, ROD „Spo łem” 
w Kiel cach czy ROD „Nasz Gaj” w Rze szo wie. 

ROD „De me ter” w Ło dzi zo stał za ło żo ny w pierw szej
po ło wie lat 80- tych XX w. Je go te ren Skarb Pań stwa po -
zy skał w dro dze de cy zji wy własz cze nio wej. Tak więc na
chwi lę prze ję cia nie ru cho mo ści przez PZD, był on prze ko -
na ny, że sta no wi ona wła sność Skar bu Pań stwa i nikt te -
go fak tu wo bec dział kow ców nie kwe stio no wał. Przez
kil ka na ście lat Zwią zek i dział kow cy in we sto wa li w prze -
ję ty w do brej wie rze te ren, za mie nia jąc go w za go spo da -
ro wa ny ogród dział ko wy. Nie ste ty w 2002 r. PZD zo stał
za wia do mio ny, iż de cy zją Wo je wo dy Łódz kie go stwier -
dzo na zo sta ła nie waż ność orze cze nia wy własz cze nio we -
go do ty czą ce go ok. 3,5 ha, czy li ok. po ło wy ogro du. Tym
sa mym wła sność grun tu mia ła wró cić do po przed nich
wła ści cie li. Oczy wi ście, jak to w ta kich przy pad kach or -
ga ny ad mi ni stra cji mia ły w zwy cza ju, w ża den spo sób nie
po czu ły się do od po wie dzial no ści za stra ty, któ re dział -
kow cy po nie śli in we stu jąc swój ma ją tek w nie ru cho mość.
Ogra ni czy ły się je dy nie do de cy zji o zwro cie nie ru cho -
mo ści by łym wła ści cie lom, zaś ewen tu al ne rosz cze nia 
90 ro dzin dział kow ców zby ły mil cze niem. Zwią zek za -
skar żył roz strzy gnie cie, jed nak że zo sta ło ono utrzy ma ne 
w to ku in stan cji. Po zy tyw ne go skut ku nie przy nio sły rów -
nież póź niej sze dzia ła nia po dej mo wa ne przez PZD, jak 
i in dy wi du al nych dział kow ców, a ma ją ce na ce lu wzno -
wie nie po stę po wa nia. W tym sta nie spra wy spad ko bier cy
wy własz czo nych wy stą pi li prze ciw ko PZD z żą da niem
wy da nia nie ru cho mo ści. Po dej mo wa ne przez or ga ni za cje
dział kow ców pró by na kło nie nia władz pu blicz nych do
prze ję cia na sie bie od po wie dzial no ści za stra ty użyt kow -
ni ków dzia łek po zo sta ły bez echa. Do ni cze go nie do pro -
wa dzi ły rów nież sta ra nia PZD o za pew nie nie przez mia sto
te re nu za mien ne go, któ ry za spo ko ił by rosz cze nia by łych
wła ści cie li, a co za tym idzie uchro nił by dział kow ców
przed skut ka mi rosz czeń. Już przed wi gi lią 2008 ro ku po -
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nad 90 użyt kow ni ków dzia łek ogro dzie otrzy ma ło przed -
są do we we zwa nia do wy da nia nie ru cho mo ści i za pła ty 
z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia z grun tu. Na wnio sek
wła ści ciel ki nie ru cho mo ści w opar ciu o pra wo moc ny wy -
rok ko mor nik ścią gnął z kon ta PZD kil ka dzie siąt ty się cy
zło tych ty tu łem bez u mow ne go ko rzy sta nia z nie ru cho mo -
ści. Do dat ko wo, na spor nym te re nie ROD „De me ter” mia -
ło miej sce pod pa le nie kil ku al tan. Był to ko lej ny in cy dent
wy mie rzo ny w dział kow ców z te go ogro du. Nie speł na
dwa mie sią ce wcze śniej zde wa sto wa no kil ka dzie siąt al ta -
nek, czy niąc du że szko dy w ma jąt ku dział kow ców. 
W związ ku z do ko na ny mi pod pa le nia mi PZD zło żył do
pro ku ra tu ry za wia do mie nie o po dej rze niu po peł nie nia
prze stęp stwa. Są dy wszyst kich in stan cji przy zna ły, że zie -
mia, na któ rej sto ją al ta ny, na le ży do pry wat nej oso by.
Wła ści ciel ka do ma ga się opusz cze nia jej te re nów oraz za -
pła ce nia przez każ de go po sia da cza dział ki 3.100 zł za bez -
u mow ne ko rzy sta nie z grun tów. Woj nę o to to czy z dział-
kow ca mi od sied miu lat. Obec nie dział kow cy z Ro dzin ne -
go Ogro du Dział ko we go „De me ter” przy go to wu ją skar -
gę do Eu ro pej skie go Try bu na łu Praw Czło wie ka 
w Stras bur gu na pań stwo pol skie.

Po stę po wa nie o zwrot wy własz czo nej nie ru cho mo ści,
zaj mo wa nej przez ROD „Spo łem” w Kiel cach, o pow.
0,1232 ha (bę dą cej w użyt ko wa niu PZD) zo sta ło wszczę -
te w ro ku 1998 na wnio sek A. Pa trzał ka. Pan A. Pa trza łek
zo stał wy własz czo ny z przed mio to wej nie ru cho mo ści w
1972 r., pod ogród dział ko wy dla pra cow ni ków Wo je -
wódz kiej Spół dziel ni Spo żyw ców „SPOŁEM” w Kiel -
cach. W to ku to czą ce go się po stę po wa nia, wpierw ad mi -
ni stra cyj ne go a na stęp nie są do we go, Okrę go wy Za rząd
po dej mo wał kro ki ce lem ochro ny praw PZD do grun tu i
in dy wi du al nych użyt kow ni ków. W to ku po stę po wa nia
skar żą cy pod no sił róż ne kwe stie, m.in. wa dli wość de cy zji
o lo ka li za cji szcze gó ło wej ROD. Or ga ny ad mi ni stra cyj -
ne, przed któ ry mi to czy ło się po stę po wa nie, od mó wi ły za -
sad no ści za rzu tom pod no szo nym przez p. A. Pa trzał ka.
Ar gu men ta cję i sta no wi sko po wyż szych or ga nów po -
twier dził tak że w swym orze cze niu Wo je wódz ki Sąd Ad -
mi ni stra cyj ny w Kiel cach od rzu ca jąc skar gę A. Pa trzał ka
na de cy zję Wo je wo dy Świę to krzy skie go utrzy mu ją cą w
mo cy de cy zję Sta ro sty Kie lec kie go o od mo wie zwro tu
skar żą ce mu w/w nie ru cho mo ści. Na roz strzy gnię cie WSA
skar żą cy zło żył skar gę ka sa cyj ną do NSA, któ ra ocze ku -
je na roz pa trze nie. 

W przy pad ku ROD „Nasz Gaj” w Rze szo wie, do grun -
tu ogro du zgło si ło swo je rosz cze nia aż 5 osób fi zycz nych.
Po cząt ki ROD „Nasz Gaj" w Rze szo wie się ga ją prze ło -
mu lat 60 i 70-tych. Sta ra nia o je go utwo rze nie roz po czę -
ła WSK w Rze szo wie, któ ra za mie rza ła po zy skać te re ny
pod ogro dy dział ko we dla swo ich pra cow ni ków.  Ich skut -
kiem by ły wnio ski zło żo ne do wła ści wych or ga nów wła -
dzy i wy da ne w ich na stęp stwie orze cze nia wy własz-
cze nio we. Na ich pod sta wie do tych cza so wi wła ści cie le
po zba wie ni zo sta li pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści za co

otrzy ma li sto sow ne od szko do wa nia. Grun ty sta ły się wła -
sno ścią WSK, któ ra wpro wa dził na dział ki swych pra cow -
ni ków. Prze ka za ne te re ny (ok. 17 ha) w prze wa ża ją cej
czę ści sta no wi ły nie użyt ki, przez któ re prze pły wa ły po to -
ki, a tak że roz le wi ska wod ne oraz ba gna za ro śnię te krza -
ka mi i chwa sta mi. Po prze ję ciu te re nów dział kow cy
roz po czę li in ten syw ne pra ce zmie rza ją ce do przy sto so wa -
nia ich pod ogro dy dział ko we. W tym ce lu osu szo no je 
i wy rów na no, na wie zio no zie mię, oczysz czo no z chwa -
stów, krza ków i  drzew. W 1981 r. z mo cy usta wy o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych ogród zo stał prze ję ty
przez PZD, co zna la zło po twier dze nie w pro to ko le zdaw -
czo -od bior czym pod pi sa nym przez WSK i PZD w 1992 r.
W po ło wie lat 90-tych daw ni wła ści cie le oraz ich spad ko -
bier cy roz po czę li sta ra nia o od zy ska nie wy własz czo nych
nie ru cho mo ści. Po wódz two zgło sił m.in. p. S. Pa cze śniak
o za pła tę 27 179 zł za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tu 
o pow. 1,4457 ha (48 dzia łek ro dzin nych), któ re zo sta ło
przez sąd II in stan cji od da lo ne w ca ło ści. Jed nak że, w dal -
szym cią gu roz pa try wa ny jest wnio sek OZ PZD Pod kar -
pac kie go o po now ne roz pa trze nie spra wy za koń czo nej
osta tecz ną de cy zją Mi ni stra In fra struk tu ry stwier dza ją cej
nie waż ność de cy zji wy własz cze nio wej i orze ka ją cej zwrot
nie ru cho mo ści, bę dą cej wła sno ścią p. S. Pa cze śnia ka o
pow. 0,5809 ha (20 dzia łek). Po zy tyw nie dla PZD za koń -
czy ły się spra wy pro wa dzo ne z po wódz twa p. Zo fii Po -
pek (pow. 1,55 ha, 50 dzia łek ro dzin nych) i p. Ku la 
(17 dzia łek), gdzie są dy od da li ły żą da nia po wo dów. 
W przy pad ku rosz cze nia p. L. Rość, Sąd Re jo no wy 
w Rze szo wie na ka zał wy da nie dział ki o pow. 0,0307 ha,
sta no wią cej ale je ogro do we. A w przy pad ku rosz cze nia p.
A. Mo la, Sąd Okrę go wy w Rze szo wie za są dził od Związ -
ku kwo tę ok. 8 tys, zł za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun -
tu. W oby dwu spra wach OZ PZD wniósł ape la cję, któ ra
obec nie ocze ku je na roz pa trze nie. Po nad to, p. A. Mol 
w 2004 roku zbył nie ru cho mość o pow. 5,3693 ha, zaj mo -
wa ną przez ROD na rzecz in nych osób trze cich, któ re
obec nie kie ru ją po zwy wo bec in dy wi du al nych użyt kow -
ni ków 120 dzia łek.  

Do ja skra wych przy kła dów rosz czeń, nie ma ją cych pod -
staw praw nych na le ży rów nież rosz cze nie Ja strzęb skiej
Spół ki Wę glo wej w Ja strzę biu Zdro ju, któ ra uzy ska ła
pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go do grun tu zaj mo wa ne go
przez 10 ogro dów dział ko wych o po wierzch ni 87,07 ha 
i licz bie dzia łek 2321. Sta ło się tak, mi mo, że ogro dy zaj -
mu ją spor ne te re ny od kil ku dzie się ciu lat i nie by ły one
wy ko rzy sty wa ne na po trze by spół ki. Te re ny te Zwią zek
otrzy mał od mia sta w la tach 1967–1985. Po cząt ko wo,
Wo je wo da Ślą ski od mó wił uwłasz cze nia się na tym te re -
nie spół ki, któ ra po wsta ła z daw nych ko palń, któ rych pra -
cow ni ka mi by li gór ni cy – obec ni człon ko wie ROD.
Jed nak że, po kil ku la tach Wo je wo da zmie nił zda nie 
i w 2007 r. przy znał Spół ce pra wo użyt ko wa nia wie czy ste -
go do grun tów ROD. Okręg wy stę po wał w tej spra wie do
Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go, a na stęp nie do



11

Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go. Nie ste ty bez sku -
tecz nie. Spół ka wy stą pi ła o za war cie nie ko rzyst nych
umów dzier ża wy z wy so kim czyn szem. OZ nie zgo dził
się na ta ką pro po zy cję. W re zul ta cie za żą da no za pła ty wy -
na gro dze nia z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia z grun tu.
Nie lo jal nie za cho wał się rów nież Urząd Mia sta w Ja strzę -
biu Zdro ju, któ ry nie wy ra ził wo li na by cia te re nu od Spół -
ki i prze ka za na go PZD pod ogro dy dział ko we. Spra wa
nie jest za koń czo na.

W 2007 ro ku, do opusz cze nia grun tu zo sta li rów nież
zmu sze ni dział kow cy z ROD „Prąd nik Czer wo ny” 
w Kra ko wie, gdzie li kwi da cji uległ ob szar 3,1366 ha 
i 88 dzia łek ro dzin nych. Ogród zo stał za ło żo ny w 1953 r.
na grun tach sta no wią cych wła sność Skar bu Pań stwa. Zo -
stał on za ło żo ny przez Pań stwo we Ko le je Pań stwo we dla
pra cow ni ków PKP. Na za go spo da ro wa nie te re nu pod
ogród dział ko wy zo sta ły po czy nio ne znacz ne na kła dy fi -
nan so we środ ka mi za kła du pra cy i dział kow ców. W 1993 r.
po przed ni wła ści ciel grun tu – Pol ska Pro win cja Do mi ni -
ka nów, wy stą pi ła do Ko mi sji Ma jąt ko wej o przy wró ce nie
pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści, któ ra przy wró ci ła jej to
pra wo. Nie zwłocz nie OZ Ma ło pol ski wy stą pił do Ko mi -
sji Ma jąt ko wej o wzno wie nie po stę po wa nia re gu la cyj ne -
go. Jed nak że, nie od nio sło to skut ku. Roz po czę ły się
ro ko wa nia po mię dzy OZ PZD a Pro wi cją w za kre sie wa -
run ków li kwi da cji ROD. Z uwa gi na zbyt ni ską wy so kość
od szko do wa nia, wa run ki Pro win cji by ły nie do przy ję cia.
W 2005 r., PZD zo stał po in for mo wa ny, że Pro win cja
sprze da ła grunt Kan ce la rii, któ ra wcze śniej re pre zen to wa -
ła wła ści cie la w per trak ta cjach w za kre sie wa run ków li -
kwi da cji. Kan ce la ria przy stą pi ła do li kwi da cji ogro du 
z na ru sze niem usta wy o ROD. Za pro po no wa ła za ni żo ne
od szko do wa nia dla dział kow ców i od mó wi ła za pła ty PZD
za in fra struk tu rę ogro do wą.  

Sy tu acja kra kow skich ROD jest szcze gól nie skom pli -
ko wa na z uwa gi na du żą licz bę rosz czeń ( w sto sun ku do
38 ROD o po wierzch ni rosz cze nio wej 84,16 ha i licz bie
dzia łek – 2008). Wie le z nich bu do wa nych by ło w la tach
70 przez za kła dy pra cy, na któ re wy da wa ne by ły de cy zje
ad mi ni stra cyj ne. In ne two rzo ne by ły w opar ciu o wza jem -
ne po ro zu mie nia za wie ra ne po mię dzy za kła da mi pra cy,
któ re wspól nie bu do wa ły ogród a na stęp nie przy dzie la ły
dział ki w ra mach usta lo ne go li mi tu . Te re ny te z mo cy pra -
wa prze ję te zo sta ły przez PZD w 1981r. Obec nie mia sto
kwe stio nu je pra wi dło wość do ku men tów i uzna je ogro dy
za te re ny za ję te przez PZD bez ty tu łu praw ne go i pro po -
nu ją za war cie umów dzier ża wy.  

Ja ko in ne przy kła dy rosz czeń moż na rów nież po dać
rosz cze nie spół ki POLONTEX S.A., któ re do ty czy ROD
„Czę sto cho wian ka” w Czę sto cho wie (po wierzch ni
0,6604 ha i licz by dzia łek 30). W tym przy pad ku, Spół ka
wy stą pi ła o wy da nie nie ru cho mo ści i wy pła tę od szko do -
wa nia za bez u mow ne ko rzy sta nie z nie ru cho mo ści. Od -
by ło się kil ka roz praw w tej spra wie, na któ rych PZD
udo wod nił swo je pra wo do spor ne go te re nu. Sąd po dzie -

lił sta no wi sko Związ ku, że za spo ko je nie rosz cze nia po -
win no od być się zgod nie z art. 24 usta wy o ROD czy li
przez Skarb Pań stwa. Spra wa ta jest w to ku. 

Cie ka wym przy pad kiem mo że być rów nież rosz cze nie
oso by fi zycz nej do czę ści grun tu ROD „Ja wor” w Draw -
nie (0,83 ha i 17 dzia łek ro dzin nych). Agen cja Nie ru cho -
mo ści Rol nych sprze da ła grunt zaj mo wa ny przez ogród
oso bie pry wat nej. W 2005 r. oso ba ta wy stą pi ła z po wódz -
twem o wy da nie grun tu. Za padł wy rok na ka zu ją cy wy da -
nie przed mio to we go te re nu. Sąd Ape la cyj ny uchy lił ten
wy rok i prze ka zał spra wę do po now ne go roz pa trze nia. Do
dnia dzi siej sze go spra wa jest nie za koń czo na. 

Jed ną z now szych spraw rosz cze nio wych jest rosz cze nie
syn dy ka ma sy upa dło ścio wej Za kła du Tka nin Weł nia nych
„Ma zo via” S.A. do grun tów ROD „Mi cha łó wek III” 
w To ma szo wie Maz. (pow. 0,73 ha i licz bie dzia łek 34).
W 1991 r., Wo je wo da Piotr kow ski wy dał de cy zję stwier -
dza ją ca na by cie przez za kład pra cy pra wa użyt ko wa nia
wie czy ste go do jed ne go z te re nów ogro du.. Po wyż sza de -
cy zja zo sta ła wy da na z ra żą cym na ru sze niem pra wa, gdyż
w dniu 5.12.1990 r. na tym te re nie ist niał ów cze sny POD
„Ma zo via”. W związ ku z tym, w 2010 r. OZ PZD Łódz ki
w Ło dzi wy stą pił do Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad -
mi ni stra cji z wnio skiem o stwier dze nie nie waż no ści de -
cy zji uwłasz cze nio wej, w czę ści, z któ rej na ru sza ona
in te res PZD i dział kow ców. Mi ni ster ten prze ka zał spra wę
do roz pa trze nia Mi ni stro wi In fra struk tu ry. Z uwa gi na
brak wszczę cia po stę po wa nia w tej spra wie, OZ PZD
skon tak to wał się z mi ni ster stwem i uzy skał te le fo nicz ną
od po wiedź, że PZD nie ma przy mio tu stro ny w tym po stę -
po wa niu i zo sta nie wy da na de cy zja od mow na. W dniu
29.03.2011 r. syn dyk wy wie sił ogło sze nie, w któ rym we -
zwał wszyst kie oso by do opusz cze nia nie ru cho mo ści wraz
ze wszyst kim rze cza mi do nich na le żą cy mi oraz do do ko -
na nia roz biór ki ewen tu al nym na nie sień – w ter mi nie do
koń ca mar ca b.r. Aby za po biec tym dzia ła niom, OZ PZD
Łódz ki w Ło dzi nie zwłocz nie wy stą pił do Mi ni stra In fra -
struk tu ry z wnio skiem o wstrzy ma nie wy ko na nia de cy zji
uwłasz cze nio wej. Jed no cze śnie, okręg wniósł o ujaw nie -
nie w księ dze wie czy stej ostrze że nia o to czą cym się po stę -
po wa niu ad mi ni stra cyj nym. Ma to na ce lu unie moż -
li wie nie sprze da ży grun tu przez syn dy ka, któ ry za mie rzał
zbyć przed mio to wą nie ru cho mość w dro dze prze tar gu, za
ce nę 600 tys. zł. Sąd wy ra ził go to wość wpi su ostrze że nia
w księ dze wie czy stej, ale pod wa run kiem otrzy ma nia za -
wia do mie nia Mi ni stra In fra struk tu ry o wszczę ciu po stę -
po wa nia w spra wie unie waż nie nia de cy zji uwłasz-
cze nio wej. A jak wy ni ka z po wyż sze go, ta ki do ku ment nie
zo sta nie wy da ny. Ma jąc to na uwa dze, OZ PZD wy stą pił
do Skar bu Pań stwa, aby zło żył on ta ki wnio sek w swo im
imie niu( ja ko wła ści ciel grun tu). Jak do no si Za rząd ROD,
w dniu 30.03.2011 r. od by ła się w są dzie roz pra wa, na któ -
rej zo stał unie waż nio ny prze targ w spra wie sprze da ży
grun tu ROD. W mię dzy cza sie syn dyk zmie nił zam ki do
fur tek w ogro dzie, o czym zo sta ły po in for mo wa ne or ga ny
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ści ga nia.. Dział kow cy i PZD nie pod da ją się. O bez praw -
nych dzia ła niach po dej mo wa nych przez syn dy ka zo sta ła
po in for mo wa na miej sco wa pra sa, na bie żą cą mo ni to ro -
wa ny jest prze bieg po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go w tej
spra wie i roz wa ża ne ko lej ne środ ki praw ne, któ re do pro -
wa dzi ły by do wy gra nia spra wy. Jak po in for mo wał ostat -
nio OZ PZD, Sta ro sta To ma szew ski dzia ła ją cy w imie niu
Skar bu Pań stwa przy chy lił się do proś by Okrę gu i w dniu
28.03.2011 r. wy stą pił do Mi ni stra In fra struk tu ry z wnio -
skiem o stwier dze nie nie waż no ści de cy zji uwłasz cze nio -
wej oraz wy stą pił do Są du Re jo no we go, Wy dzia łu Ksiąg
Wie czy stych z wnio skiem o ujaw nie nie w księ dze wie -
czy stej ostrze że nia o to czą cym się po stę po wa niu ad mi ni -
stra cyj nym. Jed no cze śnie Mi ni ster In fra struk tu ry de cy zją
z dnia 23.03.2011 r. od mó wił wszczę cia po stę po wa nia 
z wnio sku OZ PZD Łódz kie go w Ło dzi w spra wie unie -
waż nie nia de cy zji uwłasz cze nio wej. 

W ce lu zła go dze nia ne ga tyw nych skut ków rosz czeń do
grun tów ROD – dla funk cjo no wa nia PZD, Zwią zek po -
wo łał Fun dusz Obro ny ROD. Zgro ma dzo ne środ ki słu żą
wspie ra niu OZ PZD w pro wa dzo nej obro nie praw nej
ROD i dział kow ców. W 2010 r. Kra jo wa Ra da PZD prze -
zna czy ła z Fun du szu Obro ny ROD łącz ną kwo tę po -
nad 76 tys. zł dla OZ PZD w Po zna niu – ty tu łem re fun -
da cji wy dat ków i kosz tów są do wych oraz wy na gro dze nia
peł no moc ni ka w związ ku z po stę po wa niem są do wym 
w sto sun ku do ROD im. 23 lu te go w Po zna niu oraz dla
OZ PZD Ma ło pol ski w Kra ko wie – ty tu łem re fun da cji
kosz tów za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tu oraz zwro tu
kosz tów są do wych w związ ku z po stę po wa niem są do -
wym w sto sun ku do ROD „No wa lij ka II” w Kra ko wie,
któ re skut ko wa ło zwro tem czę ści grun tu ROD (0,2892 ha).

Nie za leż nie od dzia łań we wnątrz związ ko wych, naj istot -
niej sze zna cze nie dla obro ny praw dział kow ców i PZD
ma ją za pi sy art. 24 usta wy o ROD.  Skut ki praw ne i fi -
nan so we zwią za ne z rosz cze nia mi do grun tów ROD, by -
ły by o wie le więk sze, gdy by nie art. 24 usta wy o ROD,
któ ry wpro wa dza za sa dę, że za spo ko je nie za sad nych rosz -
czeń mo że na stę po wać wy łącz nie po przez za pła tę od szko -
do wa nia bądź za pew nie nie nie ru cho mo ści za mien nej, 
a skut ki rosz czeń ob cią ża ją wła ści cie la grun tu czy li gmi -

nę lub Skarb Pań stwa. Dzię ki te mu za pi so wi, w tak wie lu
przy pad kach uda ło się obro nić i za cho wać grunt zaj mo -
wa ny przez ROD i dział kow ców. 

Na le ży bo wiem pa mię tać, że przed 2005 r. tj. przed
uchwa le niem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, prak ty ka są dów i urzę dów w za kre sie rosz czeń do
grun tów ROD by ła wręcz ka ta stro fal na w skut kach dla
PZD i dział kow ców. Są dy i or ga ny ad mi ni stra cyj ne ma so -
wo orze ka ły o zwro cie grun tów na rzecz by łych wła ści cie -
li, któ rzy zo sta li ich po zba wie ni z ra żą cym na ru sze niem
prze pi sów pra wa. Uchwa le nie art. 24 usta wy o ROD mia -
ło za za da nie prze ciw dzia ła nie ta kim zja wi skom. Dzię ki
nie mu przy wró co no od po wie dzial ność Skar bu Pań stwa 
i gmin za błę dy urzęd ni ków ad mi ni stra cji pu blicz nej, od
któ rych PZD i je go po przed ni cy otrzy my wa li grunt w do -
brej wie rze.  Za bez pie czył on rów nież in te re sy użyt kow -
ni ków dzia łek w ROD ob ję tych rosz cze nia mi, a w szcze-
gól no ści re ak ty wo wał ochro nę praw ną ich wła sno ści 
w po sta ci na sa dzeń i na nie sień na dział ce w ROD. 

Nie na le ży rów nież za po mi nać, że w wie lu przy pad kach
PZD otrzy my wał zde gra do wa ne, za nie dba ne grun ty, czę -
sto po by łych wy sy pi skach śmie ci. Zwią zek i dział kow cy
wło ży li wie le wy sił ku, że by przy wró cić ich stan do moż -
li wo ści użyt ko wa nia, za in we sto wa no w in fra struk tu rę 
i du żym na kła dem pra cy za go spo da ro wa no grun ty pod
ogro dy dział ko we. W związ ku z tym, jak że krzyw dzą ce
by ło by do pusz cze nie do moż li wo ści od zy ski wa nia grun -
tów kosz tow nie za go spo da ro wa nych przez ROD – przez
ich by łych wła ści cie li, któ rzy przez la ta nie in te re so wa li
się ni mi, a obec nie - z po bu dek czy sto fi nan so wych – chcą
je otrzy mać z po wro tem. 

W związ ku z po wyż szym, ochro na art. 24 usta wy 
o ROD jest obec nie jed nym z naj waż niej szych za dań
dla PZD. Za cho wa nie tej re gu la cji praw nej ma fun da -
men tal ne zna cze nie dla ty się cy dział kow ców z ROD
ob ję tych rosz cze nia mi, któ rzy dzia ła jąc w za ufa niu do
wła dzy pu blicz nej za go spo da ro wy wa li swo je dział ki.
Art. 24 usta wy o ROD jest rów nież gwa ran tem kon -
sty tu cyj nej ochro ny praw na by tych oraz ochro ny wła -
sno ści pry wat nej tj. ma jąt ku, ja ki przez la ta za in -
we sto wa li na te re nie ROD in dy wi du al ni dział kow cy
oraz PZD. 
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku, 
W związ ku z prze sła nym przez Pa na do Try bu na łu Kon -

sty tu cyj ne go sta no wi skiem Sej mu w spra wie py ta nia
praw ne go Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go 
w Bia łym sto ku o zgod ność z Kon sty tu cją art. 24 usta wy
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dzia ło wych
(sygn. akt P 32/10), w imie niu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców po zwa lam so bie prze ka zać na Pa na rę ce praw ną
ana li zę te go sta no wi ska. Za łą czo ny do ku ment zo stał przy -
ję ty przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w dniu 
20 kwiet nia 2011r. i jest ofi cjal nym sta no wi skiem na szej
or ga ni za cji wo bec po glą dów za war tych w wy stą pie niu
Mar szał ka do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Pa nie Mar szał ku,  
Pod wa ża ny art. 24 usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia -

ło wych sta no wi ko niecz ne za bez pie cze nie praw oraz in te -
re sów dział kow ców i ich ro dzin. Prze pis ten bo wiem chro -
ni ich wła sność oraz gwa ran tu je, że nie bę dą po no sić
ne ga tyw nych kon se kwen cji za błęd ne de cy zje władz pu -
blicz nych. Prak tycz ne zna cze nie tej re gu la cji dla ochro ny
praw dział kow ców i ogro dów ilu stru je In for ma cja w spra -
wie rosz czeń do grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych w świe tle art. 24 usta wy o ROD, któ rą rów nież
po zwa lam so bie prze ka zać. Pro szę o za po zna nie się z za -
łą czo ny mi do ku men ta mi, któ re pre zen tu ją sy tu ację, prze -
ko na nia i ocze ki wa nia śro do wi ska dział ko we go. Mam
na dzie ję, że lek tu ra tych do ku men tów po zwo li uznać ra -
cje pol skich dział kow ców i skło ni Pa na do wspar cia ich
sta rań o za cho wa nie za sad ni cze go prze pi su usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, w któ rej obro nie pod pi -
sa ło się po nad 620 tys. dział kow ców.

Z po wa ża niem

Prezes
/-/ mgr inż. Eugeniusz KONDRACKI

4. Pismo Krajowej Rady PZD

Sz. P. Grze gorz Sche ty na 
Mar sza łek Sej mu RP

Zał: 2
Pi smo o ana lo gicz nej tre ści Kra jo wa Ra da PZD prze sła ła rów nież do Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Pierw sze -

go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, po słów re pre zen tu ją cych Sejm przed Try bu na łem – Sta ni sła -
wa Pię ty i An drze ja De ry, Mar szał ka Se na tu, Wi ce mar szał ków Sej mu, Mi ni stra In fra struk tu ry oraz Klu bów Par la-
men tar nych i Kół Po sel skich. 

W Sej mie trwa ją pra ce nad po sel skim pro jek tem usta wy,
któ ry za kła da li kwi da cję użyt ko wa nia wie czy ste go i prze -
kształ ce nie te go pra wa w pra wo wła sno ści (Druk nr 3859).
Wej ście w ży cie tej usta wy mia ło by zna cze nie dla ok. 63%
ogro dów funk cjo nu ją cych na pod sta wie użyt ko wa nia wie -
czy ste go. Dla te go też Pre zy dium KR PZD przy ję ło w dniu
30 mar ca 2011 ro ku w spra wie pro jek tu usta wy o zmia nie

usta wy o prze kształ ce niu pra wa wie czy ste go użyt ko wa -
nia w pra wo wła sno ści nie ru cho mo ści oraz nie któ rych in -
nych ustaw. Po ni żej pu bli ku je my to sta no wi sko, któ re
sta no wi oce nę roz wią zań przed mio to we go pro jek tu usta -
wy  pod wzglę dem ich ewen tu al ne go wpły wu na sy tu ację
pra wie trzech ty się cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
z któ rych ko rzy sta kil ka set ty się cy ro dzin.

II. KRAJOWA RADA W SPRAWIE ODPŁATNEGO
PRAWA WŁASNOÂCI GRUNTÓW W ZAMIAN ZA
OBECNE PRAWO U˚YTKOWANIA WIECZYSTEGO

1. Wprowadzenie

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2011 r.
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W związ ku z roz pa try wa nym przez Sejm po sel skim pro -
jek tem usta wy o zmia nie usta wy o prze kształ ce niu pra wa
wie czy ste go użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści nie ru cho mo -
ści oraz nie któ rych in nych ustaw (Druk nr 3859), Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
prze ana li zo wa ło za pi sy te go pro jek tu pod wzglę dem ich
ewen tu al ne go wpły wu na sy tu ację ogro dów dział ko wych
i Związ ku, wy pra co wu jąc w kon se kwen cji na stę pu ją ce
sta no wi sko.

Przed mio to wy pro jekt usta wy ma na ce lu znie sie nie 
z pol skie go pra wo daw stwa in sty tu cję użyt ko wa nia wie -
czy ste go. Za kła da się bo wiem prze kształ ce nie z mo cy pra -
wa przy słu gu ją ce go wszyst kim oso bom fi zycz nym 
i praw nym pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go w pra wo wła -
sno ści nie ru cho mo ści. Ozna cza to, że w ra zie wej ścia 
w ży cie tej usta wy PZD – ja ko oso ba praw na – stał by się
wła ści cie lem grun tów, co do któ rych przy słu gu je mu
obec nie użyt ko wa nie wie czy ste. Za zna czyć na le ży, że ta -
kie roz wią za nie bu dzi za strze że nia w świe tle funk cji
ogrod nic twa dział kowe go oraz mi sji Związ ku. 

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych okre śli ła bo wiem ROD ja ko urzą dze nia uży -
tecz no ści pu blicz nej (art. 4). Wy ni ka z te go, że speł nia jąc
so cjal ne po trze by oby wa te li, ro dzin ne ogro dy dział ko we
da ją ko rzy ści nie tyl ko bez po śred nim użyt kow ni kom dzia -
łek, ale i in nym oso bom, np. ja ko te re ny zie lo ne w mia -
stach. Grun ty prze zna czo ne pod ogro dy na le żą za tem do
ka te go rii mie nia pu blicz ne go, któ re słu ży bez po śred nie mu
za spo ka ja niu zbio ro wych po trzeb spo łecz no ści lo kal nej.
Zro zu mia łe jest więc, że po moc w za kła da niu i utrzy my -
wa nia ROD ob cią ża gmi ny oraz Skarb Pań stwa. Dla te go
też obec nie obo wią zu ją ce prze pi sy prze wi du ją, że ROD
mo gą być two rzo ne na grun tach sta no wią cych wła sność
Skar bu Pań stwa lub gmin, któ re są prze ka zy wa ne Związ -
ko wi w użyt ko wa nie lub użyt ko wa nie wie czy ste.

W tym kon tek ście re gu la cje za war te w przed mio to wym
pro jek cie usta wy nie ko re spon du ją za sad ni czo z po wyż -
szy mi roz wią za nia mi przy ję ty mi w usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Wy ni ka to nie wąt pli we ze słu żeb -
ne go w sto sun ku do spo łe czeń stwa cha rak te ru ogro dów
dział ko wych oraz z fak tu, że ko rzy sta ją z nich w znacz nej
czę ści oso by nie za moż ne. Spra wia to, że ko mer cyj ne po -
zy ski wa nie grun tów pod ich or ga ni za cję nie by ło by uza -
sad nio ne. A ta ki wła śnie me cha nizm pro po nu je przed-
mio to wy pro jekt usta wy. Prze wi du je bo wiem, że za na by -
cie pra wa wła sno ści do tych cza so wy użyt kow nik wie czy -

sty zo bo wią za ny bę dzie do uisz cze nia opła ty re kom pen su -
ją cej do tych cza so we mu wła ści cie lo wi (Skar bo wi Pań stwa
lub jed no st ce sa mo rzą du te ry to rial ne mu) utra tę nie ru cho -
mo ści. Wy so kość opła ty za prze kształ ce nie ma sta no wić
su mę opłat rocz nych za użyt ko wa nie wie czy ste od 2012 r.
do koń ca umo wy, ale po staw kach nie wyż szych niż za
2011 rok. Za sa dy usta la nia tej opła ty nie są ja sne. Na le ży
jed nak za kła dać, że Zwią zek bę dzie zmu szo ny ją uiścić 
w sto sun ku do ok. 27.400 ha grun tów za ję tych przez ogro -
dy w opar ciu o pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go. W kon -
se kwen cji wej ście w ży cie przed mio to we go pro jek tu
praw do po dob nie ozna czał by, że ak tu al ni wła ści cie le tych
grun tów (gmi ny lub Skarb Pań stwa) ocze ki wa li by uisz -
cze nia przez dział kow ców i ich Zwią zek znacz nych kwot
z ty tu łu opłat za prze kształ ce nie, któ rych po nie sie nie by -
ło by nie re al ne. Ta ka sy tu acja mo że wy wo łać za męt w za -
kre sie ty tu łu praw ne go do po szcze gól nych ROD, któ re
obec nie po sia da ją ty tuł użyt ko wa nia wie czy ste go, od po -
wied nio za bez pie cza ją cy pra wa dział kow ców. Znie sie nie
użyt ko wa nia wie czy ste go i nie moż ność uisz cze nia opła ty
za prze kształ ce nie mo gło by po zo sta wić nie mal 3.000
ogro dów w próż ni praw nej. 

Na le ży rów nież za uwa żyć, że pro ce du ra prze kształ ce -
nio wa mo że oka zać się cza so chłon na, kosz to wa na i nie ko -
niecz nie sku tecz na. Uzy ska nie de cy zji ad mi ni stra cyj nych
stwier dza ją cych na by cie wła sno ści dla tak du żej licz by
ogro dów sta no wi ło by ogrom ne przed się wzię cie or ga ni za -
cyj ne. Do dać trze ba, że wy sił ki w tym za kre sie mo gły by
czę sto nie od no sić za mie rzo ne go re zul ta tu. Do świad cze -
nia Związ ku z ubie głych lat wska zu ją, że w wie lu przy -
pad kach czy nio ne są roz ma ite prze szko dy na dro dze
uzy ska nia po twier dze nia na by cia pra wa od gór nie za pew -
nio ne go przez usta wo daw cę. Z re gu ły po ja wia ją się licz -
ne pre tek sty zmie rza ją ce do wy da nia de cy zji od mow nej.
Wy star czy za uwa żyć, że – zgod nie z pro jek tem – de cy zja
stwier dza ją ca prze kształ ce nie nie mo że na ru szać praw
osób trze cich, co mo że po zo sta wić bez ty tu łu praw ne go
do grun tu wie le ogro dów, wo bec któ rych zgło szo no już
rosz cze nie lub do pie ro ta kie rosz cze nie bę dzie zgło szo ne
w trak cie po stę po wa nia prze kształ ce nio we go. Mo że to
sku tecz nie za blo ko wać uzy ska nie wła sno ści. Po nad to na -
le ży za kła dać, że wej ście w ży cie usta wy spo wo du je, iż
gmi ny –ak tu al ni wła ści cie le przed mio to wych grun tów 
– za skar żą ją do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, co rów nież
mo że za blo ko wać pro ces wy da wa nia de cy zji stwier dza -
ją cych na by cie wła sno ści. Ta ki roz wój wy pad ków mo że

2. Stanowisko Prezydium KR PZD

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

z dnia 30 mar ca 2011 ro ku
w spra wie pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy o prze kształ ce niu pra wa wie czy ste go użyt ko wa nia w pra wo

wła sno ści nie ru cho mo ści oraz nie któ rych in nych ustaw
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po zo sta wić ogro dy w nie pew nej sy tu acji praw nej, po le -
ga ją cej na po zba wie niu sta bil ne go pra wa użyt ko wa nia
wie czy ste go i jed no cze snej nie moż no ści sko rzy sta nia 
z prze kształ ce nia te go pra wa we wła sność.  

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD uzna je, że pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o prze -
kształ ce niu pra wa wie czy ste go użyt ko wa nia w pra wo wła -

sno ści nie ru cho mo ści oraz nie któ rych in nych ustaw nie
ko re spon du je z za sa da mi wy ra żo ny mi w usta wie o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Pro jekt za gra ża rów nież ty -
tu ło wi praw ne mu, dzię ki któ re mu set ki ty się cy dział-
kow ców i ich ro dzin ma do god ne i bez piecz ne wa run ki do
użyt ko wa nia dzia łek ze wzglę du na sku tecz ne za bez pie -
cze nie ist nie nia ROD. 

War sza wa, dnia 30 mar ca 2011 r.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

III. KRAJOWA RADA W SPRAWIE PROJEKTU
USTAWY O PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI
INWESTYCJI W ZAKRESIE OBIEKTÓW
ENERGETYKI JÑDROWEJ ORAZ INWESTYCJI
TOWARZYSZÑCYCH

1. Wprowadzenie

Sejm roz po czął pra ce nad pro jek tem spe cu sta wy, ma ją -
cej uspraw nić re ali za cję in we sty cji w za kre sie obiek tów
ener ge ty ki ją dro wej. Spra wą zaj mu je się nad zwy czaj na
ko mi sja sej mo wa, któ ra roz pa try wa ła w pierw szym czy -
ta niu po wyż szy pro jekt, prze wi du ją cy rów nież szcze gól -
ny tryb li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych na
po trze by zwią za ne z in we sty cja mi ją dro wy mi. Z te go
wzglę du Kra jo wa Ra da PZD zo sta ła za pro szo na do udzia -
łu w pra cach tej ko mi sji. Pod czas po sie dze nia w dniu 
19 kwiet nia br. roz pa try wa no m.in. prze pi sy pro jek tu spe -
cu sta wy od no szą ce się do ROD i dział kow ców. Re gu la cje
te pro po nu ją – z jed naj stro ny – wy łą cze nie ogól nych za -
sad li kwi da cji ogro dów wy ni ka ją cych z usta wy o ROD, 
a z dru giej stro ny - za pew nie nie dział kow com i Związ ko -
wi od szko do wań za utra co ną wła sność oraz te re nów za -
mien nych w związ ku z li kwi da cja mi na po trze by in we s-
ty cji ją dro wych. A za tem pro jekt spe cu sta wy nie na kła da
na pod miot ini cju ją cy li kwi da cję obo wiąz ku od two rze nia
ogro du na te re nie za mien nym. Pod czas po sie dze nia ko -
mi sji przed sta wi ciel Kra jo wej Ra dy PZD za pre zen to wał
sta no wi sko Związ ku od no śnie po wyż szych pro po zy cji.

Uznał mia no wi cie, że śro do wi sko dział ko we do ce nia za -
pi sy pro jek tu, któ re idą w do brym kie run ku, gdyż
uwzględ nia ją za sad ni cze pra wa dział kow ców i ich or ga ni -
za cji. Jed nak że zgło sił wnio sek, aby w przy pad ku li kwi -
da cji ogro dów na in we sty cje ją dro we przy wró co no ogól ne
za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy o ROD, gdyż nie ko li du ją one
z moż li wo ścią spraw ne go prze pro wa dze nia ta kich in we -
sty cji z uwa gi na czas ich przy go to wa nia i prze pro wa dze -
nia. Wnio sku te go nie uwzględ nił ani Wi ce mi ni ster
Skar bu Pań stwa (pi lo tu ją cy pra ce nad pro jek tem ze stro -
ny rzą du), ani po sło wie, wo bec cze go utrzy ma no za pro po -
no wa ne za pi sy pro jek tu spe cu sta wy. Pro jekt ten zo sta nie
w naj bliż szym cza sie roz pa trzo ny w ra mach dru gie go czy -
ta nia.

W ce lu przy bli że nia Pań stwa po glą dów Związ ku 
w przed mio to wej spra wie przy po mi na my sta no wi sko Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 9 wrze śnia 2010 r. w spra wie za ło żeń do pro jek tu
usta wy o ener ge ty ce ją dro wej oraz pre zen tu je my pi smo
Kra jo wej Ra dy do Mi ni ster stwa Skar bu Pań stwa w spra -
wie sta no wi ska Związ ku do pro jek tu spe cu sta wy. 
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W związ ku z prze sła nym przez Mi ni stra Go spo dar ki do -
ku men tem pt. „Za ło że nia do pro jek tu usta wy o ener ge ty -
ce ją dro wej” i wnio skiem o pod ję cie przez PZD dys ku sji
na te mat pro po no wa nych roz wią zań, Pre zy dium KR PZD
stwier dza, iż za war te w w/w do ku men cie pro po zy cje ogra -
ni cze nia sto so wa nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych wy da ją się być bez za sad ne.

Jak wy ni ka z tre ści prze ka za ne go do PZD do ku men tu
(pkt 7.5), au to rzy pro po nu ją, aby w przy pad ku lo ka li za cji
obiek tu ener ge ty ki ją dro wej na te re nie zaj mo wa nym przez
ROD, wy łą cze niu pod le ga ły za pi sy usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych do ty czą ce li kwi da cji ogro dów. 
W za ło że niach za miesz czo no bo wiem za pis o tre ści: „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 usta le niu lo ka li za cji in we sty cji w za -
kre sie obiek tu ener ge ty ki ją dro wej nie sto su je się prze pi -
sów art. 17–22 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych).”

Od no sząc się do przed mio to wej pro po zy cji na le ży na
wstę pie za uwa żyć, iż za cy to wa ne za ło że nie jest roz wią -
za niem ana lo gicz nym do za war te go w no we li za cji 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 w za kre sie dróg pu -
blicz nych (tzw. spe cu sta wy dro go wej) wpro wa dzo ne go
usta wą z dnia 25 lip ca 2008 r. (Dz. U nr 154, poz. 958). 
W za ist nia łej sy tu acji za za sad ne na le ży uznać, że wszel -
kie uwa gi do ty czą ce na ru sze nia kon sty tu cyj nych praw
PZD oraz je go człon ków, któ re wo bec te go za pi su zgła szał

Zwią zek, a po twier dził Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, są
ak tu al ne rów nież w przy pad ku za ło żeń do pro jek tu przed -
ło żo nych przez Mi ni stra Go spo dar ki.

W związ ku z po wyż szym PZD, ko rzy sta jąc z za pro sze -
nia do for mu ło wa nia po stu la tów wo bec za ło żeń do pro -
jek tu, zgła sza wnio sek o wy kre śle nie pro po no wa ne go
za pi su z usta wy. Jed no cze śnie Zwią zek stwier dza, iż bio -
rąc pod uwa gę ska lę in we sty cji zwią za nych z ener ge ty ką
ją dro wą i czas ja ki zaj mu je przy go to wa nie i prze pro wa -
dze nie ta kiej in we sty cji, za sad nym jest stwier dze nie, iż
pro po no wa nie wy łą cze nia sto so wa nia usta wy o ROD 
w tym przy pad ku jest nie słusz ne. Brak jest bo wiem pod -
staw dla przy ję cia, że re ali za cja in we sty cji w ener ge ty ce
ją dro wej mu si po cią gać za so bą od ję cie dział kow com 
i PZD pra wa do uzy ska nia od szko do wa nia za wła sność
oraz prze nie sie nia ogro du na nie ru cho mość za mien ną.

Oczy wi ście Pre zy dium KR PZD nie kwe stio nu je za sad -
no ści li kwi da cji ogro du dział ko we go w ce lu prze pro wa -
dze nia te go ro dza ju in we sty cji, jed nak że nie ma pod staw,
aby od by wa ła się ona kosz tem tak ra dy kal ne go ogra ni cze -
nia dział kow ców w ich pod sta wo wych pra wach, jak to za -
war to w za ło że niach przed sta wio nych przez Mi ni ster stwo
Go spo dar ki. Uwa ża my, że ogól ne re gu ły li kwi da cji ogro -
dów za pi sa ne w usta wie o ROD nie ko li du ją z moż li wo -
ścią spraw ne go prze pro wa dze nia in we sty cji, któ rej re a-
li za cji ma słu żyć pro jek to wa na usta wa, a co za tym idzie
wpro wa dza nie szcze gól nych roz wią zań w tym za kre sie
wy da je się być zbęd ne.

2. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady

3. Pismo Krajowej Rady

STA NO WI SKO
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 9 wrze śnia 2010r.
w spra wie za ło żeń do pro jek tu usta wy o ener ge ty ce ją dro wej

WICEPREZES 
/-/ Win cen ty KULIK     

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

1113/WGG-562/MAK/11
Pan Zdzi sław Gaw lik
Pod se kre tarz Sta nu
Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa
00-522 War sza wa, Kru cza 36

Sza now ny Pa nie,
W związ ku z otrzy ma nym pi smem z dnia 16.02.2011 r.

(znak: DSK-PZ-5232-7/11) z proś bą o usto sun ko wa nie się
do za pi sów za łą czo ne go pro jek tu usta wy o przy go to -
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wa niu i re ali za cji in we sty cji w za kre sie obiek tów ener -
ge ty ki ją dro wej oraz in we sty cji to wa rzy szą cych, Kra -
jo wa Ra da PZD in for mu je, że do ce nia, że przed mio to wym
pro jek cie zna lazł się za pis art. 27 ust. 10 w brzmie niu:
„W przy pad ku gdy de cy zja o usta le niu re ali za cji in we sty -
cji w za kre sie obiek tów ener ge ty ki ją dro 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 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych in we stor, 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 lub je go czę ści, jest
zo bo wią za ny:

1) wy pła cić człon kom Pol skie go Związ ku Dział kow ców
– 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 Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców – 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 z-
na 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 nie ru cho mo ści za mien ne na od two rze nie ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go”.

Jed nak że, Kra jo wa Ra da PZD stoi na sta no wi sku, że za -
war ta w art. 21 pro jek tu usta wy pro po zy cja, że „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 usta le niu re ali za cji in we sty cji w za kre sie
obiek tów ener ge ty ki ją dro wej nie sto su je się art. 17–22
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych” wy da je się bez za sad na. Bio rąc pod uwa gę ska lę
in we sty cji zwią za nych z ener ge ty ką ją dro wą i czas, ja ki
zaj mu je przy go to wa nie i prze pro wa dze nie ta kiej in we sty -
cji, za sad nym jest stwier dze nie, iż pro po no wa ne wy łą cze -
nie sto so wa nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych w tym przy pad ku jest nie słusz ne. Uwa ża my, że
ogól ne re gu ły li kwi da cji ogro dów dział ko wych, za pi sa ne
w usta wie o ROD nie ko li du ją z moż li wo ścią spraw ne go
prze pro wa dze nia in we sty cji, któ rej re ali za cji ma słu żyć
przed mio to wa usta wa.  Za tem wpro wa dze nie szcze gól -
nych roz wią zań w tym za kre sie wy da je się zbęd ne. Pra -
gnie my pod kre ślić, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców
ni gdy nie stał na prze szko dzie i nie kwe stio no wał li kwi da -
cji ROD w związ ku z re ali za cją ce lów pu blicz nych. Je dy -
nym wa run kiem, ja ki sta wiał by ła re ali za cja praw do-
ty czą cych od szko do wa nia dla PZD i dział kow ców i od -
two rze nia ROD. 

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, wno si my o roz wa że nie
moż li wo ści usu nię cia z pro jek tu usta wy za pi su – art. 21. 

WICEPREZES 
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

IV. Z PRAC PREZYDIUM KR PZD

a) do ko na ło oce ny prze bie gu i wy ni ków XX po sie dze -
nia KR PZD,

b) przy ję ło tekst ana li zy wy stą pie nia Mar szał ka Sej mu
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i po sta no wi ło prze słać tę
ana li zę do Mar szał ka Sej mu, klu bów par la men tar nych 
i Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,

c) pod ję ło uchwa łę w spra wie za dań i try bu pra cy ko le -
giów pre ze sów,

d) w związ ku z ko lej ny mi po wo dzia mi, któ re wy stą pi -
ły tak że w 2011 r. do ko na ło no we li za cji prze pi sów do ty -
czą cych po wo dzi roz sze rza jąc za kres ich obo wią zy wa nia
na la ta na stęp ne,

e) wy ra zi ło zgo dę na roz wią za nie umo wy użyt ko wa nia
wie czy ste go grun tu sta no wią ce go część ROD „Oa za” we
Wro cła wiu,

f) wy ra zi ło zgo dę na roz wią za nie umo wy użyt ko wa nia
wie czy ste go grun tu ROD „Sto krot ka” w No wej Cer kwi,

g) wy ra zi ło zgo dę na skre śle nie ROD im. Iwasz kie wi cza
w Bia łym sto ku z Re je stru ROD Kra jo wej Ra dy,

h) wy ra zi ło zgo dę na na by cie przez PZD pra wa wła sno -
ści grun tu ROD „Re lax 27” w Po zna niu,

i) wy ra zi ło zgo dę na od płat ne na by cie przez PZD pra wa
użyt ko wa nia nie ru cho mo ści po ło żo nej w Cza plin ku,

j) udzie li ło po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go dla

1. Pre zy dium KR PZD w dniu 23 lu te go 2011 r.:



18

trzech ROD na bu do wę stud ni głę bi no wej, elek try fi ka cję
ogro du i wy mia nę sza fek ener ge tycz nych,

k) roz pa trzy ło trzy od wo ła nia od uchwal pre zy diów OZ
i nie uwzględ ni ło od wo łań utrzy mu jąc w mo cy roz strzy -
gnię cia pod ję te przez pre zy dia okrę go wych za rzą dów
PZD,

l) bio rąc pod uwa gę ca łość i zło żo ność pro ble mów wy -
stę pu ją cych w Okrę go wym Za rzą dzie Ma ło pol skim,
zwró ci ło się do Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej PZD o prze pro wa dze nie ko lej nej kon tro li w biu -
rze OZ Ma ło pol skie go.

m) uzna ło, że ko niecz ne jest roz po zna nie spra wy prze -
dłu że nia wa łu prze ciw po wo dzio we go, któ ry mógł by roz -
wią zać spra wę cią głe go za le wa nia czę ści ROD „Hut nik
II” w Sta lo wej Wo li, a tak że pod ję cie dzia łań or ga ni za cyj -
nych i sta tu to wych w ce lu unor mo wa nia sy tu acji w ROD,

n) zo bo wią za ło Pre zesa OZ Ma zo wiec kie go do przed -
sta wie nia do koń ca ma ja br. pro po zy cji or ga ni za cyj nych
do ty czą cych ogro dów wcho dzą cych w skład roz wią za ne -
go ko le gium pre ze sów „Na Pa lu chu” w War sza wie,

o) nada ło 114 zło tych od znak „Za słu żo ne go Dział kow -
ca” i 37 od znak „Za Za słu gi dla PZD”

2. Pre zy dium KR PZD w dniu 30 mar ca 2011 r.:

a) za po zna ło się z in for ma cja mi z prze bie gu i wy ni ków
po sie dzeń okrę go wych za rzą dów PZD, któ re od by ły się
w I kwar ta le 2011 r.,

b) przy ję ło za ło że nia do uro czy ste go po sie dze nia KR
PZD z oka zji XXX-le cia PZD,

c) przy ję ło wzo ry do ku men tów i dru ków nie zbęd nych
do prze pro wa dze nia okrę go wych zjaz dów de le ga tów PZD
w 2011 r.,

d) za twier dzi ło spra woz da nia fi nan so we za 2010 r. OZ:
w El blą gu, Gdań sku, Ko sza li nie, Lu bli nie, Łódz kie go,
Opol skie go, w Pi le, Pod kar pac kie go, w Po zna niu, Su dec -
kie go, Ślą skie go, we Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze,

e) za twier dzi ło pre li mi na rze fi nan so we na 2011 r. OZ: w
El blą gu, Gdań sku, Ko sza li nie, Lu bli nie, Łódz kie go, Opol -
skie go, w Pi le, Pod kar pac kie go, w Po zna niu, Su dec kie go,
Ślą skie go, we Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze,

f) przy ję ło Sta no wi sko w spra wie pro jek tu usta wy 
o zmianie ustawy o prze kształ ce niu pra wa wie czy ste go
użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści nie ru cho mo ści oraz nie -
któ rych in nych ustaw,

g) roz strzy gnę ło kon kurs „Jak po wsta wa ły na sze ogro dy”,
h) Przy ję ło stan or ga ni za cyj ny PZD na dzień 31 grud nia

2010 r.,
i) zo bo wią za ło okrę go we za rzą dy PZD do 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 oraz do spo rzą dze nia spra -
woz dań z pla nu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD,

j) za twier dzi ło wa run ki li kwi da cji czę ści ROD „Nad
Wia rem” w Prze my ślu,

k) wy ra zi ło zgo dę na wy ga sze nie pra wa użyt ko wa nia
czę ści grun tu wcho dzą ce go w skład ROD „Ko me ta” 

w Pa ko ści, ROD Re laks” w Mi ro sław cu, ROD „Irys” w
Gdań sku, ROD „Tu li pan w Świd ni cy,

l) za re je stro wa ło ROD „Cu krow nik” w Gnieź nie w Re -
je strze ROD Kra jo wej Ra dy PZD,

m) skre śli ło ROD „Słoń ce” w By to miu 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 „Bar ba ra” 
w Gó raż dżach, ROID „Jar” w Gdań sku oraz ROD „Nad
Biał ką” w Głu cho ła zach,

o) stwier dzi ło fak tycz ną li kwi da cję ROD „Hu ta War sza -
wa” w War sza wie w związ ku z za sto so wa niem spe cu sta -
wy dro go wej,

p) wy ra zi ło zgo dę na czę ścio wą li kwi da cję ROD im. B.
Chro bre go we Wron kach,

q) przy zna ło do ta cje z Fun du szu Roz wo ju KR PZD dla
6 ROD na in we sty cje i re mon ty 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,

r) 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 dla 4 ROD,

s) udzie li ło po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go dla
1 ROD,

t) nie uwzględ ni ło 7 od wo łań od uchwal pre zy diów OZ
utrzy mu jąc w mo cy roz strzy gnię cia OZ, a w jed nym przy -
pad ku nie uwzględ ni ło wnio sku i uchy li ło uchwa łę pre zy -
dium OZ

u) nie wy ra zi ło zgo dy na skre śle nie ROD im. H. Ce giel -
skie go w Sko kach z Re je stru ROD Kra jo wej Ra dy PZD,

v) zde cy do wa ło o za ku pie bro szu ry „Sztu ka cię cia” 
z prze zna cze niem dla in struk to rów SSI.

3. Pre zy dium KR PZD w dniu 20 kwiet nia 2011 r.:

a) uzna ło, że na le ży roz dzie lić po sie dze nie me ry to rycz -
ne Kra jo wej Ra dy do ty czą ce za twier dze nia spra woz da nia

fi nan so we go Związ ku za 2010 r. od uro czy ste go po sie -
dze nia zwią za ne go z XXX-le ciem PZD,
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b) przy ję ło ana li zę wy stą pie nia Mar szał ka Sej mu do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie za skar że nia art. 24
usta wy o ROD i zde cy do wa ło o prze ka za niu jej do Sej -
mu, Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Mi ni stra In fra -
struk tu ry, Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go i do po słów,

c) usto sun ko wu jąc się do pi sma Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 7 kwiet nia 2011 roku, w któ rym stwier dził, że re -
sort pro wa dzi mo ni to ro wa nie oto cze nia praw ne go, w ja -
kim funk cjo nu je ogrod nic two dział ko we, uzna ło za
ko niecz ne okre śle nie się dział kow ców, ja ki jest ich sto su -
nek do obo wią zu ją cych prze pi sów,

d) za po zna ło się z prze bie giem ob rad sej mo wej Ko mi -
sji Nad zwy czaj nej do Roz pa trze nia Rzą do wych Pro jek -
tów Ustaw w spra wie pro jek tu usta wy o przy go to wa niu i
re ali za cji in we sty cji w za kre sie obiek tów ener ge ty ki ją -
dro wej oraz in we sty cji to wa rzy szą cych. W po sie dze niu
Ko mi sji bra li udział przed sta wi cie le PZD. Ko mi sja przy -
ję ła pro jekt usta wy, w któ rym za cho wa ne są pra wa dział -
kow ców i Związ ku w przy pad ku li kwi da cji ROD,

e) za twier dzi ło spra woz da nia fi nan so we za 2010 r. OZ
w Byd gosz czy, Czę sto cho wie, Go rzo wie Wiel ko pol skim,
Ka li szu, Le gni cy, Słup sku, Szcze ci nie, Ma ło pol skie go,
Pod la skie go, Świę to krzy skie go, To ruń sko -Wło cław skie go
i War miń sko -Ma zur skie go,

f) za twier dzi ło pre li mi na rze fi nan so we na 2011 r. OZ 
w Byd gosz czy, Czę sto cho wie, Go rzo wie Wiel ko pol skim,
Ka li szu, Le gni cy, Słup sku, Szcze ci nie, Ma ło pol skie go,
Pod la skie go, Świę to krzy skie go, To ruń sko -Wło cław skie go
i War miń sko -Ma zur skie go,

g) 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 czę ścio wej li kwi da cji ROD „1000-le cia Pań stwa Pol -
skie go” w Eł ku, „Ma gno lia” w Szczaw nie Zdro ju, im. Bo -
ta nicz ne, im. Sem po łow skiej i „1000-le cia Pań stwa Pol-
skie go” w Szcze ci nie, „Obroń ców Wy brze ża” i „Gra ni ca”

w Świ no uj ściu, „XXV-le cia Po mo rza Za chod nie go” 
w Bar lin ku, „Hut nik” w Czę sto cho wie, „Bu ra czek” w Ja -
ni ko wie,

h) do ko na ło zmia ny w Re je strze ROD Kra jo wej Ra dy
PZD w związ ku z wy ga sze niem pra wa użyt ko wa nia czę -
ści grun tu ROD „Obroń ców We ster plat te” w Świd ni ku,

i) wy ra zi ło zgo dę na li kwi da cję czę ści ROD im. Sza fe -
ra Goł cze wie,

j) pod ję ło uchwa łę w spra wie wy ga sze nia pra wa użyt ko -
wa nia czę ści grun tu ROD „Lu strzan ka” w Wał brzy chu,

k) skre śli ło z Re je stru ROD Kra jo wej Ra dy PZD ROD
„Abra ha ma” w Gdy ni i ROD „50-le cia Urzę du Mor skie -
go” w Gdań sku,

l) do ko na ło zmia ny sta tu su ROD „Oli wa” w Gdań sku 
z cza so we go na sta ły,

m) przy zna ło do ta cje dla 8 ROD na usu wa nie skut ków
po wo dzi oraz udzie li ło po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo -
co we go dla 1 ROD,

n) za twier dzi ło wa run ki li kwi da cji ROD „Ustro nie” w
Po zna niu okre ślo ne w po ro zu mie niu za war tym po mię dzy
Mia stem Po znań i OZ PZD w Po zna niu z za strze że niem
wa run ków okre ślo nych w Anek sie do te go po ro zu mie nia,

o) za po zna ło się z in for ma cją Kra jo wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej o wy ni kach kon tro li OZ Ma ło pol skie go PZD i po -
sta no wi ło za pro sić na na stęp ne po sie dze nie przed-
sta wi cie li OZ Ma ło pol skie go, na któ rym zo sta nie do ko -
na na ana li za wy ni ków kon tro li i usta lo ne bę dą za le ce nia
po kon trol ne oraz pod ję te nie zbęd ne de cy zje,

p) za po zna ło się z wy ni ka mi kon tro li in we sty cji pro wa -
dzo nych w OZ w Le gni cy,

q) roz pa trzy ło 4 od wo ła nia od uchwał pre zy diów OZ i
nie uwzględ ni ło 3 od wo łań utrzy mu jąc roz strzy gnię cia
pre zy diów OZ oraz uwzględ ni ło 1 od wo ła nie uchy la jąc
za skar żo ną uchwa łę pre zy dium OZ.

4. Uchwa∏y Prezydium KR PZD

UCHWA ŁA NR 26/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 23 lu te go 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

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 151 pkt. 3 w związ ku 
z § 150 ust. 2 pkt. 2 i 17 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, bio rąc pod uwa gę skut ki po wo dzi z 2010 ro ku
oraz ko niecz ność po mo cy ro dzin nym ogro dom dział ko -
wym po szko do wa nym wsku tek po wo dzi w 2011 ro ku 
i la tach ko lej nych po sta na wia:

§ 1
1. Roz sze rzyć za kres obo wią zy wa nia prze pi sów PZD

do ty czą cych po wo dzi w 2010 ro ku na jej skut ki w 2011 r.
oraz na po wo dzie ma ją ce miej sce w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w 2011 ro ku i la tach na stęp nych. 

2. Wpro wa dzić zmia ny w na stę pu ją cych prze pi sach
PZD do ty czą cych po wo dzi w 2010 ro ku:



20

2.1. w uchwa le nr 92/2010 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 26 ma ja 2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go
„Po wódź 2010”:

• § 2 uchwa ły otrzy mu je no we brzmie nie: „Pre zy dium
KR PZD upo wszech ni nu mer kon ta ban ko we go, aby
umoż li wić jed nost kom or ga ni za cyj nym PZD wpła ca nie
na kon to środ ków prze zna czo nych na po moc dział kow -
com i ogro dom po szko do wa nym w po wo dzi 2010 roku 
i w la tach na stęp nych”. 

2.2. w uchwa le nr 98/2010 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 26 ma ja 2010 r. w spra wie za dań dla okrę go -
wych za rzą dów PZD w związ ku z po wo dzią 2010 r.:

• ty tuł uchwa ły otrzy mu je no we brzmie nie: „w spra wie
za dań dla okrę go wych za rzą dów PZD w związ ku z po wo -
dzią 2010 r. i w la tach na stęp nych”.

2.3. w uchwa le nr 99/2010 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 26 ma ja 2010 r. w spra wie od stą pie nia od
opro cen to wa nia po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we -
go PZD udzie la nych dla ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du
po wsta łych w 2010 ro ku w wy ni ku po wo dzi:

• ty tuł uchwa ły otrzy mu je no we brzmie nie: „w spra wie
od stą pie nia od opro cen to wa nia po ży czek z Fun du szu Sa -
mo po mo co we go PZD udzie la nych dla ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze
ogro du po wsta łych w 2010 ro ku i w la tach na stęp nych
w wy ni ku po wo dzi”

• § 1 uchwa ły otrzy mu je no we brzmie nie: „Od stą pić od
opro cen to wa nia po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we -
go PZD udzie la nych dla ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du
po wsta łych w 2010 ro ku i w la tach na stęp nych w wy ni -
ku po wo dzi”.

2.4. w uchwa le nr 100/2010 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 26 ma ja 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. 

• ty tuł uchwa ły otrzy mu je no we brzmie nie: 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 roku i w la tach
na stęp nych”. 

• § 1 uchwa ły otrzy mu je no we brzmie nie: „Wpro wa dzić
szcze gól ne kry te ria 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 ro ku i w la tach na -
stęp nych”.

• § 2 uchwa ły otrzy mu je no we brzmie nie: „Do ta cje na
usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du, któ re po -
wsta ły w 2010 ro ku i w la tach na stęp nych na sku tek po -
wo dzi udzie la ne są na pod sta wie uprosz czo nych wnio s-
ków za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych o do ta -
cję, we dług wzo ru sta no wią ce go za łącz nik do ni niej szej
uchwa ły.

2.5. w uchwa le nr 134/2010 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 15 lip ca 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.:

• ty tuł uchwa ły otrzy mu je no we brzmie nie: „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. i w la -
tach na stęp nych”.

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

WICEPREZES
/-/An to ni KOSTRZEWA

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 23 lu te go 2011 r. 

UCHWA ŁA NR 59/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

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 środ ków trwa łych 

w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

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 
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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:

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie Dotacja 
przyznana

PODKARPACKI

1 Kurniki Jarosław wykonanie sieci elektrycznej 4 200

2 Raj Gorzyce remont ogrodzenia zewnętrznego 8 000

3 Zdrowie Rzeszów bud. domu administracyjno-gospodarczego 5 000

BYDGOSZCZ

4 Kapuściska Bydgoszcz wymiana słupów i sieci energ. oraz 21 przyłączy 6 000

PODLASKI

5 Ekologiczny Białystok budowa sieci wodociągowej 5 000

6 Relaks Białystok realizacja placu rekreacyjno-sportowego 4 000

RAZEM 32 200

War sza wa, dnia 30 marca 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

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 
32.200 zł (słow nie: trzy dzie ści dwa ty sią ce dwie ście zło -
tych) dla na stę pu ją cych ROD:

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.12.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz
realizując zapisy uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD

nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie szczególnych
kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej
Rady PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych dot-
kniętych powodzią w 2010 r. oraz uchwały Prezydium

Uchwały Prezydium KR PZD w sprawie dotacji dla ROD na usuwanie skutków powodzi

UCHWAŁA NR 32/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w zakresie

usuwania skutków powodzi w 2010 roku
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Krajowej Rady PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w
sprawie dysponowania, wykorzystania, nadzoru i rozli-
czania środków finansowych przekazywanych rodzin-
nym ogrodom działkowym z konta „Powódź 2010” w celu
usuwania skutków wyrządzonych przez powódź w 2010 r.
w związku z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD 
nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie konta banko-
wego „Powódź 2010” postanawia:

§ 1
Przyznać dotacje w kwocie zł: 5000,00 (słownie

złotych: pięć tysięcy) na inwestycje i remonty w zakresie

usuwania skutków powodzi w 2010 roku ze środków
zgromadzonych na koncie bankowym „Powódź 2010” dla
ROD „Karpaty” w Gorlicach, z terenu działania OZ
Małopolskiego – na wymianę stolarki drzwiowo-okiennej
i malowanie ścian działkowca.

§ 2
Termin rozliczenia dotacji przyznanej po raz pierwszy

ustalić do 29.02.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

War sza wa, dnia 23 lutego 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 30 marca 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz
realizując zapisy uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie szczególnych
kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej
Rady PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych dot-
kniętych powodzią w 2010 r. oraz uchwały Prezydium
Krajowej Rady PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w
sprawie dysponowania, wykorzystania, nadzoru i rozli-
czania środków finansowych przekazywanych rodzin-

nym ogrodom działkowym z konta „Powódź 2010” w celu
usuwania skutków wyrządzonych przez powódź w 2010 r.
w związku z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD 
nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie konta banko-
wego „Powódź 2010” postanawia:

§ 1
Przyznać dotacje w kwocie zł 8.000 (słownie złotych:

osiem tysięcy) na inwestycje i remonty w zakresie
usuwania skutków powodzi w 2010 roku ze środków
zgromadzonych na koncie bankowym „Powódź 2010” dla
następujących ROD:

UCHWAŁA 60/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 30 marca 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

OPOLSKI

1 Oaza Opole wzmocnienie podłoża pod ogrodzenie – 400 mb 8 000

RAZEM 8 000

§ 2
Termin rozliczenia dotacji uzupełniających ustalić do 31.03.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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War sza wa, dnia 30 marca 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

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

PODKARPACKI

1 Podlesie Mielec remont alei głównej od strony ul. Partyzantów

i remont alejki miedzy działkami 8 000

RAZEM 8 000

§ 2
Termin rozliczenia dotacji uzupełniających ustalić do 31.03.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 61/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w zakresie

usuwania skutków powodzi w 2010 roku

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz
realizując zapisy uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD

nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie szczególnych
kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej
Rady PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych dot-
kniętych powodzią w 2010 r. oraz uchwały Prezydium

UCHWAŁA 93/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w zakresie

usuwania skutków powodzi w 2010 roku

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz
realizując zapisy uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie szczególnych
kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej
Rady PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych dot-
kniętych powodzią w 2010 r. oraz uchwały Prezydium
Krajowej Rady PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w
sprawie dysponowania, wykorzystania, nadzoru i rozli-
czania środków finansowych przekazywanych rodzin-

nym ogrodom działkowym z konta „Powódź 2010” w celu
usuwania skutków wyrządzonych przez powódź w 2010 r.
w związku z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD 
nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie konta banko-
wego „Powódź 2010” postanawia:

§ 1
Przyznać dotacje w kwocie zł 5.000 (słownie złotych:

pięć tysięcy) na inwestycje i remonty w zakresie usuwania
skutków powodzi w 2010 roku ze środków zgroma-
dzonych na koncie bankowym „Powódź 2010” dla
następujących ROD:
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Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie w ramach usuwania Dotacja 
skutków powodzi przyznana

POZNAŃ

1 Kolejarz Kościan naprawa ogrodzenia, naprawa nawierzchni

alejek i czyszczenie studni 4 000

2 Jeziorany Śrem remont pompy wirowej i wykonanie

odcinka sieci w hydroforni 5 000

3 im. T. Kościuszki Rawicz wymiana: 2 słupów betonowych, siatki

ogrodzeniowej, 2 kręgów do studni, 

2 pokryw betonowych na studnie i zakup

żwiru na aleję 3 000

4 im. J. Mazurka Pozna odbudowa drogi głównej wewnątrz ogrodu

o długości 450 m i szerokości 4 m 40 000

RAZEM 52 000

War sza wa, dnia 20 kwietnia 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji uzupełniających ustalić do 30.04.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 94/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w zakresie

usuwania skutków powodzi w 2010 roku

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz

realizując zapisy uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie szczególnych
kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej

Krajowej Rady PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w
sprawie dysponowania, wykorzystania, nadzoru i rozli-
czania środków finansowych przekazywanych rodzin-
nym ogrodom działkowym z konta „Powódź 2010” w celu
usuwania skutków wyrządzonych przez powódź w 2010 r.
w związku z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD 
nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie konta banko-
wego „Powódź 2010” postanawia:

§ 1
Przyznać dotacje w kwocie zł 52.000 (słownie złotych:

pięćdziesiąt dwa tysiące) na inwestycje i remonty 
w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku ze
środków zgromadzonych na koncie bankowym „Powódź
2010” dla następujących ROD:
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War sza wa, dnia 20 kwietnia 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
1. Termin rozliczenia dotacji uzupełniającej (pozycja 1) ustalić do 30.04.2012 r. 
2. Termin rozliczenia dotacji przyznanej po raz pierwszy (pozycja 2) ustalić do 30.04.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

OPOLSKI

1 H. Sienkiewicza Wołczyn naprawa alei – 200 mb, renowacja rowu

melioracyjnego – 450 mb, naprawa przepustu

drogowego 7 000

2 Kolejarz Brzeg wyrównanie i utwardzenie alei głównej – 120 mb

oczyszczenie, udrożnienie i odmulenie rowów

melioracyjnych – 350 mb 4 270

RAZEM 11 270

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz

realizując zapisy uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie szczególnych
kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej

UCHWAŁA 95/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w zakresie

usuwania skutków powodzi w 2010 roku

Rady PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych dot-
kniętych powodzią w 2010 r. oraz uchwały Prezydium
Krajowej Rady PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w
sprawie dysponowania, wykorzystania, nadzoru i rozli-
czania środków finansowych przekazywanych rodzin-
nym ogrodom działkowym z konta „Powódź 2010” w celu
usuwania skutków wyrządzonych przez powódź w 2010 r.
w związku z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD 

nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie konta banko-
wego „Powódź 2010” postanawia:

§ 1
Przyznać dotacje w kwocie zł 11.270 (słownie złotych:

jedenaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt) na inwestycje
i remonty w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 r.
ze środków zgromadzonych na koncie bankowym
„Powódź 2010” dla następujących ROD:
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War sza wa, dnia 20 kwietnia 2011 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

§ 2
1. Termin rozliczenia dotacji uzupełniającej (pozycja 1) ustalić do  30.09.2011 r. 
2. Termin rozliczenia dotacji przyznanej po raz pierwszy (pozycja 2) ustalić do 30.04.2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ŁÓDZKI

1 Warta Pajęczno remont i modernizacja parkingu dróg

i alejek ogrodowych 8 000

2 Promyk Władysławów naprawa drogi głównej wjazdowej i drogi

wewnetrznej oraz wymiana rozdzielni

elektrycznej 6 000

RAZEM 14 000

V. PREZYDIUM KR PZD W SPRAWIE
FUNKCJONOWANIA KOLEGIÓW PREZESÓW ROD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 93 ust. 3 sta tu tu PZD,
po sta na wia:

§ 1
Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD po wo łu je ko le -

gium pre ze sów w po wie cie, gmi nie, mie ście lub dziel ni -

UCHWAŁA Nr 36/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów

Rady PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych dot-
kniętych powodzią w 2010 r. oraz uchwały Prezydium
Krajowej Rady PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w
sprawie dysponowania, wykorzystania, nadzoru i rozli-
czania środków finansowych przekazywanych rodzin-
nym ogrodom działkowym z konta „Powódź 2010” w celu
usuwania skutków wyrządzonych przez powódź w 2010 r.
w związku z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD 

nr 92/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie konta banko-
wego „Powódź 2010” postanawia:

§ 1
Przyznać dotacje w kwocie zł 14.000 (słownie złotych:

czternaście tysięcy) na inwestycje i remonty w zakresie
usuwania skutków powodzi w 2010 roku ze środków
zgromadzonych na koncie bankowym „Powódź 2010” dla
następujących ROD:
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cy mia sta na wnio sek, w for mie uchwa ły, co naj mniej
trzech za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

§ 2
1. W skład ko le gium wcho dzą pre ze si za rzą dów ROD 

z te re nu okre ślo ne go w uchwa le pre zy dium OZ PZD o po -
wo ła niu ko le gium (po wiat, gmi na, mia sto, dziel ni ca).

2. Człon kiem ko le gium pre ze sów mo że być tyl ko pre zes
za rzą du ROD. 

3. Człon ko stwo w ko le gium pre ze sów wy ga sa wraz 
z dniem za prze sta nia peł nie nia funk cji pre ze sa za rzą du
ROD.

4. W przy pad ku zmia ny na funk cji pre ze sa za rzą du
ROD, no wo wy bra ny pre zes wcho dzi au to ma tycz nie 
w skład funk cjo nu ją ce go ko le gium pre ze sów.

§ 3
1. Pierw sze po sie dze nie ko le gium pre ze sów zwo łu je

pre zes OZ PZD.
2. Ko le gium pre ze sów wy bie ra ze swe go gro na prze -

wod ni czą ce go ko le gium pre ze sów i se kre ta rza. Wy bór na -
stę pu je zwy kłą więk szo ścią gło sów.

3. Zmia na w ob sa dzie funk cji, o któ rych mo wa w ust. 2
na le ży do kom pe ten cji ko le gium pre ze sów. Zmia ny, nie
zwią za ne z usta niem człon ko stwa w ko le gium, na stę pu ją
na wnio sek więk szo ści człon ków ko le gium pre ze sów.

4. Ko le gium pre ze sów po sta na wia, gdzie bę dą się od -
by wać po sie dze nia oraz gdzie bę dzie prze cho wy wa na do -
ku men ta cja ko le gium.

5. W przy pad ku bra ku wa run ków do prze cho wy wa nia
do ku men ta cji w ROD wcho dzą cych w skład ko le gium,
do ku men ta cję prze cho wu je się w sie dzi bie okrę go we go
za rzą du PZD.

§ 4
1. Po sie dze nia ko le gium pre ze sów zwo łu je i pro wa dzi

prze wod ni czą cy ko le gium.
2. Po sie dze nia zwo łu je się we dług po trzeb, jed nak nie

mniej niż trzy ra zy w ro ku.
3. Se kre tarz spo rzą dza pro to kół z po sie dze nia ko le gium. 
4. Pro to kół wi nien za wie rać:
1) da tę i miej sce po sie dze nia,
2) wy kaz obec nych człon ków ko le gium,
3) te ma ty kę po sie dze nia,
4) pod ję te usta le nia, opi nie, kie run ki dzia ła nia.
5. Pro to kół pod pi su je spo rzą dza ją cy go se kre tarz i prze -

wod ni czą cy ko le gium pre ze sów.

§ 5
1. Ko le gium pre ze sów, zgod nie z § 93 ust. 2 sta tu tu

PZD, sta no wi fo rum wy mia ny do świad czeń i usta la kie -
run ki współ pra cy za in te re so wa nych ROD z sa mo rzą dem
te ry to rial nym.

2. Ko le gium pre ze sów:
1) sta no wi fo rum wy mia ny do świad czeń pre ze sów za -

rzą dów ROD w za kre sie pro wa dze nia spraw związ ko -
wych i funk cjo no wa nia ROD,

2) okre śla kie run ki współ pra cy z sa mo rzą dem te ry to -
rial nym w za kre sie sta nu praw ne go grun tów ROD, 
w szcze gól no ści umiesz cze niu ROD w miej sco wych pla -
nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go,

3) przed sta wia sa mo rzą do wi te ry to rial ne mu za mie rze nia
in we sty cyj ne i re mon to we w ROD ce lem uzy ska nia
wspar cia fi nan so we go,

4) usta la spo sób mo ni to ro wa nia prac sa mo rzą du te ry to -
rial ne go, w tym uczest nic twa przed sta wi cie li ROD na se -
sji ra dy oraz po dej mo wa nych za mie rzeń i de cy zji
mo gą cych mieć wpływ na funk cjo no wa nie ROD i pra wa
dział kow ców,

5) usta la za kres i spo sób współ pra cy z or ga na mi ad mi -
ni stra cji rzą do wej w za kre sie funk cjo no wa nia ROD,

6) okre śla kie run ki i ko or dy nu je dzia łal ność pro mo cyj -
ną ROD na te re nie po wia tu, gmi ny, mia sta dziel ni cy.

7) Współ pra cu je z sa mo rzą dem te ry to rial nym i in ny mi
in sty tu cja mi w za kre sie ochro ny śro do wi ska w tym ochro -
ny ogro dów przed nie ko rzyst nym wpły wem za nie czysz -
czeń i ha ła su,

8) Współ pra cu je z lo kal ny mi me dia mi ce lem przed sta -
wia nia pro ble ma ty ki ROD spo łe czeń stwu,

9) Współ pra cu je ze stra żą miej ską i po li cją w ce lu usta -
le nia kie run ków za pew nie nia bez pie czeń stwa w ROD,

10) Wy da je opi nie dla okrę go we go za rzą du w spra wach
do ty czą cych funk cjo no wa nia ROD na te re nie dzia ła nia
ko le gium.

§ 6
1. Ko le gium pre ze sów nie jest or ga nem PZD i nie mo -

że wy ko ny wać czyn no ści, ani po dej mo wać de cy zji w
spra wach za strze żo nych w prze pi sach związ ko wych dla
or ga nów Związ ku.

2. Ko le gium pre ze sów nie przy słu gu ją upraw nie nia
prze wi dzia ne pra wem związ ko wym dla jed no stek or ga ni -
za cyj nych PZD, a w tym nie mo że po sia dać wy od ręb nio -
nych środ ków fi nan so wych do pro wa dze nia wła snej
dzia łal no ści or ga ni za cyj nej ani in we sty cyj nej. 

3. Ko le gium pre ze sów nie mo że pro wa dzić biu ra ani za -
trud niać w ja kiej kol wiek for mie pra cow ni ków, ani za wie -
rać umów o pra cę, o dzie ło, zle ce nie, świad cze nie usług 
i in nych.

4. Ewen tu al ne wy dat ki zwią za ne z funk cjo no wa niem
ko le gium, np. ko re spon den cja, po kry wa ne są przez ROD,
któ rych pre ze si za rzą dów są człon ka mi ko le gium.

5. Kosz ty win ny być po no szo ne rów no mier nie przez
wszyst kie ROD.

§ 7
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du mo że pod jąć de cy zję

o roz wią za niu ko le gium pre ze sów w przy pad ku, gdy: 
a) nie po dej mu je ono dzia łal no ści,
b) nie od by wa po sie dzeń.
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c) po dej mu je dzia ła nia sprzecz ne z in te re sem dział kow -
ców i ogro dów,

d) dzia ła na szko dę Związ ku.
2. De cy zję, o któ rej mo wa w ust. 1 pre zy dium OZ po dej -

mu je w for mie uchwa ły z uza sad nie niem i po ucze niem 
o pra wie do od wo ła nia się do Pre zy dium KR PZD w cią gu
14 dni od da ty otrzy ma nia uchwa ły. Wnie sie nie od wo ła nia
nie wstrzy mu je wy ko na nia uchwa ły pre zy dium OZ PZD.

§ 8
1. Biu ro okrę go we go za rzą du pro wa dzi re jestr po wo ła -

nych ko le gium pre ze sów.
2. Pre zy dium okrę go we go za rzą du do ko nu je oce ny

funk cjo no wa nia po wo ła nych ko le giów pre ze sów co naj -
mniej dwa ra zy w ro ku.

§ 9
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 kwiet nia 2011 r.
2. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

obo wią zu ją cą Re gu la min Ko le gium Pre ze sów uchwa lo -
ny przez Pre zy dium KR PZD w dniu 25 kwiet nia 1986 r.

War sza wa, dnia 23 lu te go 2011 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/An to ni KOSTRZEWA

VI. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE

Kra jo wa Ra da PZD w mar cu br. skie ro wa ła do wszyst -
kich za rzą dów ROD an kie tę „Kim są pol scy dział kow cy
w 2011 r.” W li ście prze wod nim do an kie ty zwró co no się
z ser decz ną proś bą o wy peł nie nie an kie ty na pod sta wie
da nych za war tych w de kla ra cjach człon kow skich oraz in -
nych da nych po zy ska nych bez po śred nio od człon ków
ROD i prze sła nie jej do okrę go wych za rzą dów PZD, do
dnia 31 ma ja 2011 r. To praw da, że okres na prze pro wa -
dze nie ba da nia jest krót ki, ale wy ni ki te go ba da nia są bar -
dzo istot ne dla ca łej spo łecz no ści dział ko wej. Ce lem
ba da nia jest po zna nie ak tu al nej struk tu ry spo łecz nej dział -
kow ców i ro li ogro dów dział ko wych w ży ciu współ cze -
sne go dział kow ca. Ma my świa do mość, że za da nie to jest
nie ła twe i wy ma ga du że go za an ga żo wa nia cza su i pra cy,
ale je go wy ko na nie jest nie zbęd ne, aby obro nić Zwią zek,
ROD i mi lio ny dział kow ców przed ko lej ny mi ata ka mi
prze ciw ni ków ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Jest to bar dzo istot ne, kie dy pod wa ża ne są pra wa dział -

kow ca za gwa ran to wa ne usta wą o ROD. Po zo sta je my 
w prze świad cze niu, że dzię ki tym ba da niom uda się nam
oba lić ste reo typ kre owa ny przez prze ciw ni ków PZD i po -
pra wić wi ze ru nek ROD. Da ne za war te w an kie cie ma ją
cha rak ter ano ni mo wy. Po win ny być one wy peł nio ne w
peł nym za kre sie, aby ba da nie by ło uzna ne za wia ry god ne
i rze tel ne. Wy łącz nie da ne do ty czą cych skła du so cjal ne go
i wa run ków by to wych człon ków ROD nie mu szą być po -
da ne przez za rzą dy ROD obo wiąz ko wo. Jed nak do brze
by się sta ło, gdy by uda ło się je po zy skać. Wów czas ta kie
ba da nie by ło by bo gat sze. Za rzą dy ROD pro si my o do trzy -
ma nie ter mi nu re ali za cji po wyż sze go za da nia, a więc
prze sła nie wy peł nio nych an kiet do OZ w ter mi nie do 
31 ma ja br. Na pod sta wie an kiet spo rzą dzo nych przez za -
rzą dy ROD okrę gi opra cu ją zbior cze ze sta wie nia da nych
i prze ślą je do dnia 30 czerw ca br. do Kra jo wej Ra dy PZD,
któ ra spo rzą dzi ze sta wie nia w ska li ca łe go kra ju i do ko na
ana li zy po wyż szych da nych.

MK

1. An kie ta „Kim są pol scy dział kow cy w 2011 ro ku” 

2. Za kaz wy naj mo wa nia dzia łek

Pod sta wo wym ce lem dział ki w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym zgod nie z § 11 ust. 1 re gu la mi nu ROD jest

za spo ka ja nie po trzeb człon ka Związ ku i je go ro dzi ny 
w za kre sie ak tyw ne go wy po czyn ku i pro wa dze nia upraw
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ogrod ni czych przede wszyst kim na wła sne po trze by.
Ozna cza to, że nie do pusz czal nym jest, aby dział ka i al ta -
na w ogro dzie dział ko wym wy ko rzy sty wa ne by ły do in -
nych ce lów niż okre ślo ne w przy to czo nym prze pi sie, a w
szcze gól no ści za ka za ne jest pro wa dze nie na dział ce dzia -
łal no ści go spo dar czej oraz wy naj mo wa nia czę ści lub ca -
łej dział ki. 

Dział ko wiec nie mo że więc cza so wo od stę po wać dział -
ki oso bom trze cim bez wzglę du na to, czy od stą pie nie
mia ło by cha rak ter od płat ny czy też nie od płat ny. Al ta na to
nie jest pen sjo nat, więc nie moż na jej uży czać, ani też wy -

naj mo wać. Z dział ki mo gą ko rzy stać wy łącz nie oso by ma -
ją ce do niej pra wo, a więc człon ko wie Związ ku i ich ro -
dzi ny. Oczy wi ście na dział kę moż na za pro sić zna jo mych,
ale ich po byt mo że mieć wy łącz nie cha rak ter krót ko trwa -
ły, a nie wy po czyn ko wy (ty dzień, dwa ty go dnie). 

Ro dzin ny ogród dział ko wy, a w nim dział ka, to nie jest
ośro dek wcza so wy ani cam ping i oso by, któ re do tych ce -
lów uży wa ją dział ki i al ta ny ra żą co na ru sza ją pra wo, za
co gro zi na wet po zba wie nie człon ko stwa i pra wa użyt ko -
wa nia dział ki. ZRS

3. Po wal nych ze bra niach

Do obo wiąz ków za rzą du ROD po od by ciu wal ne go ze -
bra nia w ROD na le ży przede wszyst kim prze sła nie do
okrę go we go za rzą du PZD w cią gu 14 dni od da ty od by cia
wal ne go po świad czo nych za zgod ność z ory gi na łem:

• ko pie wszyst kich pod ję tych na wal nym uchwał,
• ko pie pro to ko łów po wo ła nych na wal nym ko mi sji

man da to wej, uchwał i wnio sków, a w przy pad ku prze pro -
wa dza nia wy bo rów uzu peł nia ją cych oraz de le ga tów na
okrę go wy zjazd ko pię pro to ko łu ko mi sji wy bor czej,

• wy kaz wy bra nych w wy bo rach uzu peł nia ją cych człon -
ków or ga nów wraz z ko pia mi an kiet,

• an kie ty wy bra nych w wy bo rach uzu peł nia ją cych de le -
ga tów na okrę go wy zjazd.

Po wyż sze obo wiąz ki wy ni ka ją z § 30 ust. 2 re gu la mi nu
ROD.

Po wal nym ze bra niu za rząd ROD po wi nien po in for mo -
wać dział kow ców o pod ję tych przez wal ne ze bra nie
uchwa łach, w tym o usta lo nych opła tach i ter mi nach ich
wno sze nia. In for ma cje win ny być wy wie szo ne na ogro -
do wych ta bli cach ogło szeń.

M. Pyt ka

4. Spra woz da nia fi nan so we za 2010 r.

Przy po mi na my, że z koń cem mar ca br. mi nął ter min do
któ re go każ da jed nost ka PZD win na spo rzą dzić spra woz -
da nie fi nan so we za 2010 rok. Okrę go we Za rzą dy oraz
Kra jo wa Ra da PZD wy wią za ły się z te go obo wiąz ku. Ak -
tu al nie w Okrę go wych Za rzą dach trwa ją pra ce nad przyj -
mo wa niem spra woz dań fi nan so wych z Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych. We dług in for ma cji prze ka zy wa -
nych do Kra jo wej Ra dy PZD więk szość ROD do peł ni ło
obo wiąz ku wy ni ka ją ce go z za pi sów § 82 pkt 5 sta tu tu
PZD. Jed nak są ogro dy, któ re z nie wia do mych po wo dów
uchy la ją się od ter mi no we go skła da nia spra woz dań fi nan -
so wych. Jest to nie tyl ko ra żą ce na ru sze nie za sad za war -
tych w Sta tu cie PZD, Re gu la mi nie ROD, ale rów nież i
Za kła do wym Pla nie Kont PZD. Przy po mi na my, że każ de
jed nost ko we spra woz da nie ROD win no być zba da ne
zgod nie z § 97 ust. 1 Sta tu tu PZD przez Ogro do wą Ko mi -
sję Re wi zyj ną i za twier dzo ne zgod nie z § 82 ust. 1 Sta tu -

tu PZD przez Wal ne Ze bra nie ROD, pod pi sa ne przez Pre -
ze sa i Skarb ni ka Za rzą du ROD oraz oso bę spo rzą dza ją cą.
Na le ży pa mię tać, że ko lej nym sta tu to wym obo wiąz kiem
wy ni ka ją cym z za pi sów za war tych w § 150 pkt. 8 jest za -
twier dze nie przez Kra jo wą Ra dę PZD spra woz da nia fi -
nan so we go Związ ku.

Spra woz da nie Związ ku jest su mą spra woz dań ROD, 
OZ i KRPZD i win no obej mo wać da ne wszyst kich jed no -
stek PZD.

Dla te go też ape lu je my do wszyst kich ROD, któ re do
dnia dzi siej sze go nie prze ka za ły swo ich kom plet nych
spra woz dań fi nan so wych o jak naj szyb sze do peł nie nie
sta tu to we go obo wiąz ku. Zgod nie Za kła do wym Pla nem
Kont PZD za pra wi dło we i ter mi no we spo rzą dze nie spra -
woz da nia fi nan so we go ogro du od po wie dzial ny jest Pre -
zes Za rzą du ROD.

M. Marks
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Wal ne ze bra nie w ROD, w opar ciu o przed sta wio ny
przez za rząd plan pra cy na 2011 r. uchwa li ło ilość go dzin
pra cy na rzecz ogro du przy pa da ją cy na dział kow ca oraz
wy so kość ekwi wa len tu za nie prze pra co wa ne go dzi ny. Za -
rząd ROD wi nien za pew nić dział kow com moż li wość od -
pra co wa nia uchwa lo nych go dzin, a więc w opar ciu o przy-
ję ty plan pra cy wi nien ogło sić na ogro do wych ta bli cach
ogło szeń, ja kie pra ce i w ja kich ter mi nach bę dą or ga ni zo -
wa ne na te re nie ogro du. Za rząd nie mo że wy ma gać opła -
ce nia ekwi wa len tu za nie prze pra co wa ne go dzi ny na rzecz

ogro du, je śli nie za pew ni moż li wo ści wy ko na nia pra cy
przez dział kow ca. Ekwi wa lent za nie prze pra co wa ne go -
dzi ny na rzecz ogro du nie mo że sta no wić do dat ko wych
wpły wów do ka sy ROD, po nie waż zgod nie z § 151 ust. 2
re gu la mi nu ROD uzy ska ne środ ki z wpłat za nie prze pra -
co wa ne go dzi ny na rzecz ogro du mo gą być wy ko rzy sta -
ne je dy nie na opła ce nie re ali za cji za dań uchwa lo nych
przez wal ne ze bra nie do wy ko na nia przez dział kow ców
na rzecz ogro du.

M. Pyt ka

5. Pra ce na rzecz ogro du

6. Wno sze nie opłat przez dział kow ców

Zgod nie z § 41 ust. 3 re gu la mi nu ROD za rząd przyj mu -
je od dział kow ców skład ki człon kow skie i in ne wpła ty na
rzecz ogro du na kon to ban ko we. Ozna cza to, że nu mer ra -
chun ku ban ko we go ROD mu si być dział kow com po da ny
do wia do mo ści, aby mo gli do ko ny wać wpłat i prze le wów
na rzecz ROD. Za rząd mo że też przyj mo wać wpła ty bez -
po śred nio – skarb nik. Na le ży jed nak pa mię tać, że w pier-

w szej ko lej no ści na le ży umoż li wić dział kow com do ko ny -
wa nie wpłat na kon to ROD. 

Je że li wpła ty są przyj mo wa ne przez upo waż nio ne go
człon ka za rzą du ROD, jest on zo bo wią za ny do wy sta wie -
nia po kwi to wa nia na obo wią zu ją cych w Związ ku dru kach
Kp, na któ rych na le ży wy szcze gól nić wszyst kie ro dza je
opłat, ja kie do ko nu je dział ko wiec.

M. Pyt ka

7. Upły wa ter min zgło szeń do kon kur su!

Zgod nie z Uchwa łą Nr 237/2010 Pre zy dium KR PZD 
z dnia 30 grud nia 2010 r. w spra wie ogło sze nia kon kur su
kra jo we go „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2011”, 
25 ma ja b.r. upły wa ter min zgło szeń. 

Ko mi sja kon kur so wa do ko na oglą du zgło szo nych ogro -
dów w okre sie od 1 czerw ca do 10 lip ca b.r. Ogród, któ ry
zy ska ty tuł „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2011”

otrzy ma pu char Pre ze sa PZD, dy plom, ta bli cę oko licz no -
ścio wą oraz na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści 5 000 zł.
Prze wi dzia ne są rów nież na gro dy dla ogro dów, któ re zaj -
mą dru gie i trze cie miej sce na po dium zwy cięz ców.

Wszyst kim za in te re so wa nym przy po mi na my, że re gu la -
min kon kur su znaj du je się na na szej stro nie www.pzd.pl

Ży czy my zwy cię stwa!
KK

8. Za sa dy re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD

Zbli ża się ko niec wal nych ze brań człon ków ROD. Na
wie lu z nich, zo sta ły pod ję te uchwa ły w spra wie re ali za -
cji za dań in we sty cyj no-re mon to wych w ROD. Dla te go też
war to pa mię tać, że re ali za cja tych za dań mu si od by wać
się zgod nie z pro ce du rą okre ślo ną w uchwa le nr 69/99
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy z dnia 28.10. 1999 r. w spra wie
in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (Biu le tyn In for ma cyj ny KR PZD nr 10/99 i Zbiór

Prze pi sów Związ ko wych PZD  stan na dzień 1.01.2011 r.).
Po ni żej przy po mi na my pod sta wo we in for ma cje o re gu -
łach obo wią zu ją cych w PZD przy te go ro dza ju dzia ła -
niach. 

W pierw szej ko lej no ści, za rzą dy ROD po win ny prze -
słać do Okrę go we go Za rzą du PZD uchwa łę wraz wnio -
skiem o wy ra że nie zgo dy na re ali za cję za da nia in we s-
ty cyj ne go lub re mon to we go w ter mi nie do dnia 30 czerw -
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ca. Na tej pod sta wie, Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
PZD wy ra ża zgo dę i wów czas moż na przy stą pić do re ali -
za cji za da nia. 

Na le ży jed nak pa mię tać, że re ali za cja nie któ rych za dań
in we sty cyj nych bądź re mon to wych mo że wy ma gać uzy -
ska nia po zwo le nia na bu do wę al bo do ko na nia zgło sze nia
we wła ści wym or ga nie bu dow la nym. W ta kich przy pad -
kach, za rząd ROD po wi nien za ini cjo wać po stę po wa nie
ad mi ni stra cyj ne w tej spra wie i pod jąć od po wied nie dzia -
ła nia, okre ślo ne w prze pi sach pra wa bu dow la ne go. 

Za da nia in we sty cyj ne bądź re mon to we w ROD mo gą
być re ali zo wa ne sys te mem go spo dar czym, zle co nym bądź
mie sza nym. Przy sys te mie go spo dar czym, po le ga ją cym
na wy ko ny wa niu za da nia pra cą wła sną na le ży pa mię tać 
o ko niecz no ści usta no wie nia kie row ni ka bu do wy/ ro bót 
z od po wied ni mi upraw nie nia mi. 

Przy sys te mie zle co nym wy bór wy ko naw cy na stę pu je
w dwóch for mach praw nych, w za leż no ści od wy so ko ści
war to ści za da nia. Przy za da niach do 30 000 zł wy ko naw -
ca po wi nien być wy bra ny w dro dze kon kur su ofert, a po -
wy żej tej war to ści – na pod sta wie prze tar gu. 

Przy kon kur sie ofert, wy bo ru wy ko naw cy do ko nu je się
na pod sta wie po rów ny wal nych ofert, zło żo nych przez mi -
ni mum 3 wy ko naw ców. 

In for ma cja o kon kur sie po win na być dodatkowo wy -
wie szo na na te re nie ogro du. Roz pi sa nie kon kur su ofert
mo że być po prze dzo ne ro ko wa nia mi wstęp ny mi czy li za -
pro sze nia mi skie ro wa ny mi do kon kret nych firm w spra -
wie udzia łu w kon kur sie. 

W przy pad ku prze tar gu, pro ce du ra wy glą da po dob nie
jak przy kon kur sie ofert. Na le ży przy go to wać ogło sze nie
o prze tar gu i wy wie sić je dodatkowo w miej scu ogól nie
do stęp nym na te re nie ogro du. 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.
Prze targ unie waż nia się, je że li zo sta ła zło żo na tyl ko 1
ofer ta. 

W przy pad ku prze tar gu oraz kon kur su ofert po win na je
prze pro wa dzać mi ni mum 3 oso bo wa ko mi sja (z udzia łem
przed sta wi cie la ko mi sji re wi zyj nej ROD al bo OZ PZD),
któ ra do ko nu je wy bo ru wy ko naw cy, a na stęp nie spo rzą -
dza pro to kół na tą oko licz ność. Po spo rzą dze niu pro to ko -
łu na le ży pa mię tać, że pod le ga on za twier dze niu przez
za rząd ROD bądź Pre zy dium OZ PZD, w za leż no ści kto
jest in we sto rem za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -
go.  Po za twier dze niu wy bo ru wy ko naw cy, na le ży po wia -
do mić wszyst kich uczest ni ków prze tar gu lub kon kur su
ofert o je go wy ni ku al bo o za mknię ciu prze tar gu bez wy -
bo ru ofer ty. 

Przy re ali za cji każ de go za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go ko niecz ne jest za war cie umo wy z wy ko naw cą.
Pod pi su ją ją dwie upo waż nio ne oso by z za rzą du ROD. Bar -
dzo waż ne jest, aby ta ka umo wa pre cy zyj nie okre śla ła za kres
prac, ter mi ny roz po czę cia i za koń cze nia za da nia oraz wa -
run ki gwa ran cji i rę koj mi, za bez pie cza ją ce ogród przez nie -
pra wi dło wym lub nie ter mi no wym wy ko na niem za da nia.  

Re ali za cja za da nia in we sty cyj ne go bądź re mon to we go
mo że roz po cząć się przy peł nym za bez pie cze niu fi nan so -
wym i po win na od by wać się zgod nie z prze pi sa mi pra wa
bu dow la ne go oraz za sa da mi sztu ki bu dow la nej. Do
spraw dza nia zgod no ści wy ko ny wa nych ro bót z do ku men -
ta cją pro jek to wą, za rząd ROD mo że po wo łać in spek to ra
nad zo ru bu dow la ne go, któ re go obo wiąz ki i upraw nie nia
zo sta ły okre ślo ne w usta wie Pra wo bu dow la ne. 

Po za koń cze niu za da nia, ko mi sja zło żo na z przed sta wi -
cie li in we sto ra, wy ko naw cy oraz kie row ni ka bu do wy po -
win na do ko nać od bio ru ro bót i spo rzą dzić na tę oko licz-
ność pro to kół, za wie ra ją cy m.in. in for ma cję o stwier dzo -
nych uster kach i uzgod nio nym ter mi nie ich usu nię cia. 

Na le ży pa mię tać, że w cią gu mie sią ca od pro to ko lar ne -
go prze ka za nia wy ko na nej in fra struk tu ry ogro do wej do
eks plo ata cji, 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).

MAK

Przy po mnieć wy pa da, że dział ki w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych prze zna czo ne są dla oko licz nych miesz kań -
ców miast i gmin. Sto sow nie bo wiem do art. 31 ust. 3 usta -

wy o ROD, przy przy dzia le dział ki wła ści wy or gan
Związ ku po wi nien uwzględ nić m.in. miej sce za miesz ka -
nia oso by ubie ga ją cej się o przy dział dział ki. Ozna cza to,

VII. PORADY PRAWNE

Do za rzą du ogro du znaj du ją ce go się nad mo rzem zwró ci ła się oso ba za miesz ku ją ca w cen tral nej Pol sce
z wnio skiem o przy dzie le nie dział ki.  Czy za rząd mo że jej od mó wić?
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że za rząd ogro du po wi nien od mó wić przy ję cia w po czet
człon ków PZD i przy dzie le nia dział ki oso bie, któ ra ze
wzglę du na miej sce za miesz ka nia obiek tyw nie nie bę dzie
w sta nie wy peł niać swo ich obo wiąz ków człon kow skich
prze wi dzia nych w sta tu cie PZD. Jak wspo mnia no, ogro -
dy po win ny przede wszyst kim słu żyć oko licz nym miesz -
kań com. Jest to uza sad nio ne szcze gól nym cha rak te rem
ogro dów dział ko wych ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu -
blicz nej (art. 4 usta wy o ROD). Ozna cza to, że ogro dy zo -
sta ły uzna ne za część in fra struk tu ry, któ rej bez po śred nim
prze zna cze niem jest bie żą ce i nie prze rwa ne za spo ka ja nie

zbio ro wych po trzeb spo łecz no ści lo kal nych w dro dze
świad cze nia usług po wszech nie do stęp nych. Udo stęp nie -
nie dział ki w ROD jest za tem swo istym świad cze niem so -
cjal nym, wo bec cze go pod le ga ono sto sow nym ogra ni -
cze niom. W kon se kwen cji np. miesz ka niec War sza wy nie
po wi nien użyt ko wać dział ki w ogro dzie znaj du ją cym się
w Ko ło brze gu. Ta ki przy dział jest sprzecz ny z usta wą 
o ROD i prze pi sa mi związ ko wy mi, wo bec cze go jest
obar czo ny wa dą praw ną, któ ra mo że sta no wić pod sta wę
do jej wzru sze nia w dro dze uchy le nia al bo stwier dze nia
nie waż no ści (§ 57 i §58 sta tu tu PZD).

To masz Ter lec ki

Wła dze jed nej z gmin za mel do wa ły dział kow ca w al ta nie na te re nie dział ki w ROD. Czy jest to zgod ne 
z obo wią zu ją cym pra wem?

Kwe stia mel dun ków na te re nie dzia łek ro dzin nych jest
spor na i – nie ste ty – ostat nio prze wa ża po gląd, że jest to
do pusz czal ne. Ta kie sta no wi sko jest wy pro wa dza ne
przede wszyst kim z tre ści art. 9 ust. 2b usta wy o ewi den -
cji lud no ści i do wo dach oso bi stych. Prze pis ten sta no wi,
że za mel do wa nie słu ży wy łącz nie ce lom ewi den cyj nym 
i ma na ce lu po twier dze nie fak tu po by tu da nej oso by 
w okre ślo nym miej scu. A za tem nie któ re or ga ny wy cho -
dzą z za ło że nia, że mel du nek jest zwy kłą czyn no ścią tech -
nicz ną, któ ra nie ro dzi, ani nie po twier dza żad nych praw
do zaj mo wa nej nie ru cho mo ści. W prak ty ce jed nak da je
się za ob ser wo wać ten den cję osób miesz ka ją cych na dział -
kach ro dzin nych do swo iste go „usank cjo no wa nia” te go
sta nu rze czy po przez za bie ga nie o mel du nek. I choć mel -
du nek nie le ga li zu je za miesz ki wa nia, to jed nak utrud nia
przy wró ce nie na da nej dział ce sta nu zgod ne go z pra wem.

Nie za leż nie od po wyż sze go na le ży uznać słusz ność
prze ciw ne go po glą du, zgod nie z któ rym mel du nek na te -
re nie dzia łek w ROD jest nie zgod ny z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi. Ca ło ścio wa – a nie tyl ko frag men ta rycz na 
– ana li za usta wy o ewi den cji lud no ści i do wo dach oso bi -
stych pro wa dzi do wnio sku, że usta wo daw ca nie do pu ścił
moż li wo ści za mel do wa nie w do wol nym miej scu. Trze ba
bo wiem za uwa żyć, że usta wo daw ca do pusz cza je dy nie
za mel do wa nie w lo ka lu, co zo sta ło wy ra żo ne w sze re gu
prze pi sów po wo ła nej wy żej usta wy (por. art. 9 ust. 2a, 
art. 9 ust. 2b, art. 9b ust. 2 pkt 1 oraz art. 29). Usta wo daw -
ca nie zde fi nio wał po ję cia „lo ka lu” na po trze by za mel do -
wa nia, wo bec cze go w tym za kre sie na le ży je ro zu mieć
zgod nie z de fi ni cją za war tą w art. 2 ust. 1 pkt 4 usta wy 
o ochro nie praw lo ka to rów i miesz ka nio wym za so bie gmi -
ny. Zgod nie z tym prze pi sem, lo ka lem jest każ dy lo kal słu -
żą cy do za spo ka ja nia po trzeb miesz ka nio wych, a tak że
lo kal bę dą cy pra cow nią słu żą cą twór cy do pro wa dze nia
dzia łal no ści w dzie dzi nie kul tu ry i sztu ki. Jed no cze śnie
wska za no, że nie jest lo ka lem po miesz cze nie prze zna czo -
ne do krót ko trwa łe go po by tu osób, w szcze gól no ści znaj -

du ją ce się w bu dyn kach in ter na tów, burs, pen sjo na tów,
ho te li, do mów wy po czyn ko wych lub w in nych bu dyn kach
słu żą cych do ce lów tu ry stycz nych lub wy po czyn ko wych. 

W tym kon tek ście obiekt znaj du ją cy się na te re nie dział -
ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym nie speł nia wa run -
ków nie zbęd nych do uzna nia go za lo kal w ro zu mie niu
po wyż sze go prze pi su. Przede wszyst kim bo wiem nie mo -
że słu żyć za spo ka ja niu po trzeb miesz ka nio wych, co wy -
ni ka wprost z art. 13 ust. 4 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Usta wo daw ca za tem wy klu czył moż li wość
za miesz ki wa nia w ja kich kol wiek obiek tach usy tu owa nych
na te re nie dzia łek w ta kich ogro dach ze wzglę du na ich
funk cję re kre acyj ną i wy po czyn ko wą. Ozna cza to, że al -
ta na lub in ny obiekt po ło żo ny na dział ce w ro dzin nym
ogro dzie dział ko wym na le ży uznać co naj wy żej za słu żą -
cy do krót ko trwa łe go po by tu osób w ce lach zgod nych 
z prze zna cze niem ogro dów okre ślo nym w usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. W kon se kwen cji al ta na
nie sta no wi lo ka lu w ro zu mie niu usta wy o ewi den cji lud -
no ści i do wo dach oso bi stych, wo bec cze go de cy zje o za -
mel do wa nie w ta kim obiek cie jest sprzecz na z pra wem. 

Na le ży pod kre ślić, że za pre zen to wa ne wy żej sta no wi sko
opar te jest na wy kład ni, któ ra uwzględ nia za ło że nie ra cjo -
nal no ści usta wo daw cy. Nie spo sób bo wiem przy jąć, że by
do pusz czal ne by ło mel do wa nie osób w obiek tach, któ re z
mo cy pra wa nie mo gą słu żyć do sta łe go po by tu. Ta ka in ter -
pre ta cja pro wa dzi do ab sur dal nych wnio sków, gdyż do -
pusz cza moż li wość mel do wa nia w każ dym miej scu, któ re
moż na okre ślić przez ja ki kol wiek ad res – nie ko niecz nie
nada ny przez wła dze pu blicz ne. Trud no przy jąć, aby re ali -
za cja ce lów ewi den cyj nych uza sad nia ła na ru sza nie in nych
prze pi sów. Z te go też wzglę du usta wo daw ca przy jął kon -
struk cję mel do wa nia wy łącz nie w lo ka lu ro zu mia nym
zgod nie z po wyż szą de fi ni cją. Tyl ko ta ka in ter pre ta cja za -
pew nia spój ność sys te mu pra wa i nie pro wa dzi do wnio -
sków ab sur dal nych i czę sto kroć sprzecz nych z pra wem. 

To masz Ter lec ki



33

Na czym po le ga za sa da so li dar nej od po wie dzial no ści współ mał żon ków wy ni ka ją ca z § 145 re gu la mi nu
ROD?

Z tre ści § 145 ust. 1 re gu la mi nu ROD wpro wa dza za sa -
dę so li dar nej od po wie dzial no ści po no szo nej przez mał -
żon ków bę dą cy mi człon ka mi Związ ku. Ozna cza to, że 
w przy pad ku nie prze strze ga nia przez jed ne go z mał żon -
ków prze pi sów sta tu tu, re gu la mi nu i in nych prze pi sów
obo wią zu ją cych w Związ ku, sto sow ne kon se kwen cje
praw ne mo gą być wy cią gnię te tak że wo bec je go współ -
mał żon ka, cho ciaż by ten nie do pu ścił się ja kich kol wiek
na ru szeń. Trze ba jed nak w tym miej scu wy raź nie pod kre -
ślić, że so li dar na od po wie dzial ność do ty czy je dy nie mał -
żon ków bę dą cych człon ka mi Związ ku. Wy klu czo na jest
za tem moż li wość wy cią ga nia kon se kwen cji w sto sun ku
do współ mał żon ka, któ ry tyl ko ko rzy sta z dział ki, a nie
zo stał przy ję ty w po czet człon ków PZD.

Na le ży zwró cić uwa gę na umiej sco wie nie przy wo ła ne -
go § 145 ust. 1. Znaj du je się on mia no wi cie w re gu la mi -
nie ROD, czy li w ak cie, któ ry re gu lu je za sa dy do ty czą ce
za go spo da ro wa nia, upra wy i użyt ko wa nia dział ki przez
człon ków Związ ku. A za tem moż na uznać, że tyl ko na ru -
sze nie po wyż szych za sad po wo du je po wsta nie so li dar nej
od po wie dzial no ści mał żon ków. Prze pis § 145 ust. 1 re gu -
la mi nu ROD nie znaj du je więc za sto so wa nia do na ru szeń
prze pi sów związ ko wych z ty tu łu peł nie nia funk cji w or ga -
nach PZD. Kon sta ta cję tę po twier dza § 43 ust. 2 sta tu tu
PZD, w myśl któ re go czło nek or ga nu win ny dzia ła nia lub
za nie cha nia, przez któ re Zwią zek po niósł szko dę, od po -
wia da za nie oso bi ście, a nie so li dar nie. W re zul ta cie trze -
ba stwier dzić, że mał żo nek człon ka or ga nu PZD nie
po no si od po wie dzial no ści za ja kie kol wiek na ru sze nia do -
ko na ne przez swo je go współ mał żon ka w związ ku z peł -
nie niem funk cji w or ga nie PZD.

Na le ży rów nież uznać, że so li dar na od po wie dzial ność
do ty czy je dy nie sy tu acji, gdy mał żon ko wie współ użyt ku -
ją jed ną dział kę. Funk cja § 145 ust. 1 re gu la mi nu ROD
po le ga bo wiem na rów nym trak to wa niu mał żon ków 

w za kre sie obo wiąz ków wy ni ka ją cych z przy słu gu ją ce go
im wspól nie pra wa użyt ko wa nia dział ki. Sko ro ra zem
czer pią ko rzy ści z te go pra wa, to oczy wi stym jest, że po -
win ni rów nież wspól nie od po wia dać za wszel kie na ru sza -
nia cią żą cych na nich obo wiąz ków. Każ dy bo wiem 
z mał żon ków – ja ko współ użyt kow nik – ma re al ne moż -
li wo ści do ty czą ce spo so bu ko rzy sta nia ze wspól nej dział -
ki. Z te go wzglę du wszel kie nie pra wi dło wo ści w tym
za kre sie rów nież ob cią ża ją te go ze współ mał żon ków, któ -
re go od po wie dzial ność wy ni ka z za nie cha nia pod ję cia ko -
niecz nych dzia łań zmie rza ją cych do przy wró ce nia ła du
praw ne go na dział ce, któ rej jest użyt kow ni kiem. Wszak
obo wiąz kiem każ de go człon ka Związ ku jest usu nię cie ist -
nie ją cych na dział ce nie pra wi dło wo ści spo wo do wa nych
przez oso by bli skie. To le ro wa nie ta kie go sta nu jest w isto -
cie zgo dą na ła ma nie pra wa związ ko we go, co mu si ro dzić
od po wie dzial ność sta tu to wą. 

Z po wyż szych przy czyn moż na stwier dzić, że § 145 ust.
1 re gu la mi nu ROD mo że być sto so wa ny je dy nie wo bec
mał żon ków, któ rzy użyt ku ją jed ną dział kę, wo bec cze go
prze pis ten nie do ty czy przy pad ków użyt ko wa nia przez
współ mał żon ków dwóch od ręb nych dzia łek na pod sta wie
§ 67 ust. 3 re gu la mi nu ROD. W ta kiej bo wiem sy tu acji
każ dy ze współ mał żon ków – ja ko wy łącz ny użyt kow nik
da nej dział ki – od po wia da in dy wi du al nie za jej wy ko rzy -
sta nie i za go spo da ro wa nie, gdyż tyl ko użyt kow nik ma
wpływ na spo sób ko rzy sta nia ze swo jej dział ki. Kon klu -
zja ta wy ni ka rów nież z cha rak te ru § 145 ust. 1 re gu la mi -
nu ROD, któ ry jest prze pi sem wpro wa dza ją cym wy ją tek
od za sa dy ogól nej, stąd też po wi nien być od czy ty wa ny
ści śle (za wę ża ją co), czy li nie moż na go roz sze rzać na sy -
tu acje nie ty po we. Ta ką sy tu acją bez wąt pie nia jest od ręb -
ne użyt ko wa nej przez mał żon ków dwóch dzia łek
na by tych jesz cze przed za war ciem związ ku mał żeń skie go.   

To masz Ter lec ki

Do za rzą du ROD zgło sił się dział ko wiec, któ ry chciał by wjeż dżać na te ren ogro du w spo sób nie ogra ni czo -
ny. Żą da nie to uza sad nia swo ją nie peł no spraw no ścią. Czy za rząd mu si się w spo sób bez wa run ko wy zgo dzić
na wjazd tej oso by na te ren ogro du? Ja kie są za sa dy w za kre sie wjaz du i par ko wa nia na te re nie ROD?

Zgod nie z §135 re gu la mi nu ROD, Za rząd ogro du zo bo -
wią za ny jest do za pew nie nia oso bom nie peł no spraw nym
ru cho wo moż li wo ści nie skrę po wa ne go do tar cia po jaz dem
me cha nicz nym do dział ki. Pod kre ślić na le ży, iż prze pis
ten ma cha rak ter wy jąt ko wy i po wi nien być ści śle sto so -
wa ny. Prze pis ten na le ży od czy ty wać ja ko ro dzaj wy jąt ku,
przy wi lej przy słu gu ją cy je dy nie „oso bom nie peł no spraw -
nym ru cho wo”. Ka te go rię tę na le ży rów nież ro zu mieć w

spo sób ści sły; od no si się ona wy łącz nie do osób, któ re
ma ją ob ni żo ną spraw ność ru cho wą, a nie peł no spraw ność
ta zo sta ła po twier dzo na od po wied nim orze cze niem wy -
da nym w try bie i na za sa dach okre ślo nych w usta wie 
z dnia 27 sierp nia 1997 ro ku o re ha bi li ta cji za wo do wej 
i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób nie peł no spraw nych
(j.t. – Dz.U. 2010 nr. 214, poz. 1407 ze zm.).

Po nad to pod kre śle nia wy ma ga, iż przy wi lej za war ty 
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w §135 re gu la mi nu ROD nie ma cha rak te ru bez względ ne -
go, gdyż pod le ga ogra ni cze niom wy ni ka ją cym ze wzglę -
du na funk cjo nal ność ogro du, plan za go spo da ro wa nia
ROD, obo wią zu ją ce w nim za sa dy po rząd ko we, jak rów -
nież pra wa przy słu gu ją ce in nym dział kow com. Ce lem
oma wia ne go prze pi su jest bo wiem stwo rze nie ta kich wa -
run ków dla nie peł no spraw nych ru cho wo użyt kow ni ków
dzia łek, aby mo gły one moż li wie swo bod nie i bez prze -
szkód po ko ny wać dro gę od wjaz du do ogro du do ich
dział ki. Uznać jed nak na le ży, że nie peł no spraw ny ru cho -
wo dział ko wiec nie mo że sta wiać swo je go po jaz du na dro -
dze ogro do wej, je śli mia ło by to utrud niać prze jazd in nym
dział kow com, lub za kłó cać ruch na te re nie ro dzin ne go
ogro du dział ko we go. Jed no cze śnie Za rząd ROD nie jest
upo waż nio ny do na ka za nia dział kow co wi wy ko na nia
miej sca po sto jo we go na swo jej dział ce; w tej sy tu acji po -
wi nien wska zać oso bie nie peł no spraw nej ru cho wo od po -
wied nie miej sce prze zna czo ne do par ko wa nia sa mo cho du.
Miej sce to po win no zo stać wy bra ne tak, aby nie stwa rza -
ło utrud nień w ru chu dla in nych po jaz dów, oraz by ło jak
naj mniej uciąż li we dla sa me go dział kow ca. Wy ni ka z te -
go, iż ko niecz ne jest sta ran ne i obiek tyw ne wy wa że nie
przy to czo nych oko licz no ści, ce lem wy pra co wa nia wa run -
ków umoż li wia ją cym za in te re so wa nym jak naj peł niej sze

sko rzy sta nie z przy wi le ju okre ślo ne go w § 135 re gu la mi -
nu ROD, ale przy uwzględ nie niu in te re sów po zo sta łych
dział kow ców oraz za cho wa niu funk cjo nal no ści ogro du.

Po ana li zie ure gu lo wa nia za war te go w §135 re gu la mi -
nu ROD moż na rów nież dojść do wnio sku, iż jest on wy -
jąt kiem od szer szej za sa dy obo wią zu ją cej na te re nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Sko ro re gu la min ROD
– w dro dze wy jąt ku – po zwa la na użyt ko wa nie sa mo cho -
du na te re nie ogro du oso bom nie peł no spraw nym ru cho -
wo, to na le ży uznać, iż ge ne ral na za sa da za ka zu je
po ru sza nia się sa mo cho dem na te re nie ogro du dla po zo -
sta łych dział kow ców. Po twier dza to §133 pkt 6 i 7 re gu -
la mi nu ROD, za bra nia ją cy wjaz du na te ren ROD oso -
bo wy mi po jaz da mi me cha nicz ny mi i ich par ko wa nia po -
za wy zna czo ny mi do te go ce lu miej sca mi po sto jo wy mi -
bez zgo dy wal ne go ze bra nia. Jed nak że po wyż sza za sa da
do zna je pew nych ogra ni czeń. W szcze gól no ści § 134 re -
gu la mi nu ROD do pusz cza wjazd po jaz du me cha nicz ne -
go na te ren ro dzin ne go ogro du dział ko we go w ce lu
do wie zie nia do dział ki na wo zów, ma te ria łów bu dow la -
nych, ale na za sa dach okre ślo nych przez za rząd ogro du.
Za sa dy to mo gą wska zy wać w szcze gól no ści tra sę do jaz -
du do dział ki, mak sy mal ną łącz ną ma sę po jaz du z ła dun -
kiem.

To masz Ter lec ki

W mie sią cu czerw cu od by wa ją się pierw sze okrę go we
zjaz dy de le ga tów PZD, któ re są naj wyż szym or ga nem sa -
mo rzą du PZD w okrę gu. Pra wo uczest ni cze nia w okrę go -
wym zjeź dzie ma ją de le ga ci wy bra ni przez dzia łow ców
na wal nych ze bra niach spra woz daw czo – wy bor czych we
wszyst kich ogro dach.

Okrę go we zjaz dy de le ga tów pod su mu ją dzia łal ność na
te re nie okrę gów za okres upły wa ją cej czte ro let niej ka den -
cji, roz pa trzą spra woz da nia z dzia łal no ści okrę go wych za -
rzą dów, okrę go wych ko mi sji roz jem czych oraz okrę-
go wych ko mi sji re wi zyj nych. Po nad to w opar ciu o wnio -
ski okrę go wych ko mi sji re wi zyj nych de le ga ci wy po wie -

dzą się w spra wie udzie le nia ab so lu to rium ustę pu ją cym
okrę go wym za rzą dom.

Roz po czę cie okrę go we go zjaz du de le ga tów to mo ment
za koń cze nia czte ro let niej ka den cji władz okrę go we go za -
rzą du i roz po czę cia no wej. Dla te go też de le ga ci uchwa lą
pro gram dzia ła nia w swo ich okrę gach na ko lej ną ka den -
cję, usta lą licz bę i do ko na ją wy bo ru 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. Po nad to do upraw nień zjaz dów na le -
ży wy bór de le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, naj wyż szej wła dzy PZD,
któ ry od bę dzie się w dru giej po ło wie bie żą ce go ro ku.

ZRS

VIII. INFORMACJE

1. Okrę go we Zjaz dy PZD

2. Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie pra wa bu dow la ne go

W dniu 20 kwiet nia 2011 r. Try bu nał Kon sty tu cyj ny roz -
pa trzył wnio sek Pre zy den ta RP w spra wie no we li za cji

usta wy Pra wo bu dow la ne z dnia 23.04.2009 r. i orzekł o
jej nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP. 
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No we li za cja ta mia ła za za da nie do ko na nie re wo lu cyj -
nych zmian w pro ce sie bu dow la nym, obej mu ją cym rów -
nież in we sty cje i re mon ty w ROD.  

Do tych cza so we po zwo le nia na bu do wę np. do mu dział -
kow ca mia ły zo stać za stą pio ne za świad cze nia mi o re je -
stra cji bu do wy. Po za tym, po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne
w spra wie bu do wy obiek tu bu dow la ne go mia ło to czyć się
bez udzia łu stron m.in. użyt kow ni ków i użyt kow ni ków
wie czy stych dzia łek są sied nich. Wsku tek cze go, PZD
utra ci ły by wie dzę i wpływ (moż li wość skła da nia uwag 
i wnio sków) co do ro dza ju i cha rak te ru za bu do wy na te -
re nach gra ni czą cych z ROD.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go po wo du je, że
do tych cza so we za sa dy re ali za cji in we sty cji i re mon tów
w ROD po zo sta ją bez zmian. 

Jed no cze śnie przy po mi na my, że tak jak do tej po ry, bu -
do wa al tan w ROD o po wierzch ni za bu do wy do 25 m2

w mia stach i do 35 m2 po za gra ni ca mi miast oraz wy so ko -
ści do 5 m przy da chach stro mych i do 4 m przy da chach
pła skich nie bę dzie wy ma ga ła po zwo le nia na bu do wę ani
też do ko na nia zgło sze nia. W przy pad ku wy bu do wa nia po -
nadnor ma tyw nej al ta ny na te re nie ROD, wła ści wy or gan
w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej bę dzie na kła dał obo -
wią zek roz biór ki te go obiek tu bu dow la ne go. 

MAK

3. Dział kow cy co raz licz niej wy stę pu ją w obro nie ROD.

Co raz wię cej gło sów i pe ty cji w obro nie usta wy o ROD
na pły wa z te re nu ca łe go kra ju. W tym przy pad ku czas nie
ła go dzi, a pod no si emo cje.

Dział kow cy mó wią sta now cze „NIE!” wy po wia da jąc
się na te mat naj waż niej szych i naj bar dziej go rą cych kwe -
stii bez po śred nio z ni mi zwią za nych. Zgro ma dze ni na
wal nych ze bra niach prze sy ła ją swój ja sny sprze ciw od no -
śnie pla no wa nych zmian w usta wie o ROD z dnia 8 lip ca
2005 r. „Po co zmie niać coś, co do brze funk cjo nu je? Ko -
mu to prze szka dza, że ży je my so bie spo koj nie?” – te i po -
dob ne py ta nia po wta rza ją się prak tycz nie w każ dym li ście.
Obu rze ni dział kow cy mó wią „zo staw cie na szą usta wę 
w spo ko ju!”

Mi mo upły wu cza su ja ki mi nął od mo men tu wy stą pie -
nia Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z wnio skiem
o skie ro wa nie usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, emo cje wśród dział kow ców nie opa da ją. Człon ko -
wie PZD co raz licz niej i co raz do bit niej do ma ga ją się
ja sne go sta no wi ska wo bec ich pro te stu. Tym bar dziej, że

do tej po ry nie pa dło ani jed no sło wo ze stro ny rzą dzą cej
w od po wie dzi na ich po stu la ty i ape le.

Z rów nym obu rze niem przy ję to wia do mość o wy zna -
cze niu po słów Sta ni sła wa Pię ty oraz An drze ja De ry do re -
pre zen to wa nia Sej mu RP przed Try bu na łem Kon sty tu c-
yj nym. Obu rze nie jest w peł ni uza sad nio ne i wy ni ka z fak -
tu, że po seł De ra nie jed no krot nie dał się po znać, ja ko prze -
ciw nik usta wy o ROD. Ni gdy też nie krył swo jej nie chę ci
rów nież do Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Dział kow cy ape lu ją o zmia nę re pre zen tan tów Sej mu RP
zwra ca jąc uwa gę na fakt, że po win ny to być oso by bez -
stron ne, a do ta kich po sła De ry za li czyć nie ste ty nie moż -
na.

Z mo rza ty się cy li stów i pe ty cji wy ła nia się je den spój -
ny ob raz – dział kow cy z ca łą sta now czo ścią nie chcą pro -
po no wa nych zmian. Sko ro sa mi nie wi dzą w nich ko rzy ści
dla sie bie, a wręcz prze ciw nie – nad cią ga ją ce za gro że nie
– py ta nie brzmi, ko mu za tem na tych zmia nach za le ży 
i dla cze go? 

KK

4. W ROD „Kwit ną ca Do li na” w Swa rzę dzu spło nę ła al ta na pre ze sa ROD

„Nie zna ni spraw cy” spa li li w no cy z 30 kwiet nia na 
1 ma ja al ta nę pre ze sa ROD Ro ma na Drza zgi. Pod drew -
nia ny ta ras pod ło żo no ogień, któ ry znisz czył ca łą al ta nę.
Obec na na miej scu po ża ru Po li cja i Straż Po żar na od na la -
zła ża giew, któ ra po słu ży ła spraw cy (spraw com) do pod -
pa le nia al ta ny. Szczę ście w nie szczę ściu, że w al ta nie nie
by ło w no cy ni ko go, bo mo gło by dojść do jesz cze więk -
szej tra ge dii.

Ma my na dzie ję, że „nie zna ni spraw cy” sta ną się zna ny -
mi i po nio są od po wie dzial ność kar ną. Te go ocze ku je my
od or ga nów ści ga nia, któ re ma ją wie le ma te ria łów do ty -

czą cych te go ogro du.  Nie obar cza jąc per so nal nie ni ko go
od po wie dzial no ścią za ten po twor ny akt wan da li zmu
przy po mnij my fak ty. W ogro dzie po wsta ło Sto wa rzy sze -
nie Zie lo na Do li na, na cze le któ re go sta nął od wo ła ny pre -
zes ROD Ire ne usz J. Pró ba re je stra cji sto wa rzy sze nia
przez Sąd Re je stro wy za koń czy ła się nie po wo dze niem.
Sta tut sto wa rzy sze nia za wie rał zbyt bo wiem wie le wad.
Wy ka zał je Są do wi mię dzy in ny mi za rząd ROD kie ro wa -
ny przez Ro ma na Drza zgę. Sto wa rzy sze nie „dzia ła ło” na
te re nie ogro du bi jąc człon ki nię ów cze sne go za rzą du ko mi -
sa rycz ne go Emi lię N. i przed sta wi cie la Okrę gu Ja nu sza
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C., uszka dza jąc sa mo cho dy współ pra cu ją cych z za rzą dem
ROD dział kow ców, nisz cząc mie nie ogro du i ro ślin ność
na dział kach osób prze ciw sta wia ją cych się „de mo kra tycz -
nie rzą dzą ce mu” sto wa rzy sze niu. War to do dać, że trzon
sto wa rzy sze nia two rzy li by li dział kow cy, usu nię ci z PZD
za ra żą ce na ru sze nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa.
Li der sto wa rzy sze nia Ire ne usz J. do pu ścił się sa mo wo li
bu dow la nej i za miesz ku je na te re nie ogro du, nie chcąc go
opu ścić. 

Sko ro nie po wio dła się re je stra cja Sto wa rzy sze nia je go
człon ko wie ocho czo przy stą pi li do OTOD two rząc je go
Od dział (tak się na zwa li, a w rze czy wi sto ści z uwa gi na
swo ja li czeb ność po win ni się na zwać „Wy dzia lik”). 
30 kwiet nia przed sta wi cie le te go Od dzia łu, bę dą cy na dal
człon ka mi PZD uczest ni czy li w ze bra niu spra woz daw -
czym ROD, pod czas któ re go usły sze li od zde cy do wa nej
więk szo ści dział kow ców głos po par cia dla le gal nie dzia -
ła ją ce go za rzą du ROD, któ ry rok dzia ła nia za mknął po raz
pierw szy od kil ku lat do dat nim wy ni kiem fi nan so wym.
Dział kow cy wska za li jed nak sze reg za gad nień, któ re za -
rząd po wi nien wy ko nać dla po pra wy wy glą du ogro du 
i wa run ków wy po czyn ku. Do ta kich za dań na le ży do koń -
cze nie roz po czę tej przez Ire ne usza J., jesz cze ja ko pre ze -
sa ROD, in we sty cji wod nej, przy pro wa dze niu któ rej
wy kry to sze reg nad użyć.  Po pra wić na le ży stan dróg sys -
te ma tycz nie roz jeż dża nych przez miesz ka ją cych na ogro -
dzie „bun tow ni ków”. Ze bra nie dział kow ców ROD wbrew
ocze ki wa niom człon ków OTOD za koń czy ło się suk ce sem
za rzą du. Dział kow cy za twier dzi li spra woz da nia za rzą du

przy ję li plan pra cy i pre li mi narz na no wy rok oraz pod ję -
li wy ma ga ne uchwa ły. Pew nie te fak ty bar dzo nie spodo -
ba ły się „bun tow ni kom” z gru py Ire ne usza J. Oni prze cież
chcą prze jąć ogród i za pro wa dzić w nim swo je rzą dy. Po -
sta wa dział kow ców ogro du, któ rzy na do da tek przy ję li
sta no wi sko w spra wie za gro żeń wy wo ła nych wnio skiem
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, wy ra ża jąc w nim wo lę obro ny usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i nie po kój o los ogro dów ,za pew -
ne ko lej ny raz ich za sko czy ła . Mu sia ło to za bo leć Ire ne -
usza J. i je go zwo len ni ków, któ rzy wszak nie kry li się 
z fak tem, że to m.in. na ich wnio sek I Pre zes SN pod jął
ini cja ty wę za skar że nia usta wy. In for mu ją też w swo ich
enun cja cjach, że są czę sty mi go ść mi w Mi ni ster stwie In -
fra struk tu ry i „ pra cu ją” nad no wą usta wą i de le ga li za cją
PZD. A dział kow cy ogro du oka za li się ta ki mi nie wdzięcz -
ni ka mi...

Nie su ge ru je my żad nych da le ko idą cych wnio sków ani
oskar żeń, ale za sta na wia my się nad zbie giem opi sa nych
oko licz no ści. Trud no bo wiem przy jąć za po waż ne do pi -
ski znów „nie zna ne go spraw cy” na ko mu ni ka cie, w któ -
rym za rząd in for mu je o spa le niu al ta ny Pre ze sa ROD, że
Pre zes sam pod pa lił swo ją al ta nę i na ra ził się na stra ty
oko ło 50 000 zł, by znisz czyć do ku men ty i ukryć  rze ko -
me  nad uży cia. Ma my na dzie ję, że gra fo log spró bu je roz -
szy fro wać i te go „nie zna ne go pi sa rza”.

A po za tym w „Kwit ną cej Do li nie” nic no we go się nie
dzie je… 

TZ

5. Na ra da w War sza wie

W dniach 24 i 25 lu te go 2011 r. od by ła się w War sza wie
na ra da pre ze sów i dy rek to rów biur okrę go wych za rzą dów
PZD, któ rą pro wa dził Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes
Związ ku. 

Głów nym te ma tem by ła sy tu acja ogro dów i Związ ku.
Przed sta wio no prze ka za ne do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go sta no wi sko Sej mu do za skar żo nej przez I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go usta wy o ROD oraz ana li zę te go
sta no wi ska przy ję tą przez Pre zy dium KR PZD. Uzna no,
że wnio ski Mar szał ka Sej mu za war te w koń co wej czę ści
sta no wi ska nie wy ni ka ją z praw ne go opra co wa nia Sej mu.
Mar sza łek Sej mu stwier dził, że ewen tu al ne uchy le nie
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny czte rech ar ty ku łów usta wy
o ROD, któ re w sta no wi sku Sej mu uzna no za nie kon sty -
tu cyj ne, spo wo du je ko niecz ność grun tow nej no we li za cji
usta wy o ROD, al bo tak zwa ną de re gu la cję, czy li uchy le -
nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i pod po -
rząd ko wa nie ogro dów przy pi som ogól nym, w szcze gól-
no ści usta wie o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi. 

Ogrom ne wzbu rze nie wśród dział kow ców wy wo ła ła

spra wa re pre zen ta cji Sej mu przed Try bu na łem. Sejm ma
re pre zen to wać dwóch po słów PiS, a w tym po seł De ra,
któ ry wsła wił się w bez par do no wym zwal cza niem ogro -
dów, usta wy o ROD i Związ ku po przez for so wa nie w Sej -
mie w 2009 r. pro jek tu usta wy PiS, któ rej efek tem by ło by
cał ko wi te znisz cze nie ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce. Uczest ni kom na ra dy przed sta wio no re ak cję
dział kow ców i struk tur Związ ku na za gro że nia dla usta wy
o ROD i wy ty po wa nie po słów PiS, ja ko re pre zen tan tów
Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Po dys ku sji, w któ rej uczest ni cy na ra dy przed sta wia li
oce nę sy tu acji ogro dów i wy ni ka ją ce stąd wnio ski, usta lo -
no kie run ki dzia ła nia struk tur Związ ku, szcze gól nie 
w okre sie zbli ża ją cych się wal nych ze brań spra woz daw -
czych w ROD. Za jed no z głów nych dzia łań uzna no po in -
for mo wa nie dział kow ców o skut kach, ja kie mo że wy wo-
łać re ali za cja wnio sków Mar szał ka Sej mu.

Pod czas na ra dy przed sta wio no:
• za da nia okrę go wych za rzą dów w związ ku z wal ny mi

ze bra nia mi spra woz daw czy mi w ROD oraz okrę go wy mi
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zjaz da mi de le ga tów. Prze dys ku to wa no tak że, w ja kim ter -
mi nie na le ży od być w tym ro ku Kra jo wy Zjazd De le ga tów
PZD.

• pa kiet spraw z za kre su go spo dar ki grun ta mi, a w tym:
ROD w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, rosz -
cze nia do grun tów ROD, współ pra cę w tych spra wach 
z sa mo rzą dem te ry to rial nym i za da nia OZ i za rzą dów
ROD w tych spra wach. 

• stan wdro że nia w po szcze gól nych okrę gach no we go
pro gra mu kom pu te ro we go dla Re je stru ROD i wska za no
na trud no ści i po peł nia ne błę dy.

• nie pra wi dło we po stę po wa nia za rzą dów ROD i okrę go -
wych za rzą dów w spra wach skarg dział kow ców i roz pa -
try wa nych przez okrę gi od wo ła niach. Szcze gól ną uwa gę
zwró co no na bez względ ny obo wią zek udzie la nia od po -
wie dzi dział kow com i ba da nie spraw w spo sób rze tel ny
dba jąc o prze strze ga nia pra wa związ ko we go, ale przede

wszyst kim na ko niecz ność wi dze nia w każ dej spra wie
dział kow ca, ja ko pod mio tu wszel kich dzia łań or ga nów
Związ ku.

Uczest ni cy na ra dy dys ku to wa li nad me to da mi prze-
pro wa dze nia ba da nia pt. „Kim są pol scy dział kow cy 
w 2011 ro ku”, któ re zgod nie z uchwa łą Kra jo wej Ra dy
PZD ma być wy ko na ne w bie żą cym ro ku w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Po czą tek ro ku to obo wią zek dla wszyst kich jed no stek
or ga ni za cyj nych Związ ku za twier dze nia spra woz da nia fi -
nan so we go za 2010 r. i pre li mi na rza fi nan so we go na br.
Uczest ni kom na ra dy przy po mnia no obo wiąz ki w tym za -
kre sie, ja kie spo czy wa ją na okrę go wych za rzą dach PZD. 

Po nad to uczest ni cy na ra dy dys ku to wa li udział Związ -
ku w wy bo rach par la men tar nych, pro po zy cje do ty czą ce
ubez pie cze nia dział kow ców oraz or ga ni za cji te go rocz -
nych Kra jo wych Dni Dział kow ca.

MP

6. Zmia na sie dzi by PZD a po stę po wa nia są do we

W trak cie po stę po wa nia przed są dem lub or ga nem ad -
mi ni stra cji każ da ze stron (uczest ni ków) zo bo wią za na jest
po dać ad res do do rę czeń. W przy pad ku po stę po wań, 
w któ rych wy stę pu ją jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD, czy li
ROD lub OZ, zwy kle są to jed no cze śnie ich ad re sy. Jed -
nak że w nie któ rych po stę po wa niach, zwłasz cza w tych, 
w któ rych oso ba re pre zen tu ją ca PZD wy stę pu je w opar ciu
o peł no moc nic two udzie lo ne z Kra jo wej Ra dy PZD, są dy
(or ga ny ad mi ni stra cji), ja ko ad res do do rę czeń w po stę -
po wa niu przy ję ły ad res wg sie dzi by KR PZD. W ta kich
przy pad kach w związ ku ze zmia ną sie dzi by Kra jo wej Ra -
dy PZD za cho dzi ko niecz ność wy stą pie nia do są dów oraz
or ga nów ad mi ni stra cyj nych, przed któ ry mi to czą się po -
stę po wa nia z udzia łem PZD (do ty czy to rów nież po stę po -
wań za wie szo nych) z in for ma cją o zmia nie sie dzi by KR
PZD i no wym ad re sie. Jest to obo wią zek oso by, któ ra wy -
stę pu je w imie niu PZD w ta kim po stę po wa niu. Za uwa gi
na po wyż sze w spra wach pro wa dzo nych przez OZ lub
ogro dy, do są dów (or ga nów ad mi ni stra cyj nych) peł no -
moc ni cy PZD po win ni prze słać sto sow ne pi smo, w któ -
rym – po da jąc kon kret ną sy gna tu rę akt spra wy
– po in for mu ją o zmia nie sie dzi by KR PZD i po da dzą no -
wy ad res: 

Kra jo wa Ra da 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
ul. Bo bro wiec ka 1
00-728 War sza wa 
Tel. 22 101 34 44; fax 22 101 34 60

Wy ko na nie po wyż sze go dzia ła nia jest ko niecz ne dla na -
le ży tej ochro ny in te re sów PZD i je go człon ków, stąd też
spra wę na le ży trak to wać ja ko bar dzo istot ną i pil ną. 

Uwa ga! Po wyż sze za le ce nie do ty czy spraw, w któ rych
w ak tach po stę po wa nia, ja ko ad res do do rę czeń dla PZD,
wska za no do tych cza so wy ad res KR PZD. Je że li zaś w ak -
tach spa wy, ja ko ad res do do rę czeń dla PZD, wy stę pu je
sie dzi ba OZ lub ROD (względ nie sie dzi ba peł no moc ni ka
re pre zen tu ją ce go Zwią zek) to wów czas zmia na sie dzi by
KR PZD nie ma zna cze nia dla do rę czeń w tej spra wie, a
co za tym idzie, nie ist nie je po trze ba in for mo wa nia są du
(lub or ga nu ad mi ni stra cji) o zmia nie ad re su do do rę czeń. 

War to też pa mię tać, iż wska za nie in ne go, niż sie dzi ba
KR PZD, ad re su do do rę czeń, jest moż li we rów nież 
w trak cie po stę po wa nia. Stąd, nie tyl ko dla wy go dy peł no -
moc ni ków, ale i dla spraw niej szej ob słu gi spra wy, jest le -
piej gdy pi sma np. z są du, są prze sy ła ne bez po śred nio do
jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD, w któ rej oni pra cu ją, czy
dzia ła ją (czy li np. OZ). Nie jed no krot nie bo wiem mo ment
do rę cze nia pi sma roz po czy na bieg ter mi nu na do ko na nie
czyn no ści w po stę po wa niu (np. zło że nia ape la cji, czy
skar gi). Je że li więc, ja ko ad res do do rę czeń, wska za no ad -
res KR PZD, a nie bez po śred nio jed nost ki, w któ rej na co
dzień funk cjo nu je peł no moc nik, to zwy kle mi ja pe wien
czas, za nim in for ma cja o ta kim pi śmie tra fi do oso by pro -
wa dzą cej spra wę. Z punk tu wi dze nia za bez pie cze nia in te -
re sów PZD i dział kow ców, jest to czas stra co ny.

BP
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Od 1 ma ja 2011 r. zmie nił się ad res sie dzi by Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. W związ ku z czym, ko niecz ne
jest po wia do mie nie wła ści wych urzę dów o tej zmia nie. 
W szcze gól no ści, że ta ki obo wią zek wy ni ka z pra wa po -
wszech nie obo wią zu ją ce go. 

Zgod nie z usta wą z dnia 17 ma ja 1989 r. Pra wo geo de -
zyj ne i kar to gra ficz ne oraz usta wą z dnia 29 sierp nia 1997 r.
Or dy na cja po dat ko wa, w przy pad ku zmian da nych wła -
ści cie la, użyt kow ni ka wie czy ste go lub użyt kow ni ka nie ru -
cho mo ści, in for ma cja o tym win na być prze ka za na do
or ga nu zaj mu ją ce go się pro wa dze niem ewi den cji grun tów
i bu dyn ków (w ter mi nie 30 dni li cząc od dnia po wsta nia
zmian) oraz do or ga nu po dat ko we go.

Za da nie to ob cią ża okrę go we za rzą dy PZD, któ re po -
win ny po wia do mić o zmia nie sie dzi by PZD wszyst kie
urzę dy, na te re nie któ rych funk cjo nu ją ro dzin ne ogro dy
dział ko we, a tak że – in ne pod mio ty i in sty tu cje np. są dy,
któ rych dzia łal ność mo że do ty czyć ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

W szcze gól no ści, po in for mo wa ne po win ny zo stać mia -
sta i gmi ny, któ re są wła ści we w spra wach po dat ko wych
oraz pro wa dzą dzia ła nia praw no - ad mi ni stra cyj ne, któ -
rych roz strzy gnię cia mo gą do ty czyć PZD. In for ma cje 
o zmia nie sie dzi by PZD po win ny rów nież tra fić do sta -
rostw po wia to wych, któ re m.in. pro wa dzą ewi den cję
grun tów i bu dyn ków oraz wy da ją po zwo le nia na bu do wę. 

In for ma cja w spra wie zmia ny sie dzi by PZD win na za -
wie rać na stę pu ją ce da ne:

1. Peł ną na zwę fir my – Pol ski Zwią zek Dział kow ców
2. No wy ad res fir my – 00-728 War sza wa, ul. Bo bro -

wiec ka 1
3. No wy te le fon fir my – 22 101 34 44; no wy nu mer fax

22 101 34 60 
4. In for ma cję, że po zo sta łe da ne po zo sta ją bez zmian.

Spra wę na le ży po trak to wać ja ko pil ną z uwa gi na
kon se kwen cje, ja kie mo że spo wo do wać brak ta kiej in -
for ma cji w sto sow nych urzę dach.

MAK

7. Obo wią zek po wia do mie nia urzę dów o zmia nie sie dzi by PZD

8. Kon fe ren cje szko le nio we Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej  

W okre sie wio sen nym br. Kra jo wa Ra da we współ pra -
cy z okrę go wy mi za rzą da mi PZD prze pro wa dzi ła ko lej ny
cykl trzy dnio wych kon fe ren cji szko le nio wych dla in struk -
to rów okrę go wych i kra jo wych Spo łecz nej Służ by In -
struk tor skiej PZD. Kon fe ren cje zo sta ły zor ga ni zo wa ne w:
To ru niu (11-13 kwiet nia br.), Bia łym sto ku (18-20 kwiet -
nia br.), Rze szo wie (27-29 kwiet nia br.), Go rzo wie Wlkp.
(27-29 kwiet nia br.) oraz w Opo lu (4-6 ma ja br.). W szko -
le niach uczest ni czy ło łącz nie 255 in struk to rów SSI. Te -
ma ty ką kon fe ren cji szko le nio wych by ło m.in. omó wie nie
ak tu al nej sy tu acji PZD oraz wy ni ka ją cych z niej za dań dla

służb in struk tor skich SSI, or ga ni za cja pra cy in struk to rów
SSI. Dru gim blo kiem te ma tycz nym by ły wy kła dy me ry -
to rycz ne tj: ochro na ro ślin na dział kach w 2011 ro ku, upra -
wa i na wo że nie na dział kach, wa rzy wa w upra wie na
dział kach oraz żyw ność ge ne tycz nie mo dy fi ko wa na
(GMO). Wy kła dy pro wa dzi li wy so kiej kla sy spe cja li ści 
z wyż szych uczel ni. W ra mach kon fe ren cji od by ły się tak -
że wy jaz dy do ro dzin nych ogro dów dział ko wych, gdzie
in struk to rzy mo gli uczest ni czyć w prak tycz nych po ka zach
wio sen ne go cię cia drzew i krze wów owo co wych.

Kra jo wa Ra da PZD wraz z Okrę go wym Za rzą dem PZD
To ruń sko-Wło cław skim zor ga ni zo wał w dniach 11-13
kwiet nia br. na te re nie XIX-wiecz ne go za byt ko we go
obiek tu ho te lo wo – szko le nio we go „Fort IV” w To ru niu
Re jo no wą Kon fe ren cję Szko le nio wą dla In struk to rów
Kra jo wych i Okrę go wych Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej PZD z okrę gów w To ru niu, Ko sza li nie, Po zna niu,
Słup sku, Gdań sku i Byd gosz czy. 

W kon fe ren cji uczest ni czył pre zes OZ PZD To ruń sko-
-Wło cław skie go Ry szard Cho dy nic ki oraz przed sta wi cie -
le Kra jo wej Ra dy PZD To masz Ter lec ki i Ewe li na Bo -
niew ska.

Kon fe ren cję otwo rzył pre zes okrę gu wi ta jąc zgro ma -
dzo nych go ści, przed sta wił po rzą dek i pro gram kon fe ren -
cji oraz w kil ku zda niach przed sta wił rys hi sto rycz ny
obiek tu For tu IV. W dal szej czę ści przed sta wi ciel KR PZD

In for ma cja z Re jo no wej Kon fe ren cji Szko le nio wej Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD 
w To ru niu
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w sto sow nym to nie przy bli żył ak tu al ną sy tu ację PZD 
i wy ni ka ją ce z niej za da nia dla Służb In struk tor skich.
Uczest ni cy szko le nia za nie po ko je ni obec ną sy tu acją dział -
kow ców, ogro dów ro dzin nych oraz Związ ku, pod ję li tak -
że sto sow ne sta no wi sko, w któ rym wy ra zi li swój sprze ciw
wo bec tre ści za war tych we wnio sku I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
stwier dza ją ce go nie zgod ność za pi sów Usta wy o ROD 
z dnia 8 lip ca 2005 r. 

Na stęp nie od by ła się pre lek cja in struk to ra okrę go we go
OZ To ruń sko-Wło cław skie go na te mat za sad or ga ni za cji
pra cy in struk to rów po łą czo na z dys ku sją. In struk to rzy wy -
mie ni li się swo imi do świad cze nia mi, dzie ląc się uwa ga mi
do ty czą cy mi in struk ta żu. Szcze gól nie cen ne by ły uwa gi
in struk to rów, któ rym uda ło się wy pra co wać wła sne, sku -
tecz ne me to dy wdra ża nia wie dzy ogrod ni czej. Dys ku sja
do ty czy ła rów nież spo so bów pod nie sie nia ran gi i zna cze -
nia służ by in struk tor skiej, po zy ski wa nia no wych in struk -
to rów, zwięk sze nia za in te re so wa nia no wych dział kow ców
oraz in nych użyt kow ni ków dzia łek szko le nia mi oraz po -
ka za mi prak tycz ny mi. Pod kre ślo no po trze bę za cie nie nia
współ pra cy po mię dzy służ bą in struk tor ską a za rzą da mi
ROD i OZ-ów. 

Po nad to uczest ni cy kon fe ren cji szko le nio wej wy słu cha -
li od czy ta ne go przez in struk to ra ds. ogrod nic twa KR PZD
in te re su ją ce go li stu na de sła ne go do biu ra KR PZD przez
dział kow ca z Gru dzią dza, za chę ca ją ce go do zor ga ni zo wa -
nia ogól no kra jo wej dys ku sji o spo łecz nej dzia łal no ści 
i zna cze niu ogrod nic twa dział ko we go dla spo łecz no ści.

In struk to rzy po dzie li li tę ini cja ty wę oraz wy ra zi li chęć
wy mia ny swo ich do świad czeń w pro po no wa nej for mie. 

Ko lej ną część kon fe ren cji wy peł ni ły wy kła dy me ry to -
rycz ne z za kre su ochro ny ro ślin na dział kach, upra wy 
i na wo że nia na dział kach, upra wy wa rzyw na dział kach.
Wy kła dem, któ ry wzbu dził ogól ne po ru sze nie był te mat
GMO i zwią za ne z tym za gro że nia m.in. dla róż no rod no -
ści bio lo gicz nej.  Z ko lei umie jęt no ści prak tycz ne do ty -
czą ce cię cia drzew i krze wów owo co wych uczest ni cy
szko le nia mo gli do sko na lić pod czas po ka zu prak tycz ne go
na te re nie ROD w To ru niu. 

Wy kła dy teo re tycz ne oraz za ję cia prak tycz ne pro wa dzo -
ne przez wy kła dow ców spe cja li stów m.in. z Uni wer sy te -
tu Tech no lo gicz no-Przy rod ni cze go w Byd gosz czy oraz
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

W ra mach kon fe ren cji in struk to rzy mie li tak że oka zję
zwie dzić z prze wod ni kiem fort oraz to ruń ską sta rów kę. 

Pod su mo wu jąc szko le nie uczest ni cy pod kre śli li du że
zna cze nie re jo no wych kon fe ren cji, któ re wpły wa ją na dal -
sze pro pa go wa nie wie dzy, po rad nic two w ogro dach, po -
pra wę współ pra cy służb in struk tor skich róż nych szcze bli
z za rzą da mi ROD i OZ-ami.  Wy ra żo no na dzie ję, że po -
dob ne kon fe ren cje bę dą kon ty nu owa ne w przy szło ści oraz
zło żo no po dzię ko wa nia na rę ce or ga ni za to rów za wy so ki
po ziom szko le nia i sprzy ja ją cą at mos fe rę dla owoc nej pra -
cy in struk to rów SSI. 

Na le ży do dać, że mi łym ak cen tem ze stro ny OZ To ruń -
sko-Wło cław skie go by ło wrę cze nie uczest ni kom szko le -
nia upo min ków w po sta ci to ruń skich pier ni ków. 

EB 

In for ma cja z Re jo no wej Kon fe ren cji Szko le nio wej Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD 
w Su pra ślu

W dniach 18-20 kwiet nia br. Kra jo wa Ra da PZD oraz
Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD zor ga ni zo wał na te re nie
obiek tu ho te lo wo-szko le nio we go „Knie ja” w Su pra ślu
Re jo no wą Kon fe ren cję Szko le nio wą dla In struk to rów
Kra jo wych i Okrę go wych Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej PZD z okrę gów w Bia łym sto ku, Lu bli nie, War sza -
wie, El blą gu i Olsz ty nie. Ce lem kon fe ren cji by ło

prze ka za nie in struk to rom naj now szych osią gnięć na -
uko wych w ogrod nic twie  oraz in for ma cji do ty czą cych
ak tu al nej sy tu acji Związ ku oraz za dań i or ga ni za cji pra cy
służb in struk tor skich.

W kon fe ren cji wziął udział pre zes OZ PZD Pod la skie -
go An drzej Boj ko oraz przed sta wi cie le Kra jo wej Ra dy
PZD Zo fia Rut-Skó rzyń ska i Ewe li na Bo niew ska.

Spo tka nie otwo rzył pre zes okrę gu wi ta jąc zgro ma dzo -
nych go ści, przed sta wił po rzą dek i pro gram kon fe ren cji.
W dal szej czę ści spo tka nia przed sta wi ciel KR PZD Zo fia

Rut -Skó rzyń ska, omó wi ła ak tu al ną sy tu ację PZD i wy -
ni ka ją ce z niej za da nia dla Służb In struk tor skich. Uczest -
ni cy szko le nia za nie po ko je ni obec ną sy tu acją dział -
kow ców, ogro dów ro dzin nych oraz Związ ku, pod ję li tak -
że sto sow ne sta no wi sko, w któ rym wy ra zi li swój sprze -
ciw wo bec sta no wi ska Mar szał ka Sej mu RP do ty czą ce go
wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go o uchy le nie usta wy o ROD, 
z dnia 8 lip ca 2005 r.

Na stęp nie in struk tor kra jo wy OZ Pod la skie go Cze sław
Krysz kie wicz omó wił  te mat do ty czą cy za sad or ga ni za cji
pra cy in struk to rów po łą czo na z dys ku sją. In struk to rzy wy -
mie ni li się swo imi do świad cze nia mi, dzie ląc się uwa ga mi
do ty czą cy mi in struk ta żu. In struk to rzy wy słu cha li tak że
od czy ta ne go przez in struk to ra ds. ogrod nic twa KR PZD
in te re su ją ce go li stu na de sła ne go do biu ra KR PZD przez
dział kow ca z Gru dzią dza, któ ry za chę ca do zor ga ni zo wa -
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nia ogól no kra jo wej dys ku sji o spo łecz nej dzia łal no ści i
zna cze niu ogrod nic twa dział ko we go dla spo łecz no ści.  In -
struk to rzy po par li tę pro po zy cję oraz wy ra zi li chęć wy -
mia ny swo ich do świad czeń w pro po no wa ny spo sób. 

Od dziel ny blok kon fe ren cji wy peł ni ły wy kła dy me ry -
to rycz ne z za kre su ochro ny ro ślin na dział kach, upra wy i
na wo że nia na dział kach, upra wy wa rzyw na dział kach. Z
ko lei te mat do ty czą cy za sad cię cia wio sen ne go drzew i
krze wów sa dow ni czych na dział kach po łą czo ny zo stał z
po ka zem prak tycz nym w ogro dzie, gdzie uczest ni cy mo -
gli zwe ry fi ko wać swo je do tych cza so we umie jęt no ści i
spo so by cię cia drzew i krze wów. Do dat ko wo pro gram
szko le nio wy zo stał wzbo ga co ny o dwa te ma ty, tj.: Pszczo -
ły w ogro dzie oraz Ochro na ogro dów dział ko wych przed
nie bez piecz ny mi tok sy na mi, któ re wzbu dzi ły za in te re so -
wa nie uczest ni ków szko le nia. Wy kła dem, któ ry rów nież
cie szył się uzna niem wśród in struk to rów był te mat o –
GMO i zwią za ne z tym za gro że nia m.in. dla róż no rod no -
ści bio lo gicz nej. Wy kła dy teo re tycz ne oraz za ję cia
prak tycz ne pro wa dzo ne by ły przez wy so kiej kla sy spe cja -
li stów z SGGW w War sza wie, Sta cji Che micz no-Rol ni -
czej w Bia łym sto ku, Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go 
w Sze pie to wie, In sty tu tu Sa dow nic twa w Skier nie wi cach,

In sty tu tu Ochro ny Ro ślin w Bia łym sto ku. W ra mach kon -
fe ren cji in struk to rzy mie li tak że oka zję zwie dzić no wa tor -
sko za go spo da ro wa ny ROD „Za le sia ny” w Nie wod ni cy
Ko ściel nej k. Bia łe go sto ku i przy oka zji wy słu chać in te -
re su ją ce go wy kła du pre ze sa ogro du prof. Zbi gnie wa Hir -
sza pt: „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy na tle funk cji Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

W pro gra mie kon fe ren cji prze wi dzia ne by ło tak że zwie -
dza nie Bia łe go sto ku z prze wod ni kiem, po nad to każ dy
uczest nik szko le nia otrzy mał cie ka we bro szu ry do ty czą ce
mia sta Bia ły stok oraz po bli skiej Pusz czy Kny szyń skiej.

Szko le nie Spo łecz nej Służ by in struk tor skiej w Su pra ślu
wy pa dło bar dzo do brze. Uczest ni cy szko le nia pod kre śli li
zna cze nie re jo no wych kon fe ren cji, któ re w du żym stop niu
wpły wa ją  na pro pa go wa nie przez nich wie dzy ogrod ni -
czej w ogro dach i na dział kach oraz na  bar dziej efek tyw -
ną współ pra cę służb in struk tor skich z za rzą da mi ROD 
i okrę ga mi. In struk to rzy wy ra zi li po dzię ko wa nia dla Kra -
jo wej Ra dy oraz dla OZ Pod la skie go za zor ga ni zo wa nie
kon fe ren cji szko le nio wej oraz pod kre śli li wa gę te go ro -
dza ju spo tkań, gdyż umoż li wia ją one dal sze do sko na le nie
swo ich do świad czeń. 

EB 

In for ma cja z Re jo no wej Kon fe ren cji Szko le nio wej Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD 
w Bar lin ku 

Kra jo wa Ra da PZD oraz Okrę go wy Za rząd PZD w Go -
rzo wie Wlkp. zor ga ni zo wa ły w dniach 27-29 kwiet nia br.
na te ra nie Ho te lu „Al ma” w Bar lin ku Re jo no wą Kon fe -
ren cję Szko le nio wą dla In struk to rów Kra jo wych i Okrę -
go wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD z okrę gów
w Zie lo nej Gó rze, Szcze ci nie, Pi le, Le gni cy i Go rzo wie
Wlkp. Ce lem tej kon fe ren cji by ło za po zna nie in struk to -
rów z naj now szy mi osią gnię cia mi na uko wy mi w dzie dzi -
nie ogrod nic twa, or ga ni za cją pra cy i za da nia mi służb
in struk tor skich oraz z ak tu al ną sy tu acją Związ ku.

W kon fe ren cji oprócz in struk to rów udział wzię li: Pre -
zes OZ PZD w Go rzo wie Wlkp. mgr Ta de usz Śmi giel wi -
ce pre zes OZ PZD mgr inż. Piotr Wilms oraz skarb nik
Kra jo wej Ra dy i Pre zes OZ PZD w Zie lo nej Gó rze 
mgr inż. Ma rian Pa siń ski.

Spo tka nie otwo rzył mgr Ta de usz Śmi giel pre zes okrę gu
go rzow skie go - przed sta wił po rzą dek i pro gram kon fe ren cji. 

Na stęp nie czło nek Pre zy dium Kra jo wej Ra dy mgr inż.
Ma rian Pa siń ski za po znał zgro ma dzo nych z ak tu al ną sy -
tu acją PZD oraz z wy ni ka ją cy mi z niej za da nia mi dla
Służb In struk tor skich. Uczest ni cy kon fe ren cji za ję li sta -
no wi sko skie ro wa ne do Mar szał ka Sej mu RP wy ra ża ją ce
za nie po ko je nie pró bą uchy le nia usta wy o ROD z dnia
08.07.2005 r.

Bar dzo cie ka wy wy kład wy gło sił prof. dr hab. An drzej
Ko mo sa z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na
te mat „Upraw i na wo że nia na dział kach. Osią gnię cia 
w na uce”. 

W dal szej czę ści dr Jo lan ta Ko wal ska z In sty tu tu Ochro -
ny Ro ślin w Po zna niu za po zna ła uczest ni ków kon fe ren cji
z ochro ną ro ślin na dział kach w 2011 ro ku.

W ko lej nych dniach za pre zen to wa li się:
➢ dr inż. Piotr Sza rek in struk tor kra jo wy SSI ze Szcze -

ci na któ ry omó wił „Or ga ni za cję pra cy in struk to rów SSI”,
➢ dr inż. To masz Spi żew ski z Uni wer sy te tu Przy rod ni -

cze go w Po zna niu za po znał ze bra nych z te ma tem „Wa -
rzy wa w upra wie na dział kach”,
➢ mgr inż. Ali cja Kur lus wie lo let ni prak tyk, wła ści ciel -

ka sa du pro duk cyj ne go oraz pe da gog omó wi ła wio sen ne
cię cia drzew i krze wów sa dow ni czych na dział ce. Po czę -
ści teo re tycz nej uczest ni cy szko le nia prze szli na „Ogród
XXV Le cia Po mo rza Za chod nie go” gdzie od by ła się prak -
tycz na część pre lek cji. Po po ka zie uczest ni cy szko le nia
zwie dzi li ogród, a na stęp nie Bar li nek.

Do dat ko wo pro gram szko le nio wy zo stał wzbo ga co ny 
o bar dzo cie ka wy wy kład Pa na Fran cisz ka Krzy ża now -
skie go z Go rzo wa Wlkp. – in struk to ra kra jo we go SSI –
na te mat: „Upra wa, na wo że nie i roz mna ża nie wi no ro śli”.
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Kon fe ren cję pod su mo wał i za koń czył mgr inż. Piotr
Wilms – wi ce pre zes OZ okrę gu go rzow skie go, któ ry po -
dzię ko wał za uczest nic two w szko le niu. 

Pod su mo wu jąc – kon fe ren cja oka za ła się wiel kim suk -

ce sem.  In te re su ją ce pre lek cje, wy kła dow cy ze zna ko mi -
tych uczel ni oraz czyn ne udział uczest ni ków szko le nia są
czy tel nym sy gna łem do te go aby czę ściej ta kie kon fe ren -
cje or ga ni zo wać. 

Piotr Wilms

In for ma cja z Re jo no wej Kon fe ren cji Szko le nio wej Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD 
w Bo gu chwa le

Kra jo wa Ra da PZD oraz Okrę go wy Za rząd Pod kar pac -
ki PZD w Rze szo wie zor ga ni zo wał  w dniach 27-29
kwiet nia br. na te re nie Cen trum Kon fe ren cyj ne go PODR
w Bo gu chwa le Re jo no wą Kon fe ren cję Szko le nio wą dla
In struk to rów Kra jo wych i Okrę go wych Spo łecz nej Służ -
by In struk tor skiej PZD z okrę gów w Rze szo wie, Ło dzi,
Kra ko wie, Ka to wi cach i Kiel cach. W kon fe ren cji uczest -
ni czył pre zes OZ Pod kar pac kie go PZD w Rze szo wie oraz
przed sta wi ciel Kra jo wej Ra dy PZD Ewe li na Bo niew ska.

Spo tka nie otwo rzy ła pre zes OZ w Rze szo wie wi ta jąc
zgro ma dzo nych go ści, przed sta wi ła po rzą dek i pro gram
kon fe ren cji. W swo im wy stą pie niu omó wi ła tak że ak tu -
al ną sy tu ację Związ ku i wy ni ka ją ce z niej za da nia dla
Służb In struk tor skich. W tej kwe stii zo sta ło tak że  pod ję -
te sto sow ne sta no wi sko, w któ rym in struk to rzy wy ra zi li
swój sprze ciw wo bec tre ści za war tych we wnio sku I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, stwier dza ją ce go nie zgod ność za pi sów
Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. 

Za gad nie nia zwią za ne z za sa da mi or ga ni za cji pra cy in -
struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej po łą czo ne 
z dys ku sją przed sta wił wi ce pre zes okrę gu. In struk to rzy

wy mie ni li się swo imi do świad cze nia mi, dzie ląc się uwa -
ga mi do ty czą cy mi in struk ta żu. 

Ko lej ną część kon fe ren cji wy peł ni ły wy kła dy me ry to -
rycz ne, dzię ki któ rym in struk to rzy SSI po głę bi li swo ją
wie dzę z za kre su ochro ny ro ślin na dział kach, upra wy 
i na wo że nia na dział kach, upra wy wa rzyw na dział kach
oraz żyw ność ge ne tycz nie mo dy fi ko wa na (GMO) i zwią -
za ne z tym za gro że nia m.in. dla róż no rod no ści bio lo gicz -
nej. Na to miast prak tycz ne umie jęt no ści do ty czą ce cię cia
drzew i krze wów owo co wych uczest ni cy szko le nia do -
sko na li li pod czas po ka zu prak tycz ne go na te re nie ROD w
Bo gu chwa le.  

Wy kła dy teo re tycz ne oraz za ję cia prak tycz ne pro wa dzi -
li wy so kiej kla sy spe cja li ści m.in. z Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Lu bli nie, Pod kar pac kie go Ośrod ka Do radz-
twa Rol ni cze go w Rze szo wie. 

Pod su mo wu jąc szko le nie, in struk to rzy jed no gło śnie
pod kre śli li zna cze nie ta kich spo tkań, któ re nie tyl ko wpły -
wa ją na dal sze po głę bia nie wie dzy  ogrod ni czej, ale jed -
no cze śnie są wy ra zem uzna nia dla pra cy in struk to rów,
wy ra zi li tak że na dzie ję na kon ty nu ację or ga ni za cji tych
szko leń.

EB 

In for ma cja z Re jo no wej Kon fe ren cji Szko le nio wej Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD 
w Niw kach / k. Opo la 

Kra jo wa Ra da PZD wraz z okrę giem Opol skim PZD 
w dniach 4-6 ma ja br. zor ga ni zo wa ła na te re nie Wo je -
wódz kie go Ośrod ka Me to dycz ne go w Niw kach Kra jo wą
Kon fe ren cję Szko le nio wą Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej PZD. Uczest ni ka mi spo tka nia by li In struk to rzy Kra -
jo wi i Okrę go wi Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD z
okrę gów w Opo lu, Czę sto cho wie, Wro cła wiu, Ka li szu 
i Szczaw nie -Zdro ju. W kon fe ren cji uczest ni czył pre zes
OZ Opol skie go PZD w Opo lu oraz przed sta wi ciel Kra jo -
wej Ra dy PZD Ewe li na Bo niew ska.

Uczest ni ków kon fe ren cji po wi ta ła pre zes OZ w Opo lu
PZD An to ni na Bo roń rów no cze śnie przed sta wi ła ak tu al -

ną sy tu ację PZD oraz naj waż niej sze pro ble my nur tu ją ce
śro do wi sko dział kow ców.

Osob ny blok te ma tycz ny kon fe ren cji obej mo wał za gad -
nie nia zwią za ne z za sa da mi or ga ni za cji pra cy in struk to -
rów SSI, któ re omó wi ła Ewe li na Bo niew ska – in struk tor
ds. ogrod ni czych w Kra jo wej Ra dzie PZD. Uczest ni cy
kon fe ren cji po dzie li li się swo imi do świad cze nia mi w pra -
cy in struk tor skiej oraz ak tyw nie uczest ni czy li w dys ku sji
na te mat wy pra co wa nia me tod ma ją cych na ce lu pod nie -
sie nie ran gi służ by in struk tor skiej, po zy ski wa nia no wych
in struk to rów, zwięk sze nia za in te re so wa nia no wych dział -
kow ców oraz in nych użyt kow ni ków dzia łek szko le nia mi
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oraz po ka za mi prak tycz ny mi. Wie lu in struk to rów za dzi -
wia ło bar dzo wy so kim po zio mem wie dzy i do świad cze nia
ogrod ni cze go. 

Uczest ni cy szkle nia pod ję li tak że sto sow ne sta no wi sko,
w któ rym wy ra zi li swój sprze ciw wo bec tre ści za war tych
we wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne go
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, stwier dza ją ce go nie zgod -
ność za pi sów Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. 

Trzy dni kon fe ren cji wy peł ni ły wy kła dy me ry to rycz ne
z za kre su ochro ny ro ślin na dział kach w 2011 ro ku, za sad
i zna cze nia cię cia wio sen ne go drzew i krze wów owo co -
wych, wa rzyw w upra wie na dział kach, na wo że nia na
dział kach oraz żyw no ści ge ne tycz nie mo dy fi ko wa nej.
Umie jęt no ści prak tycz ne cię cia drzew owo co wych uczest -

ni cy kon fe ren cji mo gli do sko na lić pod czas po ka zu prak -
tycz ne go w ROD „Od ra” w Opo lu. 

Wy kła dy teo re tycz ne oraz za ję cia prak tycz ne pro wa dzo -
ne by ły przez wy so kiej kla sy spe cja li stów m.in. z Okrę go -
wej Sta cji Che micz no -Rol ni czej w Opo lu, Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go we Wro cła wiu, Uni wer sy te tu Rol ni cze go
w Kra ko wie. 

Kon fe ren cja prze bie ga ła w przy ja znej at mos fe rze co by -
ło za słu gą za rów no uczest ni ków jak i or ga ni za to rów. Bar -
dzo tra fio na lo ka li za cja, do bre wa run ki za kwa te ro wa nia,
wy so ki po ziom wy kła dów sprzy ja ły na wią za niu kon tak -
tów i wy mia ny do świad czeń po mię dzy in struk to ra mi. 

EB

9. Sztan dar dla dział kow ców

27 kwiet nia b.r. w War sza wie przed Gro bem Nie zna ne -
go Żoł nie rza de le ga cja war szaw skich dział kow ców wzię -
ła udział w uro czy stym wrę cze niu sztan da ru Związ ku
Żoł nie rzy Woj ska Pol skie go. Sztan dar otrzy ma ło Ko ło Nr
6 im. Żoł nie rzy 2 Ar mii WP przy Do wódz twie Gar ni zo nu
War sza wa. Ko ło sku pia w swo ich sze re gach żoł nie rzy re -
zer wy bę dą cych jed no cze śnie człon ka mi lub sym pa ty ka -
mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Ce re mo nia wrę cze nia sztan da ru od by ła się przy woj sko -
wych ho no rach i or kie strze. Udział w uro czy sto ści bra li
m.in.: kmdr. Ma rian Am bro ziak – przed sta wi ciel sze fa
Szta bu Ge ne ral ne go WP, Zbi gniew Lip pe – wi ce pre zy -

dent m. st. War sza wy, Krzysz tof Kruk – wi ce bur mistrz
dziel ni cy Ocho ty. Przed sta wi cie la mi dział kow ców pod -
czas uro czy sto ści by li m.in.: An to ni Ko strze wa – wi ce pre -
zes re pre zen tu ją cy w imie niu pre ze sa Eu ge niu sza Kon -
drac kie go Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców oraz Gra ży na Fran ke – pre zes Okrę go we go Za rzą du
Ma zo wiec kie go PZD i Sta ni sław Za wad ka z OZ Ma zo -
wiec kie go oraz Ry szard Nie dba ła pre zes ROD „Ra ko -
wiec” w War sza wie. Na za koń cze nie uro czy sto ści de le -
ga cja dział kow ców zło ży ła wień ce na Gro bie Nie zna ne go
Żoł nie rza.

DT

10. Po dzię ko wa nie Pre ze sa Za rzą du ROD „Na Wi ra żu” w War sza wie

Sza now ny Pan 
Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes PZD

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
W imie niu dział kow ców i or ga nów PZD w ROD „Na

Wi ra żu” w War sza wie dzię ku ję Pa nu Pre ze so wi za ufun -
do wa nie wspa nia łe go pu cha ru z oka zji 50-le cia na sze go
ogro du.

Nasz ogród prze ży wał w swo jej hi sto rii róż ne okre sy, 
w tym też bar dzo trud ne, ale mo gli śmy świę to wać ju bi le -
usz ist nie nia dla te go, że na le ży my do wiel kiej i sil nej ro -
dzi ny dział kow ców w na szym kra ju.

Obec na sy tu acja, w ja kiej zna lazł się nasz Zwią zek 
i wszyst kie ogro dy, szcze gól nie na przy kła dzie na sze go
ogro du uświa da mia wszyst kim dział kow com, czym dla

nich jest usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. My
w ROD „Na Wi ra żu” wie my, że gdy by za bra kło tej usta -
wy nic nas nie ura tu je.

Pa nie Pre ze sie,
Dzię ku jąc za do ce nie nie ju bi le uszu na sze go ogro du za -

pew niam Pa na, że na sza spo łecz ność jest za utrzy ma niem
do tych cza so wych, spraw dzo nych przez la ta roz wią zań
praw nych za war tych w usta wie o ROD.

Z wy ra za mi sza cun ku i po par cia dla ak tu al nych dzia łań
Kra jo wej Ra dy PZD w obro nie dział kow ców i ogro dów.

Pre zes Za rzą du
/-/ Wło dzi mierz Si bil skiWar sza wa, 14 lu te go 2011 r.
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nia, ko rzy sta ją z nich ca łe ro dzi ny – dziad ko wie, ro dzi ce
i wnu ki. Bio rąc pod uwa gę cią gle zmie nia ją ce śro do wi -
sko dział kow ców, moż na po wie dzieć, że jest to spo łecz -
ność roz wo jo wa. 

Ba da nie ma rów nież po ka zać, ja ka jest ro la dział ki ro -
dzin nej w ży ciu współ cze sne go dział kow ca. Nie ule ga
wąt pli wo ści, że dla wie lu dział kow ców jest to je dy ny spo -
sób na kon takt z przy ro dą, urlop czy też ak tyw ny wy po -
czy nek. Dział ka jest nie oce nio nym źró dłem zdro wej
żyw no ści, oa zą spo ko ju. Nie tyl ko da je du żo ra do ści i sa -
tys fak cji, ale sprzy ja rów nież umac nia niu wię zi ro dzin -
nych i są siedz kich. 

Kra jo wa Ra da PZD w uchwa le nr 12/XX/2011 z dnia
3.02.2011 r. wska za ła za kres ba da nia i przy ję ła, że ko -
niecz ne jest zba da nie m.in. ta kich za gad nień jak: prze dzia -
ły wie ko we dział kow ców, dział ko wy staż, ak tyw ność
za wo do wa (czyn ny za wo do wo, bez ro bot ny, eme ryt), po -
ziom wy kształ ce nia, za wód. Prze pro wa dze nie ba da nia na -
le ży po wie rzyć za rzą dom ROD, na to miast ich or ga ni za cję
w po szcze gól nych okrę gach – wła ści wym okrę go wym za -
rzą dom PZD. Wy ni ki ba dań po win ny zo stać opra co wa ne
i zin ter pre to wa ne przez biu ro Kra jo wej Ra dy PZD, a na -
stęp nie przy ję te przez Pre zy dium KR PZD i opu bli ko wa -
ne. Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią za ła rów nież Pre zy dium
KR PZD do opra co wa nia, za twier dze nia i wdro że nia za -
sad i me tod prze pro wa dze nia ba da nia. 

Wy ko nu jąc tą dys po zy cję, w dniu 14 mar ca 2011 r. Pre -
zy dium KR PZD pod ję ło uchwa łę nr 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.”. 

Pre zy dium KR PZD przy ję ło, że ba da nie „Kim są pol scy
dział kow cy w 2011 ro ku” zo sta nie prze pro wa dzo ne na pod -
sta wie an kie ty, obej mu ją cej na stę pu ją ce in for ma cje: 

1. da ne do ty czą ce ROD (na zwa, miej sco wość ROD,
licz ba miesz kań ców w miej sco wo ści po ło że nia ROD, OZ
PZD, licz ba dzia łek ro dzin nych, licz ba dzia łek użyt ko wa -
nych, licz ba człon ków ROD, okres funk cjo no wa nia ROD)

2. da ne do ty czą ce człon ków ROD (płeć, wiek, skład
so cjal ny człon ków ROD: ak tyw ność za wo do wa, wy ksz -
tał ce nie, za wód, za trud nie nie, wa run ki by to we: licz ba
osób w go spo dar stwie do mo wym, stan wa run ków by to -
wych), 

3. da ne do ty czą ce dzia łek użyt ko wa nych przez człon -
ków ROD (dział ki przy ję te od osób bli skich, licz ba mał -

W dniu 3.02.2011 r. Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła uchwa -
łę nr 12/XX/2011 w spra wie prze pro wa dza nia ba da nia 
w Związ ku pod na zwą „Kim są pol scy dział kow cy 
w 2011 r.” (Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr 2/2011).

Ko niecz ność prze pro wa dze nia ni niej sze go ba da nia
zwią za na jest z ak tu al ną sy tu acją Związ ku i za da nia mi dla
wszyst kich struk tur PZD, ma ją cy mi na ce lu dal sze je go
umac nia nie. Umac nia nie Związ ku to przede wszyst kim
wzmac nia nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re
two rzą pod sta wo wą jed nost kę PZD. Aby roz wi jać ogro dy
dział ko we po trzeb ne są no we wy zwa nia, zwłasz cza bliż -
sze, bez po śred nie kon tak ty z człon ka mi ROD oraz bu do -
wa nie po zy tyw ne go wi ze run ku PZD w re la cjach z wła dzą
pu blicz ną, spo łe czeń stwem oraz w środ kach ma so we go
prze ka zu. 

Co raz czę ściej ro dzin ne ogro dy dział ko we po strze ga ne
są ja ko re likt prze szło ści, prze ży tek spo łecz ny. W me diach
kre owa ny jest nie praw dzi wy wi ze ru nek dział kow ców. Od
20 lat, par tie po li tycz ne ata ku ją Zwią zek i pro po nu ją roz -
wią za nia praw ne, ma ją ce na ce lu cał ko wi te uni ce stwie nie
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Na po trze by wal ki ze Związ kiem, wy ko rzy sty wa ny jest
wi ze ru nek dział kow ców ja ko eme ry tów, ren ci stów czy też
lu dzi w po de szłym wie ku. O tym, że jest ina czej wie my
tyl ko my, pra cu ją cy w struk tu rach Związ ku. Co rocz nie do
PZD przy stę pu je gru pa ok. 50 000 lu dzi mło dych, któ rzy
przej mu ją dział ki po ro dzi cach, dziad kach al bo po in nych
człon kach ROD, któ rzy re zy gnu ją z nich – nie po zo sta -
wia jąc po so bie na stęp ców praw nych.  

Ce lem ba da nia „Kim są pol scy dział kow cy” jest po -
zna nie ak tu al nej struk tu ry spo łecz nej dział kow ców 
i ro li dział ki ro dzin nej w ży ciu człon ków PZD, a na -
stęp nie uka za nie spo łecz no ści dział ko wej zgod nie z jej
sta nem w 2011 ro ku. 

Prze pro wa dzo ne ba da nie ma udo wod nić, że rze czy wi sty
ob raz dział kow ców jest in ny od ste reo ty pu kre owa ne go
przez prze ciw ni ków ru chu ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce. Śro do wi sko dział kow ców jest bar dzo zróż ni co wa -
ne pod wzglę dem wie ku, za wo du, wy kształ ce nia czy też
skła du so cjal ne go. Dział ki ro dzin ne użyt ko wa ne są przez
eme ry tów i ren ci stów, ale i śred nie, mło de po ko le nia,
czyn ne za wo do wo o róż nym sta tu sie spo łecz nym i ma jąt -
ko wym. Dział ki prze ka zy wa ne są z po ko le nia na po ko le -

IX. KIM SÑ POLSCY DZIAŁKOWCY W 2011 ROKU

1. Ankieta „Kim są polscy działkowcy w 2011 roku”
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żeń stw, w któ rych obo je mał żon ków po sia da ją człon ko -
stwo w PZD, staż użyt ko wa nia dział ki, ro dzaj człon ko -
stwa, spo sób wy ko rzy sta nia dział ki),

4. in for ma cja o licz bie osób ocze ku ją cych na człon -
ko stwo w PZD i przy dział dział ki w ROD. 

An kie ta wraz z li stem zo sta ła prze sła na w dniu
21.03.b.r. do wszyst kich za rzą dów ROD (do łą czo na do
pu bli ka cji PZD), któ re bę dą mia ły za za da nia po da nie
tych da nych na pod sta wie de kla ra cji człon kow skich
oraz in nych in for ma cji po zy ska nych bez po śred nio od
człon ków ROD.

Da ne za war te w an kie cie ma ją cha rak ter ano ni mo wy.
Po win ny być one wy peł nio ne w peł nym za kre sie, aby ba -
da nie mo gło być uzna ne za wia ry god ne i rze tel ne. Wy -
łącz nie da ne do ty czą cych skła du so cjal ne go i wa run ków
by to wych człon ków ROD nie mu szą być po da ne przez za -
rzą dy ROD obo wiąz ko wo. Jed nak do brze by się sta ło,
gdy by uda ło się je po zy skać. Wów czas ta kie ba da nie by -
ło by bo gat sze. 

Bio rąc pod uwa gę, zbli ża ją cy się okres wal nych ze brań
spra woz daw czych w ROD i moż li wość uzy ska nia nie któ -
rych in for ma cji do ty czą cych an kie ty bez po śred nio od
człon ków ROD, an kie ta po win na zo stać spo rzą dzo na
przez za rzą dy ROD i ode sła na do okrę go wych za rzą -
dów PZD w ter mi nie do dnia 31 ma ja 2011 r. Za da nie
to jest nie ła twe i wy ma ga du że go za an ga żo wa nia cza su i
pra cy, ale je go wy ko na nie w tak krót kim cza sie jest nie -
zbęd ne, aby obro nić Zwią zek, ROD i mi lio ny dział kow -
ców przed ko lej ny mi ata ka mi prze ciw ni ków ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. 

Na pod sta wie wy peł nio nych i prze sła nych an kiet, Okrę -
go we Za rzą dy PZD bę dą 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, zgod nie z za łącz ni kiem sta no wią cym za łącz nik
nr 2 do uchwa ły nr 14/2011 Pre zy dium KR PZD z dnia
14.03.2011 r. w spra wie za sad i me tod prze pro wa dza nia
ba da nia w PZD pod na zwą „Kim są pol scy dział kow cy 
w 2011 roku.” i prze sła nia go do KR PZD do dnia 
30 czerw ca 2011 r. 

Na tej pod sta wie, biu ro KR PZD opra cu je i zin ter pre tu -
je wy ni ki ba da nia „Kim są pol scy dział kow cy w 2011 ro -
ku”, a na stęp nie opu bli ku je je z Biu le ty nie In for ma cyj nym
PZD, na stro nie in ter ne to wej PZD, a tak że przed sta wi wła -
dzom pań stwo wym, sa mo rzą do wym, po słom i se na to rom.
Wy ni ki ba dań ma ją po słu żyć oba le niu ste reo ty pu spo łecz -
no ści dział ko wej, kre owa ne go przez prze ciw ni ków PZD,
po pra wie wi ze run ku ROD oraz wpły nię ciu na sto sun ki z
lo kal ny mi wła dza mi, aby dział kow cy zo sta li po trak to wa -
ni ja ko śro do wi sko roz wo jo we pod każ dym wzglę dem,
któ re wie le wno si do ży cia spo łecz ne go, go spo dar cze go,
kul tu ral ne go i so cjal ne go w mia stach. 

Praw dzi wy ob raz dział kow ców po wi nien utwier dzić
nas, a in nych prze ko nać, że śro do wi sko to za słu gu je na
uzna nie, po par cie oraz two rze nie do brych wa run ków dla
ist nie nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych w
na szym kra ju. A dzia ła nia po li tycz ne władz rzą do wym i
sa mo rzą do wych po win ny być ukie run ko wa ne na wspie ra -
nie i po moc ro dzin nym ogro dom dział ko wym w wy peł -
nia niu przez nich tak waż nej funk cji pu blicz nej w ży ciu
spo łe czeń stwa, jak i in dy wi du al ne go użyt kow ni ka dział -
ki w ROD. 

Mo ni ka Kil jań czyk

War sza wa, dnia 21.03.2011 r. 

2. Pi smo Pre ze sa Związ ku do Za rzą dów ROD

Za rzą dy 
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
(wszyst kie)

Sza now ni Pań stwo,
W dniu 3.02.2011 r. Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła uchwa -

łę nr 12/XX/2011 w spra wie prze pro wa dze nia ba da nia w
PZD pod na zwą „Kim są pol scy dział kow cy w 2011 ro ku”
(Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr 2/2011). Ce lem ba da nia
jest po zna nie ak tu al nej struk tu ry spo łecz nej dział kow ców
i ro li dział ki ro dzin nej w ży ciu człon ków PZD, a na stęp -

nie uka za nie spo łecz no ści dział ko wej zgod nie ze sta nem
ist nie ją cym w 2011 ro ku. 

Ko niecz ność prze pro wa dze nia przed mio to we go ba da -
nia po dyk to wa na jest tym, że co raz czę ściej ro dzin ne
ogro dy dział ko we po strze ga ne są ja ko re likt prze szło ści i
prze ży tek spo łecz ny. W środ kach ma so we go prze ka zu
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kre owa ny jest nie praw dzi wy wi ze ru nek dział kow ców. Od
wie lu lat par tie po li tycz ne ata ku ją Zwią zek i pro po nu ją
roz wią za nia praw ne, ma ją ce na ce lu uni ce stwie nie ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Prze pro wa dzo ne ba da nie ma udo wod nić, ja ki jest rze czy -
wi sty ob raz ROD. Ro dzin ne ogro dy dział ko we to nie tyl ko
al ta ny, drze wa, ro śli ny, ale przede wszyst kim - lu dzie. Śro -
do wi sko dział kow ców jest bar dzo zróż ni co wa ne. Dział ki
ro dzin ne użyt ko wa ne są przez eme ry tów i ren ci stów, ale i
lu dzi mło dych, czyn nych za wo do wo o róż nym sta tu sie spo -
łecz nym i ma jąt ko wym. W wie lu ogro dach, dział ki prze ka -
zy wa ne są z po ko le nia na po ko le nie, ko rzy sta ją z nich ca łe
ro dzi ny - dziad ko wie, ro dzi ce i wnu ki. Ale nie bra ku je rów -
nież lu dzi no wych, któ rych za in te re so wa ły ogro dy dział ko -
we i pra gną po świę cić im swój wol ny czas. 

Ba da nia ma ją rów nież po ka zać, ja ka jest ro la ogro dów
dział ko wych w ży ciu współ cze sne go dział kow ca. Nie ule -
ga wąt pli wo ści, że dla wie lu dział kow ców jest to je dy ny
spo sób na kon takt z przy ro dą, urlop czy też ak tyw ny wy po -
czy nek. Dział ka jest nie oce nio nym źró dłem świe żej i zdro -
wej żyw no ści. Nie tyl ko da je du żo ra do ści i sa tys fak cji, ale
rów nież sprzy ja umac nia niu wię zi ro dzin nych i są siedz kich. 

Ta ki wi ze ru nek ogro dów i dział kow ców, zna my my i
chce my się nim po dzie lić z in ny mi, zwłasz cza z ty mi, któ -
rzy są nam nie przy chyl ni. 

Dla te go Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w dniu
14.03.2011 r. pod ję ło uchwa łę nr 40/2011 w spra wie za sad
i me tod prze pro wa dza nia ba da nia w PZD pod na zwą
„Kim są pol scy dział kow cy w 2011 ro ku” i przy ję ło wzór
an kie ty dla za rzą dów ROD, któ ra po słu ży w przed mio to -
wym ba da niu. 

Ser decz nie pro si my o wy peł nie nie an kie ty na pod sta wie
da nych za war tych w de kla ra cjach człon kow skich oraz in -
nych da nych po zy ska nych bez po śred nio od człon ków
ROD i prze sła nie jej do okrę go wych za rzą dów PZD, do
dnia 31 ma ja 2011 r.

Ma my świa do mość, że za da nie to jest nie ła twe i wy ma -
ga du że go za an ga żo wa nia cza su i pra cy, ale je go wy ko -
na nie jest nie zbęd ne, aby obro nić Zwią zek, ROD i mi lio ny
dział kow ców przed ko lej ny mi ata ka mi prze ciw ni ków ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Wy ni ki ba dań opra cu je Kra jo wa Ra da PZD na pod sta -
wie zbior cze go ze sta wie nia da nych za war tych w an kie -
cie, prze sła nych przez okrę go we za rzą dy PZD. Na stęp nie
zo sta ną one opu bli ko wa ne na stro nie in ter ne to wej PZD,
w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD, jak rów nież przed sta -
wio ne wła dzom pań stwo wym, sa mo rzą do wym, po słom i
se na to rom. 

Ma my na dzie je, że dzię ki wy ni kom ba dań „Kim są pol -
scy dział kow cy w 2011 ro ku” uda nam się oba lić ste reo -
typ kre owa ny przez prze ciw ni ków PZD, po pra wić
wi ze ru nek ROD i dział kow ców oraz wpły nąć na po pra -
wę sto sun ków z sa mo rzą da mi. Na szym ce lem jest rów -
nież ukie run ko wa nie dzia łań władz rzą do wych i
sa mo rzą do wych na wspie ra nie i po moc ro dzin nym ogro -
dom dział ko wym w wy peł nia niu przez nich tak waż nej
funk cji w ży ciu każ de go człon ka ROD.

Bar dzo dzię ku je my za po moc w tak waż nej dla Związ -
ku spra wie. 

Po zdra wia my!

Z po wa ża niem

PREZES PZD
/-/ mgr. inż. Eu ge niusz Kon drac ki

3. Uchwa ła

UCHWAŁA NR 40/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 mar ca 2011 r.
w spra wie za sad i me tod prze pro wa dza nia ba da nia w PZD pod na zwą

„Kim są pol scy dział kow cy w 2011 ro ku”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie uchwa ły nr 12/XX/2011
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 3 lu te go 2011 r. w spra wie

prze pro wa dze nia ba da nia w Związ ku pod na zwą „Kim są
pol scy dział kow cy w 2011 ro ku”, po sta na wia:
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§ 1
1. Za twier dzić wzór an kie ty, któ rej da ne po słu żą do

prze pro wa dze nia ba da nia w PZD pod na zwą „Kim są pol -
scy dział kow cy w 2011 ro ku”.

2. Wzór an kie ty sta no wi za łącz nik nr 1 do ni niej szej
uchwa ły. 

§ 2
1. Zwró cić się do za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział -

ko wych o wy peł nie nie an kie ty na pod sta wie da nych za -
war tych w de kla ra cjach człon kow skich i in for ma cji
otrzy ma nych bez po śred nio od człon ków PZD, zgod nie 
z za kre sem py tań wska za nym z an kie cie. 

2. Zwró cić się do za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych o prze ka za nie wy peł nio nej an kie ty do okrę go -
wych za rzą dów PZD, w ter mi nie do dnia 31 ma ja 2011 r. 

3. An kie ta zo sta nie prze sła na do za rzą dów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych bez po śred nio przez Kra jo wą Ra dę
PZD, nie zwłocz nie po pod ję ciu ni niej szej uchwa ły. 

§ 3
1. Zwró cić się do okrę go wych za rzą dów PZD o ze bra -

nie an kiet z ro dzin nych ogro dów dział ko wych po ło żo nych
na te re nie dzia ła nia okrę gu i opra co wa nia zbior cze go ze -
sta wie nia da nych za war tych w an kie cie. 

2. Wzór ta be li do opra co wa nia przez okrę go we za rzą dy
zbior cze go ze sta wie nia da nych wy ni ka ją cych z an kie ty
sta no wi za łącz nik nr 2 do ni niej szej uchwa ły. 

3. Zwró cić się do okrę go wych za rzą dów PZD o prze -
sła nie do Kra jo wej Ra dy PZD zbior cze go ze sta wie nia da -
nych za war tych w an kie cie, w ter mi nie do dnia 30 czer-
w ca 2011 r. 

4. Zwró cić się do okrę go wych za rzą dów PZD o udzie -
le nie po mo cy za rzą dom ro dzin nych ogro dom dział ko -
wych w po praw nym, peł nym i rze tel nym wy peł nie niu
an kie ty.

§ 4
1. Po otrzy ma niu od okrę go wych za rzą dów PZD zbior -

cze go ze sta wie nia da nych za war tych w an kie tach, biu ro
Kra jo wej Ra dy PZD opra cu je i zin ter pre tu je wy ni ki ba -
da nia pod na zwą „Kim są pol scy dział kow cy w 2011 ro -
ku”. 

2. Wy ni ki ba da nia zo sta ną opu bli ko wa ne w Biu le ty nie
In for ma cyj nym PZD i przed sta wio ne wła dzom pań stwo -
wym, sa mo rzą do wym, po słom i se na to rom. Mo gą być one
rów nież uży te dla in nych ce lów sta tu to wych PZD. 

§ 5
Prze zna czyć środ ki fi nan so we z bu dże tu Kra jo wej Ra -

dy PZD na na gro dy rze czo we, któ re zo sta ną wy lo so wa ne
po mię dzy wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we, w związ -
ku z prze pro wa dzo nym ba da niem „Kim są pol scy dział -
kow cy w 2011 ro ku”. 

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 14 marca.2011 r. 

PRE ZES 
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPRE ZES 
/-/ Antoni KOSTRZEWA
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4. Ankieta
Za ∏àcz nik nr 1 do uchwa ∏y nr 40/2011 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 14 mar ca 2011 r.

AN KIE TA
dla za rzà dów ro dzin nych ogro dów dzia∏ ko wych

na te mat
„Kim sà pol scy dzia∏ kow cy w 2011 ro ku”

I. Da ne do ty czà ce ROD 
1. Na zwa ROD ……………………………………………………………….....................................................................................

2. ROD po ∏o ̋ o ny w miej sco wo Êci …………………………………………….................................................................................

o licz bie miesz kaƒ ców (pro sz´ za zna czyç „X” przy jed nej z po ni˝ szych od po wie dzi):

 ❑ do 15 tys. miesz kaƒ ców ❑ 15–50 tys. miesz kaƒ ców
 ❑ 51–100 tys. miesz kaƒ ców ❑ 101–250 tys. miesz kaƒ ców
 ❑ 251–500 tys. miesz kaƒ ców ❑ po wy ̋ ej 500 tys. miesz kaƒ ców

3. Okr´ go wy Za rzàd PZD ......................................................................................................................................................................

4. Licz ba dzia ∏ek ro dzin nych w ROD....................................................................................................................................................

5. Licz ba dzia ∏ek u˝yt ko wa nych w ROD .............................................................................................................................................

6. Licz ba cz∏on ków ROD ......................................................................................................................................................................

7. Okres funk cjo no wa nia ROD (pro sz´ za zna czyç „X” przy jed nej z po ni˝ szych od po wie dzi):

 ❑ do 5 lat ❑ 5–15 lat
 ❑ 16–30 lat ❑ 31 la t–-50 lat
  ❑ po wy ̋ ej 50 lat

II. Da ne do ty czà ce członków ROD 
1. P∏eç

2. Wiek (przy ka˝dej z poni˝szych odpowiedzi prosz´ wpisaç liczb´ cz∏onków ROD)

Liczba kobiet Liczba m´˝czyzn

Przedzia∏ wiekowy Liczba

do 25 lat

25–35 lat

36–50 lat

51–65 lat

66–80 lat

powy˝ej 80 lat
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4. Warunki bytowe* (przy ka˝dej z poni˝szych odpowiedzi prosz´ wpisaç liczb´ cz∏onków ROD)

3. Sk∏ad socjalny cz∏onków ROD* (przy ka˝dej z poni˝szych odpowiedzi prosz´ wpisaç liczb´ cz∏onków ROD)

Kryterium Liczba

Liczba osób w gospodarstwie 1

domowyym 2

3

4

5 i wi´cej

Stan warunków bytowych1 s∏aby

Êredni

dobry

bardzo dobry

Kryterium Liczba

AktywnoÊç czynny

zawodowa rencista

emeryt

bezborotny

Wykszta∏cenie podstawowe

zawodowe

Êrednie

wy˝sze

Zawód pracownik fizyczny

pracownik biurowy

pracownik handlu i us∏ug

specjalista/wolny zawód

(np. in˝ynier, lekarz, prawnik)

pracownik naukowy

w∏aÊciciel/dyrektor/kierownik

Zatrudnienie w∏asna dzia∏alnoÊç gospodarcza

prywatne zak∏ady pracy

paƒstwowe i samorzàdowe zak∏ady

pracy

* do wype∏nienia dobrowolnie

* do wype∏nienia dobrowolnie

1przy tym pytaniu, prosimy wziàç pod uwag´ ogólny stan warunków bytowych, w∏aÊciwych dla cz∏onków ROD jako mieszkaƒców miasta/wsi, w której jest po∏o˝ony ROD
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III. Da ne do tyczà ce  dzia∏ek u˝yt ko wa nych przez człon ków ROD 
1. Dzia∏ki ro dzin ne, przej´te przez cz∏on ka ROD od oso by bli skiej, o któ rej mo wa w  § 31 pkt. 1 Sta tu tu PZD (przy ka˝dej z po ni˝szych od po -

wie dzi prosz´ wpi saç liczb´ cz∏on ków ROD)

Poprzedni u˝ytkownik, od którego Liczba
zosta∏a przej´ta dzia∏ka rodzinna

osoba bliska

osoba obca

Rodzaj cz∏onkostwa w PZD Liczba

cz∏onkowie zwyczajni

cz∏onkowie wspierajàcy

2. Licz ba ma∏ ̋ eƒstw, w któ rych obo je ma∏ ̋ on ko wie po sia dajà cz∏on ko stwo w PZD (prosz´ wpi saç liczb´ ma∏ ̋ eƒstw)………………….........

3. Po dzia∏ cz∏on ków PZD ze wzgl´ du na sta˝ u˝yt ko wa nia dzia∏ ki (przy ka˝ dej z po ni˝ szych od po wie dzi prosz´ wpi saç liczb´ cz∏on ków ROD)

Liczba lat u˝ytkowania dzia∏ki Liczba

do 10 lat

10–20 lat

21–30 lat

powy˝ej 30 lat

4. Po dzia∏ cz∏on ków PZD ze wzgl´ du na rodzaj cz∏onkostwa, o którym mowa § 11 Statutu PZD

Sposób Liczba

rekreacyjna

uprawowa

rekreacyjno-uprawowa

5. Sposób wykorzystania dzia∏ki rodzinnej (przy ka˝ dej z po ni˝ szych od po wie dzi prosz´ wpi saç liczb´ cz∏on ków ROD)

miej sco woÊç, da ta……………………………………………

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

SE KRE TARZ

Zarzàdu ROD

(podpis)

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

PREZES

Zarzàdu ROD

(podpis)

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

piecz´ç ROD

IV. Liczba osób, oczekujàcych na cz∏onkostwo w PZD i przydzia∏ dzia∏ki w ROD  (prosz´ wpi saç liczb´)…………….................

* do wype∏nienia dobrowolnie – od no si si´ wy ∏àcz nie do pkt. II.3 i II.4 an kie ty i ozna cza, ̋ e w przy pad ku, gdy za rzà dy ROD nie b´ dà w sta nie uzy skaç ta kich da nych, mo -

gà ich nie uzu pe∏ niaç. W za kre sie po zo sta ∏ych punk tów an kie ty, da ne po win ny byç wpi sa ne obo wiàz ko wo. 
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Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
uwzględ ni ła po da nie ………………i w dniu 2.VII.2010 r.
wnio sła do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej skar gę w try -
bie nad zwy czaj nym na pra wo moc ne orze cze nie mo cy
orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD...........................
…………………………… z dnia ……………….. oraz
uchwa łę Za rzą du ROD …………………….. po zba wia -
ją cą ………………. człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki. Skar żo ne mu orze cze niu za rzu ci ła, ra żą ce
na ru sze nie § 43 ust.2 re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji
roz jem czych PZD po le ga ją ce na nie zba da niu pra wi dło -
wo ści po stę po wa nia i orze ka nia Ko mi sji Roz jem czej
ROD …………. przy roz po zna wa niu od wo ła nia od

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: Zbi gniew Ma li szew ski
Człon ko wie: Szy mon, Zyg munt Mar czew ski

Jó zef Pi sar ski
Zo fia Ma ria Mróz
Ro bert Mi ro sław Kli ma szew ski

Pro to ko lant: Zo fia Ma ria Mróz

po roz pa trze niu w dniu 3 li sto pa da 2010 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 człon ko stwa Związ ku i pra wa
użyt ko wa nia dział ki

na pod sta wie: § 57 pkt 3 lit. b re gu la mi nu po stę po wa -
nia ko mi sji roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców

ORZEKA

1) Uwzględ nia skar gę i uchy la orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w ………….....................z dnia ……………
2) Uchy la orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD ………………………….........
3) Uchy la Uchwa łę Za rzą du ROD w ……........................................ z dnia ………… w spra wie po zba wie nia człon ko -

stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki ……………….. i prze ka zu je spra wę Za rzą do wi ROD ………………… 
do po now ne go roz po zna nia.

Prze wod ni czą cy
/-/ 

Człon ko wie:
/-/ 
/-/ 
/-/ 
/-/

UZA SAD NIE NIE

uchwa ły Za rzą du ROD oraz na nie do ko na niu oce ny pra -
wi dło wo ści po stę po wa nia Za rzą du ROD i za sad no ści pod -
ję tej uchwa ły.

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 w try bie nad zwy czaj nym znaj -
du je uza sad nie nie.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w ………………..wy -
da jąc skar żo ne orze cze nie po peł ni ła bar dzo istot ny błąd,
po le ga ją cy na wska za niu w orze cze niu, ja ko stro nę od wo -
łu ją cą się od orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej ROD
…………….. wte dy gdy stro ną w orze cze niu Ko mi sji
Roz jem czej ROD jest tyl ko ………….. Nie zwró ci ła rów -
nież uwa gi, że Ko mi sja Roz jem cza ROD roz po zna ła od -
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wo ła nie ………………… w sy tu acji gdy w do ku men ta -
cji roz jem czej brak je go pi sem ne go od wo ła nia od uchwa -
ły Za rzą du ROD (na ru sze nie § 14 re gu la mi nu
po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD w związ ku z §
102 sta tu tu PZD). Nad to, w do ku men ta cji spra wy znaj du -
ją się dwa pro to ko ły (ory gi na ły) z po sie dze nia OKR o róż -
nej tre ści. Jak za sad nie wska zu je w skar dze nad zwy czaj nej
Prze wod ni czą ca KKR, fakt ów sta no wi o ra żą cym na ru -
sze niu przez OKR § 18 ust.2 w związ ku z § 50 re gu la mi -
nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza, mi mo obo wiąz ku, nie
do ko na ła oce ny pra wi dło wo ści po stę po wa nia i orze ka nia
Ko mi sji Roz jem czej ROD jak rów nież oce ny pra wi dło -
wo ści po stę po wa nia Za rzą du ROD przy po dej mo wa niu
uchwa ły o po zba wie niu człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia
dział ki. Nie zwró ci ła bo wiem uwa gi na brak, wy ma ga ne -
go § 40 re gu la mi nu ROD, pro to ko łu z po sie dze nia Za rzą -
du ROD, na któ rym pod ję ta zo sta ła ob ję ta spo rem
uchwa ła. Brak przed mio to we go pro to ko łu unie moż li wia
usta le nie czy skar żą cy ………….. bra li udział w po sie -
dze niu Za rzą du ROD i czy umoż li wio no im zło że nie wy -
ja śnień (patrz § 25 w związ ku z § 36 sta tu tu PZD). 
W ma te ria le do wo do wym bra ku je rów nież do wo du po -
twier dza ją ce go sku tecz ne za wia do mie nie skar żą cych 
o ter mi nie po sie dze nia Za rzą du ROD.

Nad to, Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza, zaś wcze śniej
Ko mi sja Roz jem cza ROD, nie zwró ci ła uwa gi (a po win -
na!!) na fakt pod ję cia przez Za rząd ROD jed nej wspól nej
uchwa ły po zba wia ją cej ……………………….. człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, wte dy gdy uchwa ły
bez po śred nio do ty czą ce in dy wi du al ne go człon ka PZD
win ny być spo rzą dza ne ja ko od ręb ne do ku men ty i do rę -
cza ne za in te re so wa nym (patrz § 40 st.4 re gu la mi nu ROD).

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza po dzie la rów nież w ca łej
roz cią gło ści spo strze że nia Prze wod ni czą cej KKR za war -
te w skar dze, a do ty czą ce kwe stii przy zna wa nia małż.
……….. 2 dzia łek, a na stęp nie po zba wie nia ich człon ko -
stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki nr ………..,
wte dy gdy użyt ku ją oni, w tym sa mym ROD na dal jesz -
cze jed ną dział kę tj. nr ……… przy dzie lo ną skar żą cym w

dość dziw nych oko licz no ściach, z po gwał ce niem obo wią -
zu ją ce go pra wa we wnątrz związ ko we go. Po zo sta wie nie
skar żą cym pra wa do użyt ko wa nia dział ki nr ………. przy
jed no cze snym po zba wie niu człon ko stwa Związ ku, po zo -
sta je w sprzecz no ści z § 11 sta tu tu PZD i sta no wi o je go
ra żą cym na ru sze niu. Prze wod ni czą ca KKR wska zy wa ła
w skar dze nad zwy czaj nej na ra żą ce na ru sze nie przez pod -
mio to wy ROD § 72 ust. l i 2 sta tu tu PZD w związ ku 
z § 67 re gu la mi nu ROD przy przy dzie la niu dzia łek małż.
…………. Jak bo wiem wy ni ka z do ku men ta cji ogro do -
wej …………….. skła da jąc w dniu 26.IV. 1995 r. de kla -
ra cję – na pod sta wie któ rej zo sta ła przy ję ta w po czet
człon ków PZD i przy dzie lo no jej dział kę nr ………. ...
– za ta iła fakt, że użyt kow ni kiem dru giej dział ki w tym sa -
mym ROD tj. dział ki nr ……… rów nież od 1995 r. jest jej
mąż ……............................................... Przy dzie le nie
………….. w 1995 r., na stą pi ło bez nada nia człon ko stwa
Związ ku, któ re nada ne zo sta ło do pie ro 31.III.2007 r. na
pod sta wie de kla ra cji, w któ rej …………….....................
rów nież nie ujaw nił fak tu użyt ko wa nia dru giej dział ki 
nr …….......... przy dzie lo nej mał żon ce……………….....

W związ ku z ra żą cym na ru sze niem prze pi sów pro ce du -
ral nych i ma te rial nych przez obie in stan cje roz jem cze jak
rów nież przez Za rząd ROD przy po dej mo wa niu spor nej
uchwa ły, Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD uzna ła za w
peł ni uza sad nio ną skar gę wnie sio ną w try bie nad zwy czaj -
nym i za sa dzie § 57 ust.3 re gu la mi nu po stę po wa nia ko -
mi sji roz jem czych PZD uchy li ła skar żo ne orze cze nie
OKR i orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD z dnia
…………............, oraz skar żo ną uchwa lę Za rzą du ROD 
i prze ka za ła spra wę Za rzą do wi ROD do po now ne go roz -
po zna nia.

Za rząd ROD ………………...........................................
w …………................................., przy po now nym roz po -
zna niu spra wy, wi nien wziąć pod uwa gę wska za nia i wy -
wo dy za war te w przed mio to wym uza sad nie niu orze cze nia
KKR oraz za war te w tre ści skar gi wnie sio nej w try bie
nad zwy czaj nym przez prze wod ni czą cą KKR, w tym 
w kwe stii bez praw ne go przy zna nia skar żą cym………
dwu dzia łek do użyt ko wa nia.

Prze wod ni czą cy Ze spo łu Orze ka ją ce go 
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

/-/ Zbi gniew Ma li szew ski
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Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia ła jąc na
za sa dzie § 162 ust. l sta tu tu PZD, wniósł do Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej skar gę w try bie nad zwy czaj nym na pra -
wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD w ……………… z dnia ………………. mo cą któ -
re go nie uwzględ nio no od wo ła nia Pa ni
……………………… użyt kow ni ka dział ki w ROD
…………………………. w ………….. spra wie po więk -
sze nia po wierzch ni dział ki nr ……….. przy dzie lo nej do
użyt ko wa nia uchwa łą Za rzą du ROD z dnia
……………………

Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej usta -
lił i zwa żył co na stę pu je: skar ga w try bie nad zwy czaj nym
wnie sio na przez Pre ze sa PZD do Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej znaj du je uza sad nie nie..

Z zgro ma dzo ne go ma te ria łu do wo do we go w spra wie
wy ni ka, że Za rząd ROD ……………………… w
………………………. Uchwa łą z dnia
…………………….. przy dzie lił Pa ni ……………….. do
użyt ko wa nia dział kę Nr ………. o po wierzch ni
……………... Za skar ża jąc przed mio to wą uchwa łę Pa ni
………………………….. żą da ła przy wró ce nia do tych -
czas ist nie ją cych gra nic dział ki i po więk sze nia po wierzch -
ni przy dzie lo nej jej dział ki do ………………….
Twier dzi ła przy tym, że po wierzch nia przy dzie lo nej dział -
ki zo sta ła za ni żo na o część dział ki do tych czas użyt ko wa -
nej przez jej oj ca …………………………, któ ra
wy no si ła ………………..

Uza sad nia jąc uchwa łę o przy dzie le niu dział ki o za ni żo -
nej po wierzch ni w sto sun ku do po wierzch ni do tych czas

ORZECZENIE
w imie niu

Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie w skła dzie na stę pu ją cym:

Prze wod ni czą cy: Ol ga Ochry niuk
Człon ko wie: Ta de usz Mań ko

Jan Kacz ma rzyk
Zo fia Ma ria Mróz
Ro bert Mi ro sław Kli ma szew ski

Pro to ko lant: Zo fia Ma ria Mróz

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 ……………………… z dnia
……………….. sygn. akt ……………… w spra wie:

zmia ny po wierzch ni dział ki nr ……… użyt ko wa nej przez
…………….. w ROD …………………….

na pod sta wie: § 57 pkt 3 lit. b re gu la mi nu po stę po wa -
nia ko mi sji roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców

1) uwzględ nia skar gę i uchy la orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w ……………. z dnia …………….
2) uchy la orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD …………. w ……………… z dnia ……………………..
3) uma rza po stę po wa nie z uwa gi na to że przed miot spra wy nie pod le ga roz po zna niu w po stę po wa niu roz jem czym
4) spra wę prze ka zu je do roz pa trze nia wg wła ści wo ści Okrę go we mu Za rzą do wi PZD w ……………………

ORZEKA

Prze wod ni czą cy
/-/ 

Człon ko wie:
/-/ 
/-/ 
/-/ 
/-/

UZA SAD NIE NIE
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użyt ko wa nej, Za rząd ROD pod no sił, że po więk sze nie
spor nej dział ki z ………….. do …………. zo sta ło do ko -
na ne sa mo wol nie przez do tych cza so we go użyt kow ni ka
dział ki, oj ca skar żą cej, ……………………………. któ ry
to fakt był to le ro wa ny przez ów cze sne Za rzą dy ROD i że
obec ny Za rząd ROD pod jął de cy zję o przy wró ce niu po -
rząd ku praw ne go tj. przy wró ce niu zgod no ści gra nic
przed mio to wej dział ki i usta le niu po wierzch ni dział ki
zgod nej z pla nem za go spo da ro wa nia ogro du.

Nie wąt pli wym za tem w spra wie jest, że przed mio tem
spo ru roz po zna nym w po stę po wa niu roz jem czym I i II in -
stan cji (Ko mi sję Roz jem czą ROD …………….. w
……………………… i Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą
w …………………) by ła spra wa o po więk sze nie po -
wierzch ni dział ki Nr ………… przy dzie lo nej przez Za -
rząd ROD Pa ni …………………………. po wierzch ni
dział ki do tych czas użyt ko wa nej przez oj ca skar żą cej, Pa -
na ……………….. tj. ………………………….

Jak za sad nie wska zy wał Pre zes PZD w skar dze wnie -
sio nej w try bie nad zwy czaj nym, ani Ko mi sja Roz jem cza
ROD, a tym bar dziej Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w
……………., nie by ły upraw nio ny mi do roz po zna nia
przed mio to wej spra wy w po stę po wa niu roz jem czym.
Zgod nie bo wiem z § 102 ust. l pkt.l i 2 sta tu tu PZD do
wła ści wo ści ko mi sji roz jem czej na le ży roz po zna wa nie i
roz strzy ga nie od wo łań człon ków zwy czaj nych od uchwał

za rzą du ROD w spra wie po zba wie nia człon ko stwa zwy -
czaj ne go (patrz § 36 sta tu tu PZD) i od wo łań od uchwał w
spra wie wy mie rze nia ka ry po rząd ko wej (patrz § 23 sta tu -
tu PZD). Roz po zna nie za tem spra wy przez nie wła ści wy
or gan PZD czy ni - z mo cy pra wa - nie waż ny mi orze cze -
nia wy da ne przez ten or gan, sta no wiąc tym sa mym pod -
sta wę do ich uchy le nia. Na le ży przy tym wska zać, że
spra wy do ty czą ce za go spo da ro wa nia dzia łek, przy wró ce -
nia gra nic itp. są w ge stii za rzą dów ROD, zaś wła ści wym
do roz po zna nia od wo łań od uchwał w tym przed mio cie,
jest Okrę go wy Za rząd PZD (patrz § 91 ust.2 pkt 3 i 8 oraz
§ 123pkt 11 sta tu tu PZD).

Wska zu jąc na po wyż sze, Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej, na pod sta wie § 57 ust.2 i 3 lit.a re -
gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD,
uwzględ nił skar gę i uchy lił skar żo ne orze cze nie Okrę go -
wej Ko mi sji Roz jem czej w ……………………. z dnia
………………….. oraz orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej
ROD ………………….. w …………………… z dnia
………………………………. i umo rzył po stę po wa nie w
spra wie z uwa gi na to, że przed miot spra wy nie pod le ga
roz po zna niu w po stę po wa niu roz jem czym. Prze ka zał jed -
no cze śnie spra wę do roz po zna nia wła ści we mu rze czo wo
Okrę go we mu Za rzą do wi PZD
w……………………………

Prze wod ni czą ca Ze spo łu Orze ka ją ce go 
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej

/-/ mgr Ol ga Ochry miuk

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: Ro bert Mi ro sław Kli ma szew ski
Człon ko wie: Zbi gniew Ma li szew ski

Jan Kacz ma rzyk
Zo fia Ma ria Mróz
Szy mon Zyg munt Mar czew ski

Pro to ko lant: Zo fia Ma ria Mróz

po roz pa trze niu w dniu 22 lu te go 2011 r. 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 wy mie -
rze nia ka ry po rząd ko wej, na ga ny z ostrze że niem Pa nu

……………… użyt kow ni ko wi dział ki w ROD
……………………….. uchwa łą Za rzą du ROD Nr …….
Z dnia …………………………

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.
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Pan ………….. użyt kow nik dział ki nr ……… w Ro -
dzin nym Ogro dzie Dział ko wym w ……………….. -
wnio skiem z dnia…………. wnie sio nym przez swo je go
peł no moc ni ka, żą dał stwier dze nia nie waż no ści orze cze -
nia Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w ……………… z
dnia …………………., od da la ją ce go je go od wo ła nie od
orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej ROD utrzy mu ją ce go w
mo cy uchwa łę Za rzą du ROD, któ rą to uchwa łą wy mie -
rzo no mu ka rę po rząd ko wą - na ga nę z ostrze że niem. W
ślad za wnio skiem o unie waż nie nie orze cze nia, skar żą cy
wniósł proś bę o roz po zna nie spra wy przez Kra jo wą Ko -
mi sję Roz jem czą w try bie skar gi nad zwy czaj nej i jak sam
za zna czył, ta proś ba ma cha rak ter al ter na tyw ny w sto sun -
ku do wcze śniej zło żo ne go wnio sku o unie waż nie nie orze -
cze nia.

W tym sta nie rze czy na le ży wska zać, że wnio sek zło żo -
ny przez peł no moc ni ka skar żą ce go o unie waż nie nie orze -
cze nia Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej nie znaj du je
pod staw praw nych. Obo wią zu ją ce bo wiem w PZD prze -
pi sy nie prze wi du ją in sty tu cji unie waż nia nia orze czeń roz -
jem czych i to w opar ciu o wska zy wa ną przez peł-
no moc ni ka skar żą ce go, uchwa łę Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej. Zgod nie z§161i§162 sta tu tu PZD w związ ku z §
52 re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD
wła ści wo ścią Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej jest roz pa try -
wa nie skarg wnie sio nych w try bie nad zwy czaj nym przez
Pre ze sa PZD lub Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej na osta tecz ne orze cze nie ko mi sji roz jem czej
koń czą ce po stę po wa nie w spra wie. Rów nież i lo gi ka
wska zu je, że unie waż nie nie skar żo ne go orze cze nia OKR
au to ma tycz nie sta no wi ło by o pra wo moc no ści orze cze nia
Ko mi sji Roz jem czej ROD i tym sa mym sku tecz no ści
skar żo nej uchwa ły Za rzą du ROD, co zu peł nie unik nę ło
uwa dze peł no moc ni ko wi skar żą ce go, skła da ją ce mu
przed mio to wy wnio sek.

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
dzia ła jąc na za sa dzie § 162 ust. l Sta tu tu PZD w związ ku
z § 52 ust. l re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem -
czych PZD, uwzględ ni ła po da nie ………………… 
i wnio sła skar gę do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej do roz -
po zna nia w try bie nad zwy czaj nym.

Roz pa tru 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 w try bie nad zwy czaj nym wnie sio na przez Prze -

wod ni czą cą Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD znaj du je
uza sad nie nie.

Roz po zna jąc skar gę na le ży wska zać, że pod mio to wy za -
rząd ROD, po dej mu jąc w dniu ……………… uchwa łę 
o wy mie rze niu P. ………………….. ka ry na ga ny z
ostrze że niem, na ru szył w spo sób ra żą cy § 40 ust. 4 Re gu -
la mi nu ROD sta no wią cy o tym, że uchwa ły za rzą du bez -
po śred nio do ty czą ce in dy wi du al ne go człon ka Związ ku
win ny być spo rzą dza ne ja ko od ręb ne do ku men ty dla każ -
dej spra wy. W kon kret nym przy pad ku Za rząd ROD spo -
rzą dził je dy nie pro to kół z po sie dze nia za rzą du, w któ rym
za warł treść uchwa ły. Nad to, do ku men ta cja w spra wie 
nie po zwa la na usta le nie w ja kiej for mie w dniu
…………………… do rę czo no P. ……………………
spor ną uchwa łę. Pi smem z dnia...................................... 
za skar żył przed mio to wą uchwa łę, jed nak że w do ku men -
ta cji spra wy bra ku je te go pi sma, znaj du je się je dy nie o
nim wzmian ka w orze cze niu Ko mi sji Roz jem czej ROD.
Na uwa gę za słu gu je rów nież wska za nie przez Za rząd
ROD w uchwa le (wy ciąg z pro to ko łu) ja ko pod sta wy
praw nej wy mie rze nia ka ry po rząd ko wej „nie prze strze ga -
nie prze pi sów pra wa za war tych w Pra wie w PZD ...” wte -
dy, gdy wi nien być po wo ła ny § 23 ust. l Sta tu tu PZD. 
W uza sad nie niu tak spo rzą dzo nej uchwa ły Za rząd ROD
po wo łu je się na § 117 pkt 3, § 119 pkt l, 2, 3, 4, 5, §120 pkt
l i §124 Re gu la mi nu ROD, lecz wspo mnia ne uza sad nie nie
nie za wie ra żad nych in for ma cji w ja ki spo sób zo sta ły na -
ru szo ne przy wo ła ne prze pi sy. Po za tym Za rząd ROD nie
le gi ty mu je się do wo dem po twier dza ją cym speł nie nie wy -
mo gów za war tych w § 24 Sta tu tu PZD, tj. we zwa nie skar -
żą ce go przed za sto so wa niem ka ry, do usu nię cia w okre ś-
lo nym ter mi nie stwier dzo nych na ru szeń prze pi sów.

Wska za ne uchy bie nia pro ce du ral ne Za rzą du ROD, już
w mo men cie pod ję cia przed mio to wej uchwa ły, sta no wi ły
o jej bez sku tecz no ści na co po win na by ła zwró cić uwa gę
Ko mi sja Roz jem cza ROD. Roz po zna jąc spra wę Ko mi sja
Roz jem cza ROD na ru szy ła rów nież obo wią zu ją ca pro ce -
du rę po stę po wa nia roz jem cze go al bo wiem roz po zna ła
spra wę i orze kła w ze spo le dwu oso bo wym, wte dy gdy 
w myśl § 10 re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem -
czych PZD, ko mi sje roz jem cze ROD roz po zna ją i orze -
ka ją w ze spo łach co naj mniej trzy oso bo wych (prze wod ni -
czą cy i 2 człon ków). Na le ży przy tym zwró cić uwa gę na
błęd nie zre da go wa ną sen ten cję orze cze nia, al bo wiem po -

ORZEKA

1) uchy la orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w …….. sygn. akt ………….. z dnia …………….
2) uchy la orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD ……….. w ……………… z dnia …………..
3) uchy la uchwa łę Za rzą du ROD …………. w …………………  Nr ………..  z dnia ………………………….. w

spra wie wy mie rze nia ka ry po rząd ko wej, na ga ny z ostrze że niem Pa nu ……………………. i prze ka zu je spra wę te muż
Za rzą do wi do po now ne go roz pa trze nia.

UZA SAD NIE NIE
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praw na sen ten cja – w myśl § 28 pkt l po wo ła ne go wy żej
re gu la mi nu po stę po wa nia – win na brzmieć „od wo ła nia
nie uwzględ nia”. Błęd nie zo sta ła rów nież przy to czo na
pod sta wa praw na roz strzy gnię cia tj. § 57 pkt l re gu la mi -
nu po stę po wa nia, wte dy gdy po wi nien być wska za ny § 28
ust. l te goż re gu la mi nu. Błąd ten pró bo wa no na pra wić wy -
sy ła jąc spro sto wa nie do Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej,
lecz i w tym spro sto wa niu błęd nie po wo ła no się na § 29
ust. l ww. re gu la mi nu. Obok wy żej wska za nych na ru szeń
pro ce du ral nych, Ko mi sja Roz jem cza ROD ra żą co na ru -
szy ła § 17 ust. 3 Re gu la mi nu Po stę po wa nia Ko mi sji Roz -
jem czych PZD, al bo wiem nie za bez pie czy ła do wo du 
o sku tecz nym we zwa niu stron na po sie dze nie roz po znaw -
cze, jak rów nież na ru szy ła § 31 ust. l te goż re gu la mi nu
po przez nie za bez pie cze nie do wo du do rę cze nia stro nom
sen ten cji orze cze nia. Ko lej nym, ra żą cym na ru sze niem
obo wią zu ją cej pro ce du ry, jest na ru sze nie § 18 ust. 2 re gu -
la mi nu po stę po wa nia, po le ga ją ce na nie spo rzą dze niu pro -
to ko łu z po sie dze nia ze spo łu orze ka ją ce go.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w ……………………
po roz pa trze niu przed mio to wej spra wy od da li ła od wo ła -
nie ……………………… uzna jąc po stę po wa nie i orze -
cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD za pra wi dło we, a tym
sa mym uzna jąc skar żo ną uchwa łę Za rzą du ROD za sku -
tecz ną i wią żą cą stro ny. Nie zwró ci ła przy tym uwa gi 
(a po win na!!) na ist nie nie wska za nych wy żej na ru szeń
prze pi sów we wnątrz związ ko wych przez Za rząd ROD
przy po dej mo wa niu spor nej uchwa ły oraz przez Ko mi sję
Roz jem czą ROD w po stę po wa niu roz jem czym, sta no wią -
cych o bez sku tecz no ści tak uchwa ły Za rzą du ROD jak też
orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej ROD. A prze cież, w myśl
§ 43 ust. 2 re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych
PZD, obo wiąz kiem ze spo łu orze ka ją ce go OKR jest - mię -
dzy in ny mi - do ko na nie oce ny pra wi dło wo ści po stę po wa -
nia i orze ka nia ko mi sji roz jem czej ROD oraz oce ny czy
za skar żo na uchwa ła za rzą du ROD jest słusz na i pra wi dło -
wa oraz czy znaj du je uza sad nie nie.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza roz po zna jąc spór na ru -
szy ła rów nież i to w spo sób ra żą cy obo wią zu ją ce prze pi -
sy pro ce du ral ne. Nie za bez pie czy ła bo wiem do wo du
po twier dza ją ce go do rę cze nie stro nom we zwa nia na po sie -
dze nie od wo ław cze (brak w do ku men ta cji ta kie go do wo -

du – wy móg okre ślo ny w § 41 ust. 2 re gu la mi nu po stę po -
wa nia ko mi sji roz jem czych PZD), a tak że do wo du wy ma -
ga ne go § 18 ust. 2 w związ ku z § 50 re gu la mi nu po stę-
po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD tj. pro to ko łu z po sie -
dze nia ze spo łu orze ka ją ce go OKR w dniu 9 kwiet nia 2010
r. Uchy bie nia przed mio to we sta no wią o bez sku tecz no ści
skar żo ne go orze cze nia. Zwró ce nia uwa gi wy ma ga rów -
nież re dak cja pkt. 2 sen ten cji orze cze nia. Z tre ści sen ten -
cji w pkt. l wy ni ka, że OKR od da li ła od wo ła nie utrzy-
mu jąc w mo cy skar żo ne orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej
ROD, zaś w pkt. 2 OKR wska za ła § 16 ust. 3 mo cą któ re -
go po sta no wi ła „ode słać człon ko wi Związ ku zło żo ne od -
wo ła nie”. A prze cież ewen tu al ne go zwro tu od wo ła nia - w
myśl wska za nej nor my praw nej - mo gła do ko nać je dy nie
Ko mi sja Roz jem cza ROD i to przed skie ro wa niem spra -
wy na po sie dze nie roz po znaw cze. Stwier dze nie przez
OKR bra ku w do ku men ta cji roz jem czej peł no moc nic twa
oso by re pre zen tu ją cej stro nę skar żą cą, już na wet z te go
po wo du da wa ło OKR pod sta wę do uchy le nia orze cze nia
Ko mi sji Roz jem czej ROD, a nie do zwro tu od wo ła nia.

Wska zu jąc na uchy bie nia na tu ry for mal nej (na ru sze nie
przez za rząd ROD prze pi sów Sta tu tu PZD przy po dej mo -
wa niu spor nej uchwa ły oraz na ru sze nie pro ce du ry roz jem -
czej za rów no przez Ogro do wą Ko mi sję Roz jem czą jak 
i Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą) Kra jo wa Ko mi sja Roz -
jem cza na za sa dzie § 57 pkt 3 lit. b Re gu la mi nu Po stę po -
wa nia Ko mi sji Roz jem czych PZD uchy li ła orze cze nie
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w ………………….  
z dnia …………………………...................... (Sygn. akt.
…………….) uchy li ła orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej
ROD ……………….. w ……………………. z dnia
………………….. r. oraz uchy li ła uchwa łę za rzą du ROD
……………… w ……………………..................... z dnia
…………………. r. w spra wie wy mie rze nia ka ry po rząd -
ko wej na ga ny z ostrze że niem Pa nu................................
……………………….. i spra wę prze ka za ła za rzą do wi
ROD do po now ne go roz pa trze nia.

Przy po now nym roz po zna niu spra wy za rząd ROD wi -
nien wziąć pod uwa gę wska za nia za war te w przed mio to -
wym uza sad nie niu, a w szcze gól no ści sto so wać się do
za pi sów za war tych w § 40 ust. 4 Re gu la mi nu ROD.

Prze wod ni czą cy Ze spo łu Orze ka ją ce go 
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

/-/ mgr inż. Ro bert Kli ma szew ski
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XI. ROZSTRZYGNI¢CIA PREZYDIUM KR PZD

Po ni żej przed sta wia my czte ry uchwa ły Pre zy dium KR
PZD od no szą ce się do od wo łań od uchwał pre zy diów OZ.
Uchwa ły do ty czą bar dzo waż nych pro ble mów: 

• spra wo wa nia funk cji w or ga nach Związ ku przez oso -
by ra żą co na ru sza ją ce pra wo,

• za sad re pre zen ta cji i wa run ków, ja kie mu szą speł niać
uchwa ły or ga nów Związ ku,

• wy ko ny wa nia obo wiąz ków sta tu to wych przez or ga na
Związ ku.

• skut ków zrze cze nia się z peł nio nej funk cji w or ga nach
Związ ku

Zwra ca my uwa gę na uza sad nie nia do tych uchwał, gdyż
są one bar dzo ja sną wy kład nią obo wią zu ją ce go pra wa, 
a tak że wska zu ją wła ści wą dro gę po stę po wa nia or ga nów
Związ ku.

Z uchwal 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 uchwał do pu bli ka cji 

M. Pyt ka KR PZD. 

UCHWAŁA Nr 65/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 mar ca 2011 r.
w spra wie od wo ła nia AR od uchwa ły Pre zy dium OZ PZD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 56 ust. 6 pkt 1 sta tu tu
PZD, po sta na wia:

1. Nie uwzględ nić od wo ła nia i utrzy mać w mo cy za -
skar żo ną Uchwa łę nr (...)/2010 Pre zy dium Okrę go we go
Za rzą du PZD z (...) 2010 r. w spra wie od wo ła nia z człon -

ka Za rzą du ROD w Pa na AR.
2. Od pis ni niej szej uchwa ły do rę czyć:
1) AR,
2) Za rzą do wi ROD,
3) OZ PZD.

UZASADNIENIE

Za skar żo ną uchwa łą Pre zy dium OZ od wo ła ło AR 
z człon ka Za rzą du ROD, w któ rym peł nił funk cję Pre ze -
sa. Pre zy dium OZ uza sad ni ło swą de cy zję tym, że AR po -
sia da na swo jej dział ce po nadnor ma tyw ną al ta nę – prze -
kro cze nie do pusz czo nej re gu la mi nem ROD po wierzch ni
za bu do wy. Ja ko pod sta wę de cy zji Pre zy dium OZ wska -
za ło Uchwa łę Nr 3/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 
26 li sto pa da 2008 r. w spra wie in ter pre ta cji sta tu tu PZD
uzna jąc, że czło nek or ga nu, któ ry ra żą co na ru sza pra wo
nie mo że god nie re pre zen to wać Związ ku.

AR w od wo ła niu od uchwa ły Pre zy dium OZ pod no si, że
uży te w § 1 za skar żo nej uchwa ły sfor mu ło wa nia „nie god -
ne go re pre zen to wa nia in te re sów, dzia ła nia na szko dę oraz
pod wa ża nia za ufa nia do or ga nów PZD” nie wy ni ka ją 
z żad ne go usta le nia za war te go w pro to ko le z kon tro li
prze pro wa dzo nej w ROD  przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi -
zyj ną. Od wo łu ją cy się wy ja śnia, że al ta na zo sta ła roz bu -
do wa na w 1994 r. na pod sta wie za twier dzo ne go przez
ów cze sny Za rząd ROD pla nu roz bu do wy i nikt do tej po -
ry nie miał za strze żeń co do jej zgod no ści z pra wem. Pod -
wa ża usta le nia po wo ła nej przez Okręg ko mi sji – tak że
skład ko mi sji oraz brak zna jo mo ści pod sta wo wych okre -

śleń sto so wa nych w bu dow nic twie. Po nad to wska zu je na
nie sto so wa nie się do obo wią zu ją ce go Ko dek su Po stę po -
wa nia Ad mi ni stra cyj ne go w za kre sie spo rzą dze nia „pro to -
ko łu z prze pro wa dzo nej we ry fi ka cji ob mia ru al tan
człon ków or ga nów sta tu to wych ROD”. W dal szej czę ści
od wo ła nia AR pod no si, że kon tro la al tan od by ła się po za -
koń cze niu se zo nu dział ko we go, a przy od wo ła niu z człon -
ka Za rzą du zła ma no „wszel kie pro ce du ry obo wią zu ją ce
w tym za kre sie”. Od wo łu ją cy się pod no si tak że, że po wia -
do mie nie Se kre ta rza Za rzą du ROD od pi sem uchwa ły o Je -
go od wołaniu jest zła ma niem Usta wy o ochro nie da nych
oso bo wych. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, w opar ciu o do star czo -
ne przez stro ny po stę po wa nia do ku men ty i wy ja śnie nia
stwier dzi ło:

1. Na le ży przede wszyst kim wy ja śnić, że przy wo ły wa -
ne przez od wo łu ją ce go się prze pi sy Ko dek su Po stę po wa -
nia Ad mi ni stra cyj ne go nie ma ją za sto so wa nia do po stę -
po wa nia we wnątrz or ga ni za cyj ne go, któ re wy zna cza sta -
tut PZD. Nie ma ją tak że za sto so wa nia do kon tro li zgod no -
ści za bu do wy na dział kach z prze pi sa mi związ ko wy mi
do ko ny wa nej przez we wnętrz ne or ga ny Związ ku i po wo -
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ły wa ne przez te or ga ny ze spo ły kon tro l ne.
2. Zgod nie z § 50 ust. 1 sta tu tu PZD or gan Związ ku lub

je go czło nek mo że być od wo ła ny w ra zie stwier dze nia, że
nie wy ko nu je przy ję tych obo wiąz ków lub dzia ła na szko -
dę Związ ku. Są to za tem ko niecz ne wa run ki, któ re mu szą
wy stą pić, bądź ra zem, bądź przy naj mniej je den z nich, aby
moż na by ło od wo łać człon ka or ga nu PZD. Or gan od wo -
łu ją cy wi nien po dać pra wi dło wą pod sta wę praw ną i wy -
ka zać, na czym po le ga nie wy ko ny wa nie obo wiąz ków lub
dzia ła nie na szko dę Związ ku. Pre zy dium OZ w za skar żo -
nej uchwa le po wo ła ło się na wła ści wą pod sta wę praw ną 
– wy żej wy mie nio ny § 50 ust. 1 sta tu tu PZD w związ ku 
z § 107 ust. 4, 5 i 6 re gu la mi nu ROD oraz na uchwa łę 
Nr 3/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie in ter pre ta cji
sta tu tu PZD. Wska za ne prze pi sy od no szą się do:

1) do pusz czal nych wy mia rów al ta ny na dział ce w ROD
– po wierzch nia za bu do wy, ta ras, wy so kość al ta ny,

2) in ter pre ta cji sta tu tu PZD do ko na nej przez Kra jo wą
Ra dę PZD, z któ rej wy ni ka, że nie do pusz czal ne jest spra -
wo wa nie man da tu w ja kim kol wiek or ga nie Związ ku przez
oso by ra żą co na ru sza ją ce pra wo. Za ra żą ce na ru sze nie
pra wo uzna ne zo sta ło wy bu do wa nie po nadnor ma tyw nej
al ta ny.

3. Uza sad nie nie po wyż szej in ter pre ta cji Kra jo wej Ra dy
PZD opar te jest mię dzy in ny mi na pierw szo pla no wym
obo wiąz ku człon ka or ga nu Związ ku – wy ni ka ją cym z §
43 ust. 1 pkt 1 sta tu tu PZD – cyt: „Czło nek PZD wy bra -
ny do or ga nu PZD ma obo wią zek re pre zen to wać god nie
in te re sy PZD”. Kra jo wa Ra da PZD uzna ła, że czło nek or -
ga nu PZD ra żą co na ru sza ją cy pra wo nie mo że god nie re -
pre zen to wać in te re sów PZD.

4. Bio rąc po wyż sze pod uwa gę uży te w § 1 za skar żo nej
uchwa ły sfor mu ło wa nia nie wy ni ka ją wprost z pro to ko łu
kon tro li, ale są efek tem jej wy ni ków w spra wie za bu do wy
na dział ce AR.

5. Dla oce ny sta nu fak tycz ne go dot. al ta ny na dział ce
AR nie ma żad ne go zna cze nia czas, w któ rym zo sta ła roz -
bu do wa na, ani też zgo da Za rzą du ROD na roz bu do wę.
Ża den or gan Związ ku ni gdy nie miał upo waż nie nia do
wy da wa nia ze zwo leń na zła ma nie pra wa. Do pusz czal ne
wy mia ry al ta ny na dział ce w ROD są nie zmien ne od koń -

ca lat 80-tych XX wie ku i dzi siaj obo wią zu ją ta kie sa me
za sa dy jak w 1994 r. W 1994 r. Za rząd ów cze sne go POD
nie miał upraw nień do wy da wa nie zgo dy na bu do wę al tan
prze kra cza ją cych do pusz czo ne re gu la mi nem mak sy mal -
ne wy mia ry al tan. W 1994 r. obo wią zy wa ła tak że, ta ka sa -
ma jak obec nie, de fi ni cja po wierzch ni za bu do wy – jest to
rzut pio no wy ścian ze wnętrz nych ogra ni cza ją cych po -
miesz cze nia. Nie ma zna cze nia, na ja kiej kon dy gna cji te
po miesz cze nia się znaj du ją, ani ja ką prak tycz ną ro lę peł -
nią. Za bu do wa nie po wierzch ni pod ta ra sem zwięk szy ło
więc po wierzch nię za bu do wy al ta ny AR, choć nie zwięk -
szy ło jej wy so ko ści, bo wiem wej ście do al ta ny na dal znaj -
du je się na tym sa mym po zio mie, co do tych czas.

6. Z do ku men ta cji wy ni ka, że w ogro dze niu ze wnętrz -
nym ROD, bę dą cym jed no cze śnie ogro dze niem dział ki,
AR wy bu do wał furt kę, a więc tak że ra żą co na ru szył pra -
wo, bo wiem w ten spo sób na ru szył in fra struk tu rę na le żą -
cą do PZD.

7. Nie ma tak że zna cze nia dla tej spra wy czas, w któ -
rym wy ko ny wa no czyn no ści kon tro l ne do ty czą ce za bu -
do wy na dział ce, bo wiem wy mia ry al ta ny są nie zmien ne
bez wzglę du na po rę ro ku.

8. Na le ży tak że usto sun ko wać się do in nych za rzu tów
od wo łu ją ce go się i stwier dzić, że 

1) pod czas od wo ła nia z człon ka Za rzą du ROD nie na ru -
szo no pro ce du ry obo wią zu ją cej w PZD – nie ma tu za sto -
so wa nia pro ce du ra ad mi ni stra cyj na wy ni ka ją ca z KPA,

2) do star cze nie uchwa ły o od wo ła niu z człon ka Za rzą -
du Se kre ta rzo wi te go Za rzą du w żad nym stop niu nie na -
ru sza usta wy o ochro nie da nych oso bo wych, bo wiem są to
spra wy we wnątrz or ga ni za cyj ne i in for mo wa ne są tyl ko
za in te re so wa ne or ga ny Związ ku i ich człon ko wie. Za rząd
ROD, a w tym je go człon ko wie, mu szą wie dzieć o de cy -
zjach or ga nu wyż sze go stop nia od no szą cych się do je go
skła du i przy czy nach pod ję cia de cy zji. 

W kon klu zji Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna ło, że
Pre zy dium OZ mia ło pra wo od wo łać AR z człon ka Za -
rzą du ROD i nie zna la zło oko licz no ści do pod wa że nia za -
skar żo nej uchwa ły i w związ ku z tym orze kło jak na
wstę pie.

War sza wa, dnia 30 mar ca 2011 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Sta ni sław CHODAK



58

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 56 ust. 6 pkt 2 oraz § 57
sta tu tu PZD w związ ku z § 92 ust. 3 sta tu tu PZD i § 40 
ust. 2 i 3 re gu la mi nu ROD, po sta na wia:

1. Nie uwzględ nić wnio sku.
2. Uchy lić Uchwa łę nr (...)/2010 Pre zy dium OZ PZD w

spra wie od wo ła nia Pa na BG od uchwa ły nr (...)/2010 Za -
rzą du ROD.

3. Stwier dzić nie waż ność uchwa ły nr (...)/2010 Za rzą du
ROD o od wo ła niu Pa na BG z funk cji człon ka Za rzą du
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go.

4. Od pis ni niej szej uchwa ły do rę czyć:
1) Za rzą do wi ROD,
2) BG,
3) OZ PZD

UCHWAŁA Nr 68/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 mar ca 2011 r.
w spra wie wnio sku o stwier dze nie nie waż no ści Uchwa ły nr (...)/2010 Pre zy dium OZ PZD 

w spra wie od wo ła nia Pa na BG od uchwa ły nr (...)/2010 z Za rzą du ROD

UZASADNIENIE

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, po zba da niu do star czo -
nych przez stro ny ma te ria łów do ty czą cych tej spra wy,
stwier dzi ło:

1. Wnio sek o stwier dze nie nie waż no ści Uchwa ły Pre -
zy dium OZ PZD nr (...)/2010 zo stał skie ro wa ny do nie -
ist nie ją ce go or ga nu Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
– Za rzą du Kra jo we go oraz nie speł nia wy mo gów okre ślo -
nych sta tu tem PZD i re gu la mi nem ROD. Zgod nie z § 93
ust. 3 sta tu tu PZD do wy stę po wa nia w imie niu za rzą du
ROD umo co wa ni są pre zes za rzą du wraz z in nym człon -
kiem za rzą du ROD. Za rząd mo że być re pre zen to wa ny
przez dwóch człon ków, a nie tyl ko przez pre ze sa. Pre zes,
zgod nie z kom pe ten cja mi wy ni ka ją cy mi ze sta tu tu PZD,
kie ru je pra ca mi za rzą du ROD, ale nie ma umo co wa nia do
sa mo dziel ne go re pre zen to wa nia te go za rzą du. 

2. Przed ło żo ny wnio sek po wo łu je się na na ru sze nie
prze pi sów Ko dek su Po stę po wa nia Ad mi ni stra cyj ne go,
któ ry w żad nym za kre sie nie ma za sto so wa nia do po stę po -
wa nia we wnątrz związ ko we go. Po wo ły wa nie się na KPA
nie ma więc w tej spra wie uza sad nie nia, ani wpły wu na
oce nę me ry to rycz ną, dla te go żad ne ar gu men ty przy wo łu -
ją ce za pod sta wę KPA nie są bra ne pod uwa gę w oce nie
pod ję tych de cy zji i ich zgod no ści z pra wem związ ko wym.
Po stę po wa nie we wnątrz związ ko we re gu lu ją wy łącz nie
prze pi sy PZD.

3. Wnio sko daw ca za rzu ca od wo łu ją ce mu się od uchwa -
ły Za rzą du ROD BG, że w ter mi nie 14 dni nie zło żył od -
wo ła nia do Za rzą du ROD, co prze czy po ucze niu za war-
tym w uchwa le Za rzą du, któ re jest zgod ne z brzmie niem
§ 50 ust. 5 sta tu tu PZD. Sprzecz ność wy ni ka z do pa so wy -
wa nia brzmie nia roż nych prze pi sów, w tym prze pi sów
KPA, do wła snej oce ny zda rzeń. W po stę po wa niu we -
wnątrz związ ko wym w spra wie od wo ła nia człon ka or ga nu
lub ca łe go or ga nu nie ma obo wiąz ku prze ka zy wa nia spra -
wy do pierw szej in stan cji w ce lu sa mo kon tro li pod ję tej
uchwa ły. Ta kie go sys te mu nie ma w żad nym po stę po wa -
niu we wnątrz związ ko wym.

4. Za rzut wnio sko daw cy o bra ku uza sad nie nia do
uchwa ły Pre zy dium OZ jest nie traf ny, bo wiem Pre zy dium
OZ w spo sób wy czer pu ją cy uza sad nia pod ję tą de cy zję.

5. Pre zy dium KR PZD po mi ja in ne uwa gi wnio sko daw -
cy ze wzglę du na Je go brak umo co wa nia, jak rów nież nie
zwią za ne z me ri tum spra wy i nie ma ją ce żad ne go opar cia
w obo wią zu ją cych prze pi sach związ ko wych.

Z po wyż szych po wo dów, a tak że ni żej przy to czo nych,
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nie uwzględ ni ło wnio sku.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD wraz z ak ta mi otrzy -
ma ło Uchwa łę Nr (...)/2010 Za rzą du ROD o od wo ła niu
Pa na BG z funk cji człon ka Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go, któ rą otrzy mał BG. Przed mio to wa Uchwa -
ła jest pod pi sa na tyl ko przez Pre ze sa Za rzą du ROD, a więc
nie speł nia pod sta wo wej za sa dy dwu oso bo wej re pre zen -
ta cji or ga nów Związ ku, w szcze gól no ści dla za rzą du ROD
za war tych w § 92 ust. 3 sta tu tu PZD i § 43 ust. 3 re gu la -
mi nu ROD. Za tem uchwa la nie speł nia wy mo gów okre -
ślo nych pra wem związ ko wym – jest sprzecz na z po sta no-
wie nia mi sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD, a więc jest 
z mo cy pra wa nie waż na. Dla te go też Pre zy dium KR PZD,
po otrzy ma niu tej uchwa ły, zgod nie z dys po zy cją § 57 
ust. 2 sta tu tu PZD stwier dzi ło jej nie waż ność.

Nie waż ność Uchwa ły Za rzą du ROD win no stwier dzić
Pre zy dium OZ PZD, ale te go nie uczy ni ło. Po nie waż je -
go roz strzy gnię cie za war te w Uchwa le nr (...)/2010 sta je
się bez przed mio to we w świe tle de cy zji Pre zy dium KR
PZD, na le ża ło uchy lić uchwa łę Pre zy dium OZ.

Pre zy dium Kra jo wej PZD roz strzy ga jąc tę spra wę zwró -
ci ło uwa gę na to, że z prze ka za nych do ku men tów nie
moż na usta lić wła ści wej na zwy ROD. Nie moż na te go
usta lić szcze gól nie na pod sta wie pism Za rzą du ROD – in -
na na zwa wid nie je na pie cząt ce na głów ko wej, in na na na -
dru ku fir mo wym i co naj mniej jesz cze dwie róż nią ce się
od sie bie na zwy w tre ści uchwa ły, czy wnio sku. Jesz cze
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in na na zwa wid nie je w pi śmie prze wod nim OZ PZD – ta
na zwa jest toż sa ma z na zwą zgło szo ną do Re je stru ROD,
ale róż ni się zna czą co od na zwy po da nej do GUS i wid nie -
ją cej w de cy zji o nada niu nu me ru REGON.

Jest to sy tu acja nie do pusz czal na - ROD mo że mieć tyl -
ko jed ną na zwę, dla te go Pre zy dium KR PZD zo bo wią zu -
je OZ PZD do wpro wa dze nia do ob ro tu na zwy ROD
zgod nej z de cy zją o jej nada niu.

UZASADNIENIE

UCHWAŁA Nr 67/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 mar ca 2011 r.
w spra wie od wo ła nia KL od Uchwa ły Nr (...)/2010 Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD

War sza wa, dnia 30 mar ca 2011 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Sta ni sław CHODAK

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 50 ust. 3, 4 i 5, § 56 
ust. 6 pkt 2 oraz § 57 sta tu tu PZD, po sta na wia:

1. Uwzględ nić od wo ła nie i uchy lić za skar żo ną Uchwa -
łę Nr (...)/2010 Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD 
w spra wie od wo ła nia KL od uchwa ły nr (...)/2009 Za rzą -
du ROD.

2. Stwier dzić nie waż ność Uchwa ły nr (...)/2009 Za rzą -
du ROD w spra wie od wo ła nia KL z funk cji Pre ze sa ROD
i z człon ka Za rzą du.

3. Od pis ni niej szej uchwa ły do rę czyć:
1) KL,
2) OZ PZD,
3) Za rzą do wi ROD.

Za skar żo ną uchwa łą Pre zy dium OZ PZD utrzy ma ło 
w mo cy uchwa łę nr (...)/2009 Za rzą du ROD o od wo ła niu
KL z człon ka Za rzą du, w któ rym peł nił funk cję Pre ze sa.
W uza sad nie niu Pre zy dium OZ stwier dzi ło, że KL od mó -
wił przy ję cia uchwa ły Za rzą du ROD pod czas pró by jej
wrę cze nia przed wal nym ze bra niem spra woz daw czo -wy -
bor czym w dniu 24.04.2010 r. i prze kro czył sta tu to wy czas
na zło że nie od wo ła nia do Pre zy dium OZ, jed nak zgod nie 
z su ge stią Kra jo wej Ra dy Pre zy dium OZ po sta no wi ło roz -
pa trzyć od wo ła nie i po za po zna niu się z do ku men ta mi i ko -
re spon den cją w tej spra wie po sta no wi ło „jak wy żej”.

Od wo łu ją cy się KL przy ta cza na stę pu ją ce ar gu men ty:
• Uchwa ła zo sta ła pod ję ta na nie pra wo moc nym po sie -

dze niu Za rzą du ROD 
• Uchwa łę Za rzą du usi ło wa no wrę czyć skar żą ce mu

przed roz po czę ciem wal ne go ze bra nia spra woz daw czo -
-wy bor cze go w rok po jej pod ję ciu 

• KL twier dzi, że nie po in for mo wa no Go, cze go do ty czy
uchwa ła, a wrę cza ją ce go po pro sił o prze sła nie uchwa ły za
po śred nic twem pocz ty, cze go nie uczy nio no.

• W od wo ła niu pod no si tak że sze reg spraw do ty czą cych
in we sty cji w tym ROD i strat po wsta łych z nie go spo dar -
no ści.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców stwier dzi ło co na stę pu je:

1. Pro blem w tej spra wie spro wa dza się do lek ce wa że -
nia obo wiąz ków wy ni ka ją cych ze sta tu tu PZD, któ re cią -
żą na or ga nach Związ ku. Za rząd ROD pod jął uchwa łę 
o od wo ła nia ze swe go skła du pre ze sa te go za rzą du i przez
rok nie do rę czył jej za in te re so wa ne mu, unie moż li wia jąc
ja ką kol wiek re ak cje prze wi dzia ną sta tu tem PZD. Co wię -
cej, po przez nie do rę cze nie tej uchwa ły za in te re so wa ne -
mu, nie mo że ona od no sić żad nych skut ków praw nych –
wa run kiem wej ścia w ży cie ta kiej uchwa ły jest jej do rę -
cze nie do ad re sa ta. Sta tut wy raź nie sta no wi, że tyl ko wnie -
sie nie od wo ła nia nie wstrzy mu je od wo ła nia. Pró ba
wrę cze nia tej uchwa ły po ro ku tuż przed wal nym ze bra -
niem spra woz daw czo -wy bor czym jest kro kiem ma ją cym
na ce lu unie moż li wie nie za in te re so wa ne mu kan dy do wa -
nie do or ga nów PZD, ale na le ży się za sta no wić, czy po
upły wie ro ku od jej pod ję cia moż na się nią po słu gi wać.

2. Pró ba wrę cze nia uchwa ły KL przed wal nym ze bra -
niem w 2010 r. nie jest jed no znacz na. Na od wro cie
uchwa ły jest ad no ta cja pod pi sa na przez dwie oso by, 
z któ rej wy ni ka, że „KL od mó wił przy ję cia uchwa ły 
nr (...)/2009 dot od wo ła nia (?) z funk cji Pre ze sa Za rzą du
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ROD”. Nie jest to in for ma cja wła ści wa, gdyż z tre ści
uchwa ły wy ni ka, że do ty czy od wo ła nia z funk cji Pre ze sa
i z człon ka Za rzą du. Przy czym ca łe po stę po wa nie do ty -
czy wła śnie od wo ła nia z człon ka za rzą du ROD, a nie 
z funk cji pre ze sa. Spra wa od wo ła nia KL z funk cji pre ze -
sa win na być przed mio tem osob nej ana li zy, bo wiem jest to
przy kład na ku rio zal ne wręcz for mu ło wa nie uchwał za -
rzą du ROD. Wcze śniej sze uchwa ły za rzą du ROD o od -
wo ła niu KL z funk cji pre ze sa by ły uchy la ne przez
Pre zy dium OZ z przy czyn for mal nych. Jed nak w żad nej
uchwa le Pre zy dium OZ nie usto sun ko wa ło się do me ry to -
rycz nej stro ny tych uchwał i tak po zo sta ło do koń ca te go
po stę po wa nia.

3. W ko lej nych uchwa łach Za rzą du ROD pa da ją za rzu -
ty pod ad re sem KL, któ rych w żad nym po stę po wa niu nie
zwe ry fi ko wa no. Sam za in te re so wa ny w od wo ła niach
przed sta wiał ar gu men ty i zda rze nia, któ re win ny być skru -
pu lat nie spraw dzo ne – szcze gól nie spra wa obec no ści na
po sie dze niu Za rzą du ROD. Z tre ści uchwa ły wy ni ka, że 
w po sie dze niu uczest ni czył KL, ale zo stał wy łą czo ny z
gło so wa nia nad tą uchwa łą. KL twier dzi, że w ogó le nie
uczest ni czył w tym po sie dze niu. Po da je rów nież na zwi -
ska in nych człon ków Za rzą du, któ rzy w po sie dze niu nie
uczest ni czy li. Pre zy dium OZ nie usto sun ko wa ło się do te -
go wąt ku spra wy.

4. Zgod nie z § 50 ust. 1 sta tu tu PZD od wo ła nie z człon -
ka or ga nu Związ ku mo że na stą pić w ra zie stwier dze nia,
że nie wy ko nu je przy ję tych obo wiąz ków lub dzia ła na
szko dę Związ ku. Uchwa ła Za rzą du ROD za wie ra sze reg
za rzu tów, w tym cał ko wi cie nie zro zu mia łe. KL w od wo -
ła niu do Pre zy dium OZ od niósł się do wszyst kich za rzu -
tów, na to miast Pre zy dium OZ nie usto sun ko wa ło się do
żad nej spra wy me ry to rycz nie. W za skar żo nej uchwa le
Pre zy dium OZ nie ma ani jed ne go sło wa na te mat za rzu -
tów i ar gu men tów od wo łu ją ce go się. W tym sta nie rze -
czy, za skar żo na uchwa ła nie jest uchwa łą or ga nu PZD
usto sun ko wu ją cą się do od wo ła nia człon ka PZD. W tej
spra wie in ter we nio wa ła Kra jo wa Ra da PZD, któ ra w pi -
śmie z dnia (...)2010 r. wska zy wa ła na ko niecz ność wy -
ja śnie nia wie lu wąt ków tej spra wy i me ry to rycz ne go
usto sun ko wa nia się Pre zy dium OZ do po szcze gól nych
za rzu tów, jak i oświad czeń KL. Za skar żo na uchwa ła Pre -
zy dium OZ nie za wie ra żad nej oce ny me ry to rycz nej po -
waż ne go spo ru i po waż nych za strze żeń do funk cjo -

no wa nia or ga nów PZD w tym ROD.
5. Je śli cho dzi o uchwa łę nr (...)/2009 Za rzą du ROD o

od wo ła niu KL z człon ka za rzą du, to na le ży stwier dzić, że
ni gdy nie zo sta ła wpro wa dzo na do obie gu. Po ro ku od jej
pod ję cia, tuż przed wal nym ze bra niem spra woz daw czo -
-wy bor czym pod ję to pró bę wrę cze nia, jak wy ni ka z ad -
no ta cji na od wro cie, uchwa ły o od wo ła niu z funk cji
pre ze sa, co w świe tle roz po czy na ją ce go się wal ne go ze -
bra nia wy bor cze go nie mia ło już żad ne go zna cze nia.
Przyj mu jąc, że oso by usi łu ją ce wrę czyć uchwa łę nr
(...)/2009 KL przed wal nym ze bra niem, po in for mo wa ły
Go o jej tre ści tak jak zo sta ło za pi sa ne na od wro cie, na le -
ży uznać, że przed mio to wa uchwa ła tak że w tym mo men -
cie nie do tar ła do ad re sa ta, gdyż klu czo wym dla spra wy
jest za war te w jej tre ści od wo ła nie z człon ka za rzą du, a
nie z funk cji pre ze sa. W tym dniu od by wa ło się wal ne ze -
bra nie spra woz daw czo -wy bor cze, a więc w tym dniu wy -
ga sły man da ty wszyst kich człon ków Za rzą du ROD
nie za leż nie od peł nio nej w tym Za rzą dzie funk cji. Bio rąc
pod uwa gę treść no tat ki na od wro cie uchwa ły Za rzą du,
na le ży uznać, że uchwa ła nr (...)/2009 Za rzą du ROD o od -
wo ła niu KL z człon ka Za rzą du te go ROD, nie do tar ła do
ad re sa ta przed wy ga śnię ciem je go man da tu człon ka Za -
rzą du z po wo du za koń cze nia ka den cji. W tym sta nie rze -
czy na le ży kon se kwent nie uznać, że uchwa la nr (...)/2009
Za rzą du ROD po przez jej nie do rę cze nie ad re sa to wi, by ła
sprzecz na z za sa da mi okre ślo ny mi sta tu tem PZD, a więc
na le ża ło stwier dzić jej nie waż ność.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do ko na ło ana li zy sa -
mych uchwał Za rzą du ROD i Pre zy dium OZ PZD, jed nak
to OZ wi nien nie tyl ko do ko nać ana li zy uchwa ły Za rzą du
ROD, ale zba dać ca ło kształt oko licz no ści to wa rzy szą cych
pod ję ciu tej uchwa ły oraz sfor mu ło wa nych w niej za rzu -
tów. Pre zy dium OZ nie do ko na ło żad nej ana li zy, nie usto -
sun ko wa ło się do żad ne go wąt ku spra wy, do żad ne go
za rzu tu pod ad re sem od wo łu ją ce go się, ale przede wszyst -
kim nie wy ja śni ło, dla cze go uchwa ła o od wo ła niu z człon -
ka or ga nu PZD nie zo sta ła przez rok wy sła na do ad re sa ta,
a o pró bie jej wrę cze nia przed wal nym ze bra niem, świad -
czy sa ma no tat ka na od wro cie tej uchwa ły.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD wy eli mi no wa ło z ob ro tu praw ne go obie uchwa ły 
– Pre zy dium OZ i Za rzą du ROD.

War sza wa, dnia 30 mar ca 2011 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Sta ni sław CHODAK
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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 § 56 ust. 8 sta tu tu PZD, po sta -
na wia:

1. Uwzględ nić od wo ła nie i 
a) uchy lić Uchwa łę Nr (...)/2010 Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du w spra wie od wo ła nia od uchwa ły Za rzą du ROD 

nr (...)/2010,
b) uchy lić Uchwa łę Nr (...)/2010 pod ję tą na po sie dze niu Za rzą du ROD od wo łu ją cą Wi ce pre ze sa DZ z Za rzą du ROD.
2. Od pis ni niej szej uchwa ły do rę czyć:
a) DZ,
b) Za rzą do wi ROD,
c) Pre zy dium OZ PZD.

UCHWAŁA Nr 98/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 kwiet nia 2011 r.
w spra wie od wo ła nia DZ od Uchwa ły Nr (...)/2010 Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD

UZASADNIENIE

Za skar żo ną uchwa łą Pre zy dium OZ PZD nie uwzględ -
ni ło od wo ła nia DZ od uchwa ły Za rzą du ROD, mo cą któ -
rej zo stał od wo ła ny z człon ka te go Za rzą du.

Za rząd ROD uza sad nił de cy zję o od wo ła nie ze swe go
skła du DZ nie wy ko ny wa niem przez nie go obo wiąz ków 
i dzia ła niem na szko dę Związ ku.

DZ za rzu ca uchwa le Za rzą du ROD, że zo sta ła pod ję ta na
nie pra wo moc nym po sie dze niu Za rzą du ROD. Od wo łu ją -
cy się stwier dza, że do tych cza so wa Pre zes Za rzą du ROD
zło ży ła re zy gna cję z peł nie nia funk cji Pre ze sa – po da je, że
od  paź dzier ni ka 2010 r. ja ko Wi ce pre zes za stę po wał Pre -
ze sa w peł nie niu obo wiąz ków – i ja ko zwy kły czło nek Za -
rzą du nie mia ła upraw nień do zwo ła nia po sie dze nia
Za rzą du w dniu (...) /po sie dze nia, na któ rym pod ję to uchwa -
łę o od wo ła niu DZ – dop. red./. Od wo łu ją cy nie usto sun ko -
wał się do sta wia nych przez Za rząd ROD za rzu tów.

Pre zy dium OZ PZD uza sad ni ło swą de cy zję o nie
uwzględ nie niu od wo ła nia DZ po twier dza jąc sta wia ne
przez Za rząd ROD za rzu ty oraz wy ja śnia jąc kwe stię pra -
wo moc no ści po sie dze nia Za rzą du ROD. Pre zy dium OZ
PZD uznało, że sko ro re zy gna cja z funk cji pre ze sa nie by -
ła przed mio tem ob rad Za rzą du ROD, a sa ma pre zes wy -
co fa ła swą re zy gna cję, to Pre zy dium OZ uzna ło, że peł ni ła
tę funk cję nie prze rwa nie. Roz strzy ga jąc tę spra wę Pre zy -
dium OZ po sił ko wa ło się art. 61 § 1 ko dek su cy wil ne go
uzna jąc, że w pra wie związ ko wym ten przy pa dek nie jest
jed no znacz nie ure gu lo wa ny.

Od wo łu ją cy się za rzu ca uchwa le Pre zy dium OZ błęd ną
in ter pre ta cję pro ce du ry do ty czą cej re zy gna cji z funk cji
pre ze sa za rzą du ROD oraz błęd ne za sto so wa nie przy wo -
ła ne go prze pi su ko dek su cy wil ne go. DZ pod wa ża rów -
nież stwier dze nie w uza sad nie niu do za skar żo nej uchwa ły
o „prze pro wa dze niu wni kli we go po stę po wa nia wy ja śnia -
ją ce go”.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, po zba da niu do star czo -
ne go przez stro ny ma te ria łu stwier dzi ło:

1. Klu czo wym dla roz pa trze nia tej spra wy jest pra wo -
moc ność po sie dze nia Za rzą du ROD, na któ rym pod ję to

uchwa łę o od wo ła niu DZ z człon ka te go Za rzą du. Bez spor -
nym jest, że Pre zes Za rzą du ROD zło ży ła re zy gna cję 
z funk cji Pre ze sa. Roz bież ne są tyl ko da ty zło że nia tej re -
zy gna cji – w uza sad nie niu do uchwa ły Pre zy dium OZ po -
da no, że re zy gna cję zło ży ła w dniu (...) 2010 r. DZ po da je,
że w związ ku z po twier dze niem re zy gna cji od  paź dzier ni -
ka 2010 r. kie ro wał pra ca mi Za rzą du ROD ja ko Wi ce pre zes.

2. Pre zy dium OZ stwier dza, że re zy gna cja nie od nio sła
skut ku praw ne go, gdyż nie zo sta ła za twier dzo na przez Za -
rząd, a w dniu (...) paź dzier ni ka 2010 r. od wo ła ła swą de -
cy zję o re zy gna cji i zo sta ło to przy ję te przez Za rząd ROD.
Pre zy dium OZ po sił ku je się w tej oce nie art. 61 § 1 ko dek -
su cy wil ne go, któ ry sta no wi, że moż na od wo łać swe
oświad cze nie wo li, je śli od wo ła nie doj dzie do ad re sa ta
przed, lub rów no cze śnie z tym oświad cze niem. Pre zy dium
OZ uza sad nia od wo ła nie się do ko dek su cy wil ne go tym,
że w pra wie związ ko wym ten te mat nie jest ure gu lo wa ny.

3. Na le ży stwier dzić, że oce na Pre zy dium OZ PZD nie
od po wia da obo wią zu ją ce mu sta no wi praw ne mu. Zło że nie
re zy gna cji z peł nio nej funk cji jest jed no stron nym oświad -
cze niem wo li, któ re w spo sób do sta tecz ny ujaw nia in ten -
cje skła da ją ce go, świa do me go skut ków praw nych oświad -
cze nia. Pra wo związ ko we sto su je w prak ty ce ta kie oświad -
cze nie wo li w za kre sie zrze cze nie się człon ko stwa w PZD
i pra wa użyt ko wa nia dział ki oraz re zy gna cji z człon ko stwa
w or ga nie PZD. Są to o wie le po waż niej sze de cy zje i zgod -
nie ze sta tu tem PZD oświad cze nie jest sku tecz ne z chwi lą
je go do rę cze nia do or ga nu PZD (wa run ki, ja kie mu si speł -
nić oświad cze nie, są enu me ra tyw nie wy mie nio ne w każ -
dym przy pad ku). Jed na jest przy tym za sa da – oświad -
cze nie od no si sku tek z chwi lą do tar cia do ad re sa ta. Dla je -
go sku tecz no ści w żad nym przy pad ku nie jest wy ma ga na
jak kol wiek de cy zja or ga nu PZD. W przy pad ku re zy gna cji
z funk cji pre ze sa za rzą du ROD z za cho wa niem człon ko -
stwa w tym or ga nie, nie moż na sto so wać re guł nie wy mie -
nio nych w sta tu cie PZD w żad nym in nym przy pad ku. Nie
moż na uza leż niać sku tecz no ści zło żo nej re zy gna cji od roz -
pa trze nia jej przez za rząd ROD i jej przy ję ciu lub nie – za -
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rząd, ani in ny or gan Związ ku nie ma za pi sa nych w sta tu -
cie upraw nień do przyj mo wa nia lub nie te go ty pu oświad -
czeń wo li. Nie traf ne jest też przy wo ła nie przez Pre zy dium
OZ PZD  art. 61 ust. 1 ko dek su cy wil ne go. Rze czy wi ście
ten prze pis sta no wi, że moż na od wo łać swo je oświad cze -
nie wo li, ale tyl ko wte dy, gdy to od wo ła nie do trze do ad -
re sa ta rów no cze śnie z tym oświad cze niem wo li, al bo przed
tym oświad cze niem. W tym przy pad ku bez spor nie oświad -
cze nie wo li o zło że niu re zy gna cji do tar ło do ad re sa ta, czy -
li do Za rzą du ROD, przed od wo ła niem te go oświad cze nia.
Po wo łu jąc się na ten prze pis jest do kład nie ta ka sa ma sy -
tu acja, jak po wo łu jąc się na prze pi sy pra wa związ ko we go
– od wo ła nie oświad cze nia wo li jest nie sku tecz ne. Dla sku -
tecz no ści oświad cze nia wo li nie ma zna cze nia, kie dy ad re -
sat za po znał się z je go tre ścią, wy star czy, że oświad cze nie
wo li do szło do ad re sa ta w spo sób za pew nia ją cy mu re al ną
moż li wość za po zna nia się z je go tre ścią (ko men tarz do art.
61 ko dek su cy wil ne go Lex 2009). Oczy wi ście orzecz nic -
two w spra wie wy kład ni art. 61 ko dek su cy wil ne go sta no -
wi, że po do tar ciu do ad re sa ta oświad cze nia wo li moż na
go od wo łać za zgo dą ad re sa ta, ale nie w sy tu acji, gdy 
w grę wcho dzi wy bie ral na funk cja. Sto su jąc tę za sa dę mie -
li by śmy do czy nie nia z nie ustan ną ka ru ze lą re zy gna cji 
i od wo ły wa nia re zy gna cji, co de sta bi li zo wa ło by funk cjo -
no wa nie or ga nów Związ ku. By ło by to tak że sprzecz ne z
okre ślo ną w § 90 ust. 1 za sa dą wy bie ral no ści na funk cję
pre ze sa. Nie mo że być w zgo dzie z tą za sa dą prak ty ka, że
na mie siąc lub dwa prze sta je się być pre ze sem, a po tem
od wo łu jąc swą re zy gna cję na dal peł ni się tę funk cję.  Tak
jak nie moż na od wo łać re zy gna cji z człon ko stwa w PZD 
i re zy gna cji z man da tu w or ga nie Związ ku, tak też nie moż -
na od wo łać re zy gna cji z funk cji w tym or ga nie po do tar ciu
re zy gna cji do ad re sa ta. Ana lo gicz nie wy glą da sy tu acja 
z re zy gna cją z człon ko stwa w or ga nie Związ ku. Man dat
wy ga sa z chwi lą zło że nia re zy gna cji, ale przyj mu jąc ro zu -
mo wa nie przed sta wio ne w uza sad nie niu do za skar żo nej
uchwa ły moż na by przy jąć, że tak że ta ką re zy gna cję moż -
na od wo łać za zgo dą da ne go or ga nu. Ta kie sto so wa nia pra -
wa cy wil ne go by ło by sprzecz ne z za sa da mi wy bo ru
or ga nów Związ ku okre ślo ny mi w sta tu cie PZD, a jesz cze
bar dziej ne ga tyw ne skut ki od no si ły by się do re zy gna cji z
człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Nie
moż na za tem sto so wać za sad ogól nych (któ re w wie lu
przy pad kach do zna ją sze re gu ogra ni czeń) w sy tu acjach,
gdy prze pi sy szcze gól ne pre cy zyj nie usta la ją spo sób wy bo -
ru na człon ka or ga nu i wy bo ru na funk cję w tym or ga nie.

4. W re zul ta cie /by ła Pre zes – dop. red./, ja ko czło nek
Za rzą du ROD nie mia ła upraw nień do zwo ła nia po sie dze -
nia Za rzą du ROD w dniu (...) 2010 r., bo wiem zgod nie 
z § 90 ust. 1 sta tu tu PZD po sie dze nia za rzą du ROD zwo -

łu je pre zes lub za stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków
wi ce pre zes. W dniu (...) 2010 r. DZ był Wi ce pre ze sem Za -
rzą du ROD za stę pu ją cym w obo wiąz kach Pre ze sa te go
Za rzą du.

5. Każ dy czło nek or ga nu PZD mo że zło żyć re zy gna cję
z peł nio ne funk cji bez re zy gna cji z człon ko stwa w tym or -
ga nie. Zgod nie z § 89 ust. 1 sta tu tu PZD mo że być po -
now nie wy bra ny na tę funk cję, je śli sam wy ra zi zgo dę, 
a or gan do ko na te go wy bo ru. /by ła Pre zes – dop. red/ mo -
gła po in for mo wać Za rząd ROD, że usta ły przy czy ny, dla
któ rych zło ży ła re zy gna cję i wo bec wa ka tu na tej funk cji,
Za rząd mógł po now nie wy brać na funk cję Pre ze sa. Tak
się jed nak nie sta ło, a więc, ja ko czło nek te go Za rzą du nie
mia ła upraw nień do zwo ła nia po sie dze nia Za rzą du ROD.

6. W tym kon tek ście tak że nie traf ne jest stwier dze nie
OZ za war te w usto sun ko wa niu się do od wo ła nia zło żo ne -
go w Kra jo wej Ra dzie PZD, ja ko by /by ła Pre zes/ nie prze -
rwa nie peł ni ła funk cję pre ze sa. Ta ka sy tu acja by ła by tyl ko
wów czas, gdy by od wo ła nie re zy gna cji do szło do ad re sa -
ta przed, lub rów no cze śnie z re zy gna cją, a to nie mia ło
miej sca. Nie traf ne jest tak że stwier dze nie OZ za war te 
w tym pi śmie, ja ko by zgod nie z § 56 ust. 7 sta tu tu PZD za -
skar żo na uchwa ła Pre zy dium OZ wy ma ga ła za twier dze -
nia na po sie dze niu Okrę go we go Za rzą du. Po pierw sze
przy wo ła ny prze pis sta tu tu PZD nic na ten te mat nie mó -
wi, po dru gie, zgod nie z § 123 pkt 11 w związ ku z § 124
ust. 3 sta tu tu PZD, za twier dze niu przez okrę go wy za rząd
pod le ga ją tyl ko te uchwa ły pre zy dium, któ re zmie nia ją,
uchy la ją lub stwier dza ją nie waż ność uchwa ły za rzą du
ROD. Za skar żo na uchwa ła nie in ge ru je w uchwa łę Za rzą -
du ROD, a więc nie pod le ga za twier dze niu przez Okrę go -
wy Za rząd.

7. Trud no usto sun ko wać się do za rzu tu od wo łu ją ce go
się, pod wa ża ją ce go wni kli we roz pa trze nie spra wy, ale
moż na po dzie lić oba wy DZ bio rąc pod uwa gę da tę wpły -
wu Je go od wo ła nia do OZ – 22 li sto pa da 2010 r. i da tę roz -
pa trze nia i pod ję cia uchwa ły przez Pre zy dium OZ PZD –
23 li sto pa da 2010 r. Jed nak dla oce ny praw nej pod wzglę -
dem for mal nym ni niej szej spra wy nie ma to zna cze nia.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
uzna ło, że z punk tu wi dze nia for mal ne go na le ży usu nąć z
ob ro tu praw ne go za rów no za skar żo ną uchwa łę Pre zy dium
OZ PZD, jak i pod ję tą z na ru sze niem pra wa uchwa łę Za -
rzą du ROD. W tej spra wie, je śli ar gu men ty me ry to rycz ne
prze ma wia ły za od wo ła niem DZ z człon ka Za rzą du ROD,
Pre zy dium OZ mo gło, w ra zie wąt pli wo ści co do pra wo -
moc no ści po sie dze nia Za rzą du, sko rzy stać z przy słu gu ją -
cych mu upraw nień wy ni ka ją cych z § 50 ust. 2 sta tu tu
PZD i sa mo dziel nie roz strzy gnąć spra wę.

War sza wa, dnia 20 kwiet nia 2011 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Sta ni sław CHODAK
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XII. STAN ORGANIZACYJNY PZD W 2010 R.

Stan organizacyjny okręgowych zarządów PZD wg województw wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

1. Legnica 168 1 707,0505 39 079 1 385,2135 320
2. Sudecki 150 2 415,4827 56 692 1 685,6091 604
3. Wrocław 227 2 360 0000 58 604 1 873,0000 420

1. DOLNOÂLÑSKIE 545 6 482,5332 154 375 4 943,8226 1 344
4. Bydgoszcz 217 1 717,4991 33 479 1 242,8179 232
5. Toruƒsko- 200 1 193,1975 25 328 940,5304 251

Włocławski
2. KUJAWSKO- 417 2 910,6966 58 807 2 183,3483 483

POMORSKIE
6. 3. Lublin LUBELSKIE 181 1 455,0594 33 331 1 122,5420 236
7. Gorzów Wlkp. 71 733,5721 16 488 593,4300 105
8. Zielona Góra 123 1 406,2574 29 140 1 149,0934 222

4. LUBUSKIE 194 2 139,8295 45 628 1 742,5234 327
9. 5. Łódzki ŁÓDZKIE 315 2 074,2000 46 339 1 593,3015 428
10. 6. Małopolski MAŁOPOLSKIE 272 1 500,1824 32 547 1 136,4000 362
11. 7. Mazowiecki MAZOWIECKIE 504 3 851,2114 86 301 2 946,8508 584
12. 8. Opolski OPOLSKIE 112 1 719,7688 40 419 1 391,9043 299
13. 9. Podkarpacki PODKARPACKIE 205 1 568,2539 34 925 1 326,4766 270
14. 10. Podlaski PODLASKIE 103 1 058,9104 22 136 786,7026 118
15. Gdaƒsk 251 2 340,6961 53 845 1 861,0948 361
16. Słupsk 25 572,3786 12 235 478,8393 72

11. POMORSKIE 276 2 913,0747 66 080 2 339,9341 433
17. Cz´stochowa 61 459,8000 8 936 318,8700 82
18. Âlàski 626 4 022,4461 98 283 3 300,2337 923

12. ÂLÑSKIE 687 4 482,2461 107 219 3 619,1037 1 005
19. 13. Âwi´tokrzyski ÂWI¢TOKRZYSKIE 80 825,6908 19 017 617,4274 148
20. Elblàg 81 551,2111 10 581 403,5495 106
21. Warmiƒsko- 176 1 805,7200 38 391 1 322,9000 244

Mazurski
14. WARMI¡SKO- 257 2 356,9311 48 972 1 726,4495 350

MAZURSKIE
22. Kalisz 138 938,8582 21 305 753,1400 190
23. Piła 84 710,8523 16 277 559,0800 99
24. Poznaƒ 313 2 736,2880 56 451 2 057,6630 386

15. WIELKOPOLSKIE 535 4 385,9985 94 033 3 369 8830 675
25. Koszalin  91 1 122,4433 23 664 912,0712 137
26. Szczecin 174 2 586,3852 52 539 2 076,4229 354

16. ZACHODNIO- 265 3 708,8285 76 203 2 988,4941 491
POMORSKIE

Ogółem 4 948 43 433,4153 966 332 33 835,1639 7 553

LP OKR¢GOWY WOJEWÓDZTWO Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba
OZ       Woj. ZARZÑD PZD ROD ROD w ha działek działek w ha terenów

TABELA 1.
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1. Bydgoszcz 217 214 125 89 3 3 0

2. Częstochowa 61 59 34 25 2 2 0

3. Elbląg 81 81 75 6 0 0 0

4. Gdańsk 251 250 217 33 1 1 0

5. Gorzów Wlkp. 71 71 68 3 0 0 0

6. Kalisz 138 137 120 17 1 1 0

7. Koszalin 91 91 84 7 0 0 0

8. Legnica 168 168 154 14 0 0 0

9. Lublin 181 176 155 21 5 5 0

10. Łódzki 315 313 254 59 2 2 0

11. Ma∏opolski 272 265 215 50 7 7 0

12. Mazowiecki 504 492 325 167 12 8 4

13. Opolski 112 112 87 25 0 0 0

14. Pi∏a 84 84 80 4 0 0 0

15. Podkarpacki 205 195 187 8 10 10 0

16. Podlaski 103 102 83 19 1 1 0

17. Poznaƒ 313 313 255 58 0 0 0

18. S∏upsk 25 25 25 0 0 0 0

19. Sudecki 150 150 150 0 0 0 0

20. Szczecin 174 174 161 13 0 0 0

21. Âlàski 626 617 604 13 9 9 0

22. Âwi´tokrzyski 80 78 75 3 2 2 0

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 200 188 152 36 12 12 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 176 176 149 27 0 0 0

25. Wroc∏aw 227 227 223 4 0 0 0

26. Zielona Góra 123 123 88 35 0 0 0

Ogó∏em 4948 4881 4145 736 67 63 4

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Liczba jednostek organizacyjnych (zarządów ROD) wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

TABELA 2.
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1. Bydgoszcz 1 717,4991 1 711,4617 946,8777 764,5840 6,0374 6,0374 0,0000

2. Częstochowa 459,8000 455,4300 228,3900 227,0400 4,3700 4,3700 0,0000

3. Elbląg 551,2111 551,2111 481,6849 69,5262 0,0000 0,0000 0,0000

4. Gdańsk 2 340,6961 2 339,8361 2 058,1126 281,7235 0,8600 0,8600 0,0000

5. Gorzów Wlkp. 733,5721 733,5721 721,8321 11,7400 0,0000 0,0000 0,0000

6. Kalisz 938,8582 938,2186 773,1174 165,1012 0,6396 0,6396 0,0000

7. Koszalin 1 122,4433 1 122,4433 1 059,4355 63,0078 0,0000 0,0000 0,0000

8. Legnica 1 707,0505 1 707,0505 1 475,7470 231,3035 0,0000 0,0000 0,0000

9. Lublin 1 455,0594 1 436,6074 1 266,8605 169,7469 18,4520 18,4520 0,0000

10. Łódzki 2 074,2000 2 072,6000 1 616,3100 456,2900 1,6000 1,6000 0,0000

11. Ma∏opolski 1 500,1824 1 487,8424 1 094,5482 393,2942 12,3400 12,3400 0,0000

12. Mazowiecki 3 851,2114 3 813,9514 2 440,2214 1 373,7300 37,2600 29,5200 7,7400

13. Opolski 1 719,7688 1 719,1779 1 453,2575 265,9204 0,5909 0,5909 0,0000

14. Pi∏a 710,8523 710,8523 629,4423 81,4100 0,0000 0,0000 0,0000

15. Podkarpacki 1 568,2539 1 513,3639 1 481,0639 32,3000 54,8900 54,8900 0,0000

16. Podlaski 1 058,9104 1 052,7590 727,7116 325,0474 6,1514 6,1514 0,0000

17. Poznaƒ 2 736,2880 2 736,2880 2 038,9280 697,3600 0,0000 0,0000 0,0000

18. S∏upsk 572,3786 572,3786 488,5228 83,8558 0,0000 0,0000 0,0000

19. Sudecki 2 415,4827 2 415,4827 2 415,4827 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20. Szczecin 2 586,3852 2 586,3852 2 412,5103 173,8749 0,0000 0,0000 0,0000

21. Âlàski 4 022,4461 3 998,5461 3 917,4361 81,1100 23,9000 23,9000 0,0000

22. Âwi´tokrzyski 825,6908 824,9623 785,5735 39,3888 0,7285 0,7285 0,0000

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 1 193,1975 1 168,5156 980,2624 188,2532 24,6819 24,6819 0,0000

24. Warmiƒsko-Mazurski 1 805,7200 1 805,7200 1 440,4900 365,2300 0,0000 0,0000 0,0000

25. Wroc∏aw 2 360,0000 2 360,00 2 295,5981 64,4019 0,0000 0,0000 0,0000

26. Zielona Góra 1 406,2574 1 406,2574 951,1394 455,1180 0,0000 0,0000 0,0000

Ogó∏em 43 433,4153 43 240,9136 36 180,5559 7 060,3577 192,5017 184,7617 7,7400

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Powierzchnia Rodzinnych Ogrodów Działkowych (w ha) wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

TABELA 3.
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1. Bydgoszcz 33 479 33 304 22 060 11 244 175 175 0

2. Częstochowa 8 936 8 803 4 682 4 121 133 133 0

3. Elbląg 10 581 10 581 10 098 483 0 0 0

4. Gdańsk 53 845 53 812 50 033 3 779 33 33 0

5. Gorzów Wlkp. 16 488 16 488 16 175 313 0 0 0

6. Kalisz 21 305 21 286 17 705 3 581 19 19 0

7. Koszalin 23 664 23 664 22 387 1 277 0 0 0

8. Legnica 39 079 39 079 35 054 4 025 0 0 0

9. Lublin 33 331 32 876 29 476 3 400 455 455 0

10. Łódzki 46 339 46 299 38 095 8 204 40 40 0

11. Ma∏opolski 32 547 32 459 26 011 6 448 88 88 0

12. Mazowiecki 86 301 85 487 60 512 24 975 814 517 297

13. Opolski 40 419 40 409 34 971 5 438 10 10 0

14. Pi∏a 16 277 16 277 14 455 1 822 0 0 0

15. Podkarpacki 34 925 33 813 32 888 925 1 112 1 112 0

16. Podlaski 22 136 21 976 17 594 4 382 160 160 0

17. Poznaƒ 56 451 56 451 42 615 13 836 0 0 0

18. S∏upsk 12 235 12 235 10 776 1 459 0 0 0

19. Sudecki 56 692 56 692 56 692 0 0 0 0

20. Szczecin 52 539 52 539 49 550 2 989 0 0 0

21. Âlàski 98 283 97 591 96 145 1 446 692 692 0

22. Âwi´tokrzyski 19 017 18 976 18 433 543 41 41 0

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 25 328 24 677 20 300 4 377 651 651 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 38 391 38 391 34 324 4 067 0 0 0

25. Wroc∏aw 58 604 58 604 57 616 988 0 0 0

26. Zielona Góra 29 140 29 140 19 026 10 114 0 0 0

Ogó∏em 966 332 961 909 837 673 124 236 4 423 4 126 297

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Liczba działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

TABELA 4.
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1. Bydgoszcz 1 242,8179 1 238,1079 810,0896 428,0183 4,7100 4,7100 0,0000

2. Częstochowa 318,8700 315,0900 162,8100 152,2800 3,7800 3,7800 0,0000

3. Elbląg 403,5495 403,5495 381,1920 22,3575 0,0000 0,0000 0,0000

4. Gdańsk 1 861,0948 1 860,2348 1 707,6145 152,6203 0,8600 0,8600 0,0000

5. Gorzów Wlkp. 593,4300 593,4300 583,5800 9,8500 0,0000 0,0000 0,0000

6. Kalisz 753,1400 752,5400 625,4911 127,0489 0,6000 0,6000 0,0000

7. Koszalin 912,0712 912,0712 862,8683 49,2029 0,0000 0,0000 0,0000

8. Legnica 1 385,2135 1 385,2135 1 211,4762 173,7373 0,0000 0,0000 0,0000

9. Lublin 1 122,5420 1 109,1420 947,0805 162,0615 13,4000 13,4000 0,0000

10. Łódzki 1 593,3015 1 592,1415 1 197,5615 394,5800 1,1600 1,1600 0,0000

11. Ma∏opolski 1 136,4000 1 131,7000 861,6600 270,0400 4,7000 4,7000 0,0000

12. Mazowiecki 2 946,8508 2 932,0708 1 955,8108 976,2600 14,7800 8,7800 6,0000

13. Opolski 1 391,9043 1 391,6251 1 204,2251 187,4000 0,2792 0,2792 0,0000

14. Pi∏a 559,0800 559,0800 496,3900 62,6900 0,0000 0,0000 0,0000

15. Podkarpacki 1 326,4766 1 284,2206 1 249,0706 35,1500 42,2560 42,2560 0,0000

16. Podlaski 786,7026 780,5512 569,9724 210,5788 6,1514 6,1514 0,0000

17. Poznaƒ 2 057,6630 2 057,6630 1 442,8768 614,7862 0,0000 0,0000 0,0000

18. S∏upsk 478,8393 478,8393 413,7555 65,0838 0,0000 0,0000 0,0000

19. Sudecki 1 685,6091 1 685,6091 1 685,6091 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20. Szczecin 2 076,4229 2 076,4229 1 961,6429 114,7800 0,0000 0,0000 0,0000

21. Âlàski 3 300,2337 3 280,8427 3 218,5535 62,2892 19,3910 19,3910 0,0000

22. Âwi´tokrzyski 617,4274 616,9042 594,5563 22,3479 0,5232 0,5232 0,0000

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 940,5304 919,3940 756,3159 163,0781 21,1364 21,1364 0,0000

24. Warmiƒsko-Mazurski 1 322,9000 1 322,9000 1 063,0700 259,8300 0,0000 0,0000 0,0000

25. Wroc∏aw 1 873,0000 1 873,0000 1 823,4700 49,5300 0,0000 0,0000 0,0000

26. Zielona Góra 1 149,0934 1 149,0934 731,3604 417,7330 0,0000 0,0000 0,0000

Ogó∏em 33 835,1639 33 701,4367 28 518,1030 5 183,3337 133,7272 127,7272 6,0000

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Powierzchnia działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (w ha) wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

TABELA 5.
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1. Bydgoszcz 232 229 135 94 3 3 0

2. Częstochowa 82 80 48 32 2 2 0

3. Elbląg 106 106 100 6 0 0 0

4. Gdańsk 361 360 322 38 1 1 0

5. Gorzów Wlkp. 105 105 101 4 0 0 0

6. Kalisz 190 189 168 21 1 1 0

7. Koszalin 137 137 128 9 0 0 0

8. Legnica 320 320 304 16 0 0 0

9. Lublin 236 231 207 24 5 5 0

10. Łódzki 428 426 354 72 2 2 0

11. Ma∏opolski 362 355 303 52 7 7 0

12. Mazowiecki 584 570 379 191 14 10 4

13. Opolski 299 299 264 35 0 0 0

14. Pi∏a 99 99 95 4 0 0 0

15. Podkarpacki 270 256 246 10 14 14 0

16. Podlaski 118 117 96 21 1 1 0

17. Poznaƒ 386 386 314 72 0 0 0

18. S∏upsk 72 72 66 6 0 0 0

19. Sudecki 604 604 604 0 0 0 0

20. Szczecin 354 354 335 19 0 0 0

21. Âlàski 923 914 896 18 9 9 0

22. Âwi´tokrzyski 148 146 142 4 2 2 0

23. Toruƒsko-W∏oc∏awski 251 231 190 41 20 20 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 244 244 208 36 0 0 0

25. Wroc∏aw 420 420 416 4 0 0 0

26. Zielona Góra 222 222 167 55 0 0 0

Ogó∏em 7 553 7 472 6 588 884 81 77 4

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Liczba terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

TABELA 6.



69

6. Iza be li Oże gal skiej z ROD „Pie ni sta” w Ło dzi  
7. Ja dwi gi Ku pi szew skiej z ROD „Ma ło po la nin” w Rze -

szo wie  
8. Aga ty Bit t ner-Ja siń skiej z ROD „Ja śmin” w My sło wi -

cach  
9. Zbi gnie wa Ba ran z ROD im. 4 Mar ca w Star gar dzie

Szcze ciń skim  
10. Ste fa na Ma ślan kie wi cza z ROD „Park Dol ny” 

w War sza wie
11. Je rze go Kar piń skie go z ROD „Ra dość” we Wro cła -

wiu
12. Jó ze fa Hucz ka z ROD „Wir nik” w War sza wie  
13. Ta de usza Gło wa cza z ROD „Na sza Zdo bycz” w Lu -

bli nie
14. Ha li ny Sę drow skiej z ROD Wi ta mi na” w Szczyt nie  
15. Hen ry ka To ma szew skie go z ROD „Obroń ca” we

Wro cła wiu  
16. Lesz ka Demb ka z ROD „Sto krot ka” w Wą brzeź nie   
17. Jo an ny Jusz czyk z ROD „Ko le jarz” w Wą grow cu  
18. Hen ry ka Ja giel skie go z ROD „Krę pa Ro sa” w Krę -

pie gm. Praż mów

§ 3
Pre zy dium wy so ko oce ni ło tak że 25 na stę pu ją cych prac: 

1) Mie czy sła wa Ze mke z ROD „Lech” w Byd gosz czy  
2) pra cę zbio ro wą z ROD „Si ła” w Gniew ko wie  
3) Ce cy lii Szym kow skiej z ROD „Lot nia” w Alek san -

dro wie Łódz kim 
4) Sta ni sła wy Zię cik z ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu  
5) Grze go rza Ora cza z ROD „Cze czot ka” w Ostro łę ce 
6) Wła dy sła wa Pa sem ko i Ire ny Gier dal z ROD „Mam -

ry” w Wę go rze wie 
7) Jó zef Hry nie wic kie go z ROD im. Ja ćwin gów w Su -

wał kach  
8) An drze ja Skrzy piń skie go z ROD im. Zo fii Urba now -

skiej w Ko ni nie  
9) Sta ni sła wa Wa rze chy z ROD „Pod zam cze” w Wał -

brzy chu  
10) Lu cja na Za wi stow skie go  z Olsz ty na  
11) An ny i Mi ro sła wa Żur z ROD im. M. Kaj ki w Olsz -

ty nie 
12) Ma riana Szczy gła z ROD im. T. Ko ściusz ki w

Ostro wie Wlkp. 

XIII. KONKURS „JAK POWSTAWAŁY NASZE
OGRODY?” ROZSTRZYGNI¢TY

Pre zy dium KR dzia ła jąc na pod sta wie sta tu tu oraz
uchwa ły Pre zy dium nr 104/10 z dnia 16.06.2010 roku
w spr. ogło sze nia kon kur su „Jak po wsta wa ły na sze ogro -
dy” stwier dza, że:

1. na ogło szo ny kon kurs na de sła ne zo sta ły 72 pra ce
człon ków PZD. 

2. po ziom prac jest bar dzo wy rów na ny, pra ce zwie ra ją
wie le wąt ków oso bi stych oraz by ły pi sa ne z ogrom nym
za an ga żo wa niem. Pra wie wszyst kie w swo jej tre ści uka -
zu ją du ży wkład dział kow ców w bu do wa nie ogro du, po -
ko ny wa nie tru dów w ich two rze niu i roz wo ju. W wie lu
opra co wa niach prze ja wia się przez pry zmat oso bi stych
do znań tro ska o ist nie nie, dal szy roz wój i mo der ni za cję
ogro dów. 

3. żad na z prac nie za wie ra wszyst kich ele men tów okre -
ślo nych w uchwa le Pre zy dium KR nr 104/10 dot. ogło -
sze nia kon kur su i nie kwa li fi ku je się do przy zna nia pierw-
szej na gro dy.

Wo bec po wyż sze go Pre zy dium po sta na wia:

§ 1
Zre zy gno wać z przy zna nia pierw szej na gro dy i zwięk -

szyć licz bę prac wy róż nio nych do osiem na stu. 

§ 2
Przy znać dwa rów no rzęd ne dru gie miej sca dla:
1. Mag da le ny Ma de jew skiej z ROD „Ką pie le Sło necz -

ne” w Gru dzią dzu,   
2. Eu ge niu sza No wa ka z ROD „Ol szyn ka” w War sza wie.

Przy znać trzy rów no rzęd ne trze cie miej sca dla:
1. Eu ge niu sza Mi cha la ka z ROD „Tu li pan” w Bo le sław -

cu,  
2. Woj cie cha Go la z ROD im. Gro du Le cha w Gnieź nie
3. Elż bie ty Za rem by z ROD „Sa dy Żo li bor skie” w War -

sza wie.  

Oraz przy znać osiem na ście wy róż nień dla prac: 
1. Ja na Ka miń skie go z ROD „Grząd ka” w Iła wie,
2. Mi ro sła wy Kru piń skiej -Cho dań z ROD im. Ar mii

Kra jo wej w Olsz ty nie,  
3. Te re sy Ro bak z ROD „Jed ność” w Sie mia no wi cach Śl. 
4. Zbi gnie wa No wa ka z ROD „Ka je ta ny” w Ka je ta nach
5. Mar ka Wol fa z ROD „Roź dzian ka” w Ka to wi cach

UCHWAŁA NR 42/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 mar ca 2011 r.
w spra wie ogło sze nia wy ni ków kon kur su „Jak po wsta wa ły na sze ogro dy”
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13) Pra cę zbio ro wą z ROD im. Wł. Rey mon ta w Pra sz ce 
14) Ja nu sza Je lon ka z ROD „Ga jów ka” w Wo dzi sła wiu

Śl.  
15) Ry szar da Gó rec kie go z ROD „Cha bry” w Opo lu 
16) Ali ny Bie drzyc kiej z ROD „Oa za” w Strzel cach

Opol skich 
17) Jac ka Po pie la z ROD im. 1 Ma ja w Byd gosz czy  
18) Ju lia na Sło wi ka z ROD „Ra ków” w Psa rach  
19) Be aty Sta ruch z ROD im. E. Gier czak w Bia ło gar -

dzie  
20) Mał go rza ty To kar skiej -Ma zur z ROD „Zdrój” 

w Bol ko wie  
21) Zbi gnie wa Gorz kow skie go z ROD „Jed ność”  w

Pszo wie 
22) Wie sła wa Ra do jew skie go z ROD „Na dzie ja” w

Cho cia no wie
23) Mar ka Bo row skie go z ROD „Wy po czy nek” w Wał -

czu 
24) Mi ro sła wa Brecz ki z ROD „Łu ży ce” w Zgo rzel cu
25) Ja na Mi rze jow skie go z ROD „Wrzos” w Most kach

k/Wło cław ka

Pre zy dium uzna ło, że wie le z tych prac mo że być wy ko -
rzy sta nych do pu bli ka cji w bro szu rze i biu le ty nach związ -
ko wych. 

§ 4
Au to rzy na gro dzo nych prac zgod nie z za pi sa mi uchwa -

ły nr 104/10 w spr. ogło sze nia kon kur su otrzy ma ją na gro -
dy pie nięż ne w wy so ko ści 4.000 zł za za ję cie dru gie go
miej sca, 3.000 zł za za ję cie trze cie go miej sca oraz 
1.500 zł za wy róż nie nie. Po za tym wszy scy au to rzy zgło -
szo nych prac kon kur so wych otrzy mu ją dy plo my za udział
w kon kur sie i wy daw nic twa al bu mo we.

§ 5
Pre zy dium uwa ża, że wy ni ki kon kur su po twier dza ją

ogrom ny wy si łek dział kow ców, struk tur i ca łe go Związ ku
w roz wój i bu do wę ogro dów dział ko wych w Pol sce.  Wy -
ni ki kon kur su po twier dzi ły za ło że nia do kon kur su i una -
ocz ni ły wie lo let ni trud i pra cę dział kow ców i Związ ku 
w bu do wa niu ogro dów dział ko wych. Wszyst kie ogro dy
w Pol sce po wsta wa ły w wy ni ku dzia ła nia i pra cy dział -
kow ców i struk tur Związ ku na naj słab szych gle bach czę -
sto zde gra do wa nych, nie na da ją cych się do użyt ku.
Kon kurs po twier dził, że tyl ko dział kow cy by li w sta nie
prze kształ cić te wszyst kie po rzu co ne i nie chcia ne grun ty
w pięk ne te re ny zie lo ne słu żą ce set kom ty się cy dział ko -
wych ro dzin, spo łecz no ściom lo kal nych i mia stom.    

§ 6
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy skła da ser decz ne po dzię ko -

wa nia uczest ni kom za ogrom ne za an ga żo wa nie przede
wszyst kim w po trzeb ną i po zy tyw ną dzia łal ność na rzecz
ogro dów i Związ ku, a na stęp nie za opra co wa nie i przed -
sta wie nie pra cy w kon kur sie. 

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Antoni KOSTRZEWA

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 30 grud nia 2010 ro ku przy -
ję ło „Pro gram 30-le cia PZD”. Ju bi le usz 30-le cia Związ ku
w ak tu al nej sy tu acji Związ ku, usta wy i ogro dów jest bar -
dzo waż ny i po wi nien być wy ko rzy sta ny do za pre zen to -
wa nia ogrom ne go do rob ku Związ ku w tych 30 la tach,
za cho wa nia i po głę bia nia tra dy cji a tak że za pre zen to wa -
nia te go cza su sta łej wal ki o za cho wa nie ogro dów dział -
ko wych w Pol sce, ich dal sze ist nie nie i roz wój. 

Na szym do rob kiem o ogrom nym zna cze niu jest bu do wa
w tym cza sie no wych i no wo cze snych ogro dów dział ko -
wych na po wierzch niach ok. 14,7 tys. ha, w któ rych dział -
ki otrzy ma ło bli sko 360 tys. ro dzin. Szcze gól nym osią g-
nię ciem Związ ku, je go struk tur i spo łecz no ści dział ko wej
jest peł na in te gra cja śro do wi ska wo kół idei i tra dy cji
ogrod nic twa dział ko we go, do rob ku w po sta ci ogro dów 
i dzia łek, a tak że do ro bek ja kim jest sys tem funk cjo no wa -

XIV. KONKURS „JAKA BYŁA TO DROGA”

UCHWAŁA NR 74/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 mar ca 2011 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su „Na 30-le cie Związ ku”



71

nia ogro dów i Związ ku oraz wy pra co wa ny po rzą dek
praw ny. Zwią zek w tym 30 le ciu wcie lił ma rze nia i dą że -
nia wie lu po ko leń pol skich dział kow ców a przede wszyst -
kim de mo kra cję, nie za leż ność od struk tur Pań stwa 
i sze re gu or ga ni za cji par tyj nych i związ ko wych oraz sa -
mo rząd ność. 

W la tach 1949-80 dział kow cy wal czy li o sa mo rząd ność
a tak że re pre zen ta cję wła sną. Dą że niem wte dy by ło mó -
wie nie gło sem dział kow ców o spra wach ogro dów i dział -
kow ców. By ło to moż li we do pie ro w 1980 ro ku, kie dy
ów cze sna Kra jo wa Ra da Pra cow ni czych Ogro dów Dział -
ko wych w paź dzier ni ku pod ję ła waż ną  i trud ną, jak na
ów cze sne cza sy uchwa łę ogła sza jąc nie za leż ność ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce od związ ków za wo do -
wych, wbrew usta wie o p.o.d.  z 1949 r. i ist nie ją ce mu po -
rząd ko wi praw ne mu i fak tycz ne mu. Uko ro no wa niem tych
dą żeń by ło uchwa le nie przez Sejm w ma ju 1981 ro ku w
wy ni ku wie lu za bie gów KR POD i śro do wi ska dział kow -
ców no wej usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych. I Zjazd Kra jo wy De le ga tów PZD, któ ry ob ra do wał
w War sza wie w dniu 21 czerw ca 1981 ro ku w Sa li Ko -
lum no wej Sej mu dał po czą tek no wej ery w dzia łal no ści 
i roz wo ju ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. By -
ła to trud na 30 let nia dro ga – pra cy i suk ce sów, wal ki 
i zwy cięstw. Tą dro gą kro czy ło set ki ty się cy dział kow ców,
dzie siąt ki ty się cy dzia ła czy, wszyst kie struk tu ry Związ ku.
Na tej dro dze to wa rzy szy ło Nam po par cie spo łe czeń stwa
i władz sa mo rzą do wych i pań stwo wych, po par cie me -
diów. W ostat nim 20 le ciu to wa rzy szy ły nam ata ki na
ogro dy i wła sność dział kow ców, po par cie spo łe czeń stwa,
w zde cy do wa nej więk szo ści po par cie sa mo rzą dów, wie lu
par tii po li tycz nych, związ ków za wo do wych i or ga ni za cji
spo łecz nych, a jak że czę sto go rycz nie spra wie dli wych
ocen, nie spra wie dli wych in for ma cji i czę sto wy pa cze nie
idei i sen su ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Klu czem dla
na szych prze ciw ni ków, któ rzy chcą tyl ko wszyst ko nisz -
czyć a nie po tra fią bu do wać by ło i jest okre śle nie ogro -
dów dział ko wych ja ko re lik tu mi nio nej epo ki.  I nic nie
po ma ga przy wo ły wa nie wy da rzeń hi sto rycz nych, tra dy -
cji, wzo rów z kra jów za chod nich i zna cze nia ogro dów
dział ko wych dla mln ro dzin i ty się cy miast i mia ste czek
rów nież w dzi siej szej rze czy wi sto ści. Na si przeciwni-
cy są do kład nie im pre gno wa ni na fak ty hi sto rycz ne, rze -
czy wi stość dział ko wą i po glą dy se tek ty się cy dział kow -
ców wy ra żo ne pod czas   zbie ra nia pod pi sów w 2005 roku
pod pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (235 tys. pod pi sów), na 620 tys. pod pi sów zło żo -
nych przez dział kow ców w la tach 2007-2008 na li stach 
w obro nie tej usta wy , czy wresz cie na zbio ro we sta no wi -
ska struk tur kra jo wych i okrę go wych Związ ku, wal ne ze -
bra nia, li sty zbio ro we i in dy wi du al ne dział kow ców, li sty
po par cia struk tur par tyj nych, związ ko wych i in nych or ga -
ni za cji spo łecz nych. 

Moż na i trze ba za dać so bie py ta nie dla cze go pro ste
praw dy, któ re są zro zu mia łe dla dział kow ców i spo łe czeń -

stwa nie są przyj mo wa ne przez nie któ re ugru po wa nia po -
li tycz ne, któ re ini cju ją wciąż no we za gro że nia dla ist nie -
nia i jed no ści ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce? Od -
po wiedź też jest pro sta i zro zu mia ła dla każ de go dział -
kow ca i spo łe czeń stwa! Te re ny ogro dów dział ko wych!
Cen ne, zre kul ty wo wa ne i za go spo da ro wa ne rę ka mi dział -
kow ców i zbio ro wym wy sił kiem Związ ku. Te re ny nie raz
do brze po ło żo ne, war to ścio we, po żą da ne, po zwa la ją ce na
du że in we sty cje ko mer cyj ne i szyb ki ogrom ny zysk. Ta ka
jest obec na rze czy wi stość. Ta ka też w skró cie przed sta -
wio na jest dro ga Związ ku w tym 30-le ciu. Tak wi dzi my 
z per spek ty wy 30 lat dro gę Na sze go Związ ku ja ko ca ło ści.
Jed nak na le ży wie dzieć, że na tę dro gę Związ ku skła da ją
się dro gi i ścież ki struk tur okrę go wych, ogro dów dział ko -
wych, ty się cy dzia ła czy Związ ku i wresz cie sa mych dział -
kow ców. Każ dy z nas prze szedł rów nież wła sną dro gę,
peł ną pra cy i suk ce sów, nie raz du żych osią gnięć bez na -
leż ne go uzna nia, czę sto dro gę co dzien nej pra cy bez ocze -
ki wa nia na wet na zwy kłe dzię ku ję. Te wszyst kie dro gi 
i ścież ki struk tur i in dy wi du al nych dział kow ców zło ży ły
się na do ro bek, trwa łość Związ ku i peł ne po par cie człon -
ków oraz uzna nie władz, zwłasz cza sa mo rzą do wych i spo -
łe czeń stwa.

Czy ten wy si łek, la ta pra cy i wal ki po win ny po zo stać
ano ni mo we, nie zna ne dla sze ro kie go ogó łu spo łecz no ści
dział ko wej, przy szłych po ko leń dział kow ców i wresz cie
spo łe czeń stwa?

Z te go zbio ro we go wy sił ku in te lek tu al ne go, wspól nej
pra cy i wal ki na ro dzi ły się no we war to ści ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go. Sa mo dziel ność, sa mo rząd ność, de mo -
kra cja, bu do wa nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, trwa nie
wo kół idei te go ru chu, wresz cie je go peł na in te gra cja. Ten
do ro bek i te war to ści po win ny świad czyć o ogrom nej doj -
rza ło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, po win -
ny też być na szym wia nem dla na stęp nych po ko leń
dział kow ców, któ rym rów nież nie bę dzie ła two, je że li bę -
dą chcie li za cho wać i roz wi jać nasz do ro bek i prze ka zać
go na stęp nym po ko le niom.

Dla te go też Pre zy dium KR zwra ca się do dzia ła czy 
i dział kow ców, władz okrę go wych i ogro do wych o prze -
la nie na pa pier swo ich do świad czeń i do ko nań, przed sta -
wie nie swo jej dro gi w tym 30-le ciu. Zwra ca my się
zwłasz cza do dzia ła czy ogro dów rów no lat ków Związ ku.
Jed nak swo ją dro gę w tym 30 le ciu prze szedł każ dy okręg,
ogród i każ dy z nas. Pisz cie i przed sta wiaj cie ja ka by ła to
dro ga. 

Pra ce zbio ro we i in dy wi du al ne prze sy łaj cie do Kra jo -
wej Ra dy PZD. Ter min I eta pu nad sy ła nia prac usta la my
na 31 ma ja br. Pra ca nie po win na prze kra czać 6 stron ma -
szy no pi su, mo że być opa trzo na pa miąt ko wy mi zdję cia mi
i współ cze sny mi przed sta wia ją cy mi nasz do ro bek w ogro -
dzie i na dział ce. Wszyst kie pra ce zo sta ną oce nio ne i wy -
ło nio ne naj lep sze. Pre zy dium prze wi du je rów nież na gro dy
i upo min ki pa miąt ko we. Naj lep sze pra ce zo sta ną za miesz -
czo ne w spe cjal nym wy da niu książ ko wym. Po nad to pra -
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ce bę dą za miesz czo ne w ko lej nych biu le ty nach in for ma -
cyj nych KR. Za chę ca my do sze ro kie go udzia łu w tym
otwar tym kon kur sie, któ re go głów nym ce lem jest po ka -
za nie na sze go do rob ku w tym 30-le ciu. 

Kon kur su nie za my ka my z dniem 31 ma ja br. Ter min
ten okre śla my ja ko za mknię cie I eta pu. Cho dzi o to aby

rów nież po tym ter mi nie mo gły być pi sa ne ko lej ne pra ce
i że by wzbo ga ca ły na szą trud ną i od po wie dzial ną 30-let -
nią dro gę. Pra ce te bę dą rów nież za miesz czo ne w ko lej -
nych wy daw nic twach związ ko wych, zwłasz cza w biu -
le ty nach. Za pra sza my, za chę ca my. Każ dy z nas ma wie le
do prze ka za nia in nym. 

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Antoni KOSTRZEWA

War sza wa 30.03.2011 r. 

Po szu ku jąc ro ślin na dział kę, czę sto py ta my o nie do -
stęp ne no wo ści. Tym cza sem war to na niej po sa dzić kil ka
drze wek owo co wych daw nych od mian, któ re, ze wzglę du
na za zwy czaj ma łą wraż li wość na cho ro by i du żą wy trzy -
ma łość na mróz, są ma ło za wod ne w upra wie, a ich owo -
ce moż na wy ko rzy stać za rów no na prze two ry, jak i do
bez po śred nie go spo ży cia.

PODKŁADKI
Do roz mno że nia sta rych od mian drzew owo co wych na -

da ją się wszyst kie obec nie sto so wa ne pod kład ki, za rów no
sła bo, jak i sil nie ro sną ce. To, na ja kiej pod kład ce drzew -
ko wy bie rze my, po win no za le żeć przede wszyst kim od ro -
dza ju gle by na na szej dział ce. Im słab szą ma my gle bę, tym
sil niej ro sną cej pod kład ki po trze bu je my.

W przy pad ku ja bło ni, na bar dzo do bre gle by od po wied -
nie bę dą drzew ka na kar ło wej pod kład ce M 9. Zaj mą one
nie wie le miej sca – dla każ de go wy star czy po wierzch nia
o śred ni cy 2,5 me tra, ale ze wzglę du na płyt ki sys tem ko -
rze nio wy bę dą po trze bo wa ły pa li ków. Od po wied nio na -
wo żo ne, so lid nie pod le wa ne i in ten syw nie cię te, bar dzo
wcze śnie roz pocz ną owo co wa nie, a póź niej bę dą da wać
ob fi te plo ny. Mniej sze wy ma ga nia ma ją drzew ka ja bło ni
na pół kar ło wych pod kład kach M 26 i P 14. Wy star cza ją
im gle by śred niej kla sy i umiar ko wa ne cię cie. Do brze so -
bie ra dzą bez pa li ków, ale – tak jak drzew ka na pod kład -
kach kar ło wych – wy ma ga ją na wo że nia. Dla każ de go z
nich na le ży za re zer wo wać po wierzch nię o śred ni cy oko -

ło 4 me trów. Nie co wię cej miej sca po trze bu ją drzew ka na
pół kar ło wych pod kład kach M 7 i MM 106. Dla każ de go
z nich na le ży prze zna czyć po wierzch nię o śred ni cy oko ło
5 me trów. Naj mniej sze wy ma ga nia gle bo we ma ją drzew -
ka daw nych od mian ja bło ni na sil nie ro sną cych siew kach
An to nów ki Zwy kłej, do brze ra dzą ce so bie na wet na sto -
sun ko wo sła bej zie mi. Z wy so ko wy pro wa dzo nym pniem
i du żą ko ro ną, bar dzo ład nie pre zen tu ją się na traw ni ku,
dla te go war to je po sa dzić na wet w wy po czyn ko wej czę ści
dział ki, oko ło 5 me trów od ogro dze nia. Po zo sta wia jąc ta -
ką od le głość, za pew ni my każ de mu z nich od po wied nią
po wierzch nię (ob szar o śred ni cy 7–8 me trów), za cho wu -
jąc przy tym wy ma ga ną od le gło ści od dział ki są sia da. Je -
że li ta kie drzew ko nie bę dzie ro sło dłu żej niż 20 lat al bo
zo sta nie po sa dzo ne na zde cy do wa nie sła bej gle bie, wy -
star czy mu po wierzch nia o śred ni cy oko ło 6 me trów. Wy -
so ko pien ne drzew ko na siew ce An to nów ki, za raz po
po sa dze niu lub póź niej, gdy już do brze ro śnie, moż na
prze szcze pić kil ko ma od mia na mi, by uzy skać róż ne owo -
ce i jesz cze lep szy efekt de ko ra cyj ny. 

Róż no rod ność pod kła dek w przy pad ku in nych ga tun -
ków drzew owo co wych jest znacz nie mniej sza. Gru sze
roz mna ża się tyl ko na sil nie ro sną cych siew kach gru szy
kau ka skiej lub sła bo ro sną cych pod kład ko wych ty pach pi -
gwy. Na gle bie sła bej ja ko ści na le ży po sa dzić drzew ko
daw nej od mia ny na siew ce gru szy kau ka skiej, na to miast
drzew ko na któ rymś z ty pów pi gwy mu si tra fić w do brą
zie mię. Dla pierw sze go z nich w za leż no ści od od mia ny

XV. WARTO DO NICH WRÓCIå

Sta re od mia ny drzew owo co wych na dział ce
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trze ba za re zer wo wać po wierzch nię o śred ni cy 4–6 me -
trów, dru gie mu wy star czy ob szar o śred ni cy 2–3 me trów.

Do roz mna ża nia śliw wy ko rzy stu je się tyl ko dwa ro dza -
je pod kła dek. N Naj czę ściej spo ty ka ne w sprze da ży są
drzew ka na sil nie ro sną cych siew kach ały czy, któ re ra dzą
so bie na wet na słab szej gle bie. Dla drze wek ze sła biej ro -
sną cą siew ką Wę gier ki Wan gen he ima od po wied nie są je -
dy nie do bre gle by. Je że li ma my ta kie na dział ce, war to
ta kich drze wek po szu kać, by wcze śniej cie szyć się pierw -
szy mi owo ca mi. Dla śli wy na siew ce ały czy bę dzie my
mu sie li zo sta wić po wierzch nię o śred ni cy oko ło 5 me trów,
na to miast drzew ku na siew ce Wę gier ki Wan gen he ima wy -
star czy nie co mniej sza po wierzch nia – o śred ni cy oko ło 4
me try.

Wi śnie szcze pi się na siew kach cze re śni pta siej i an typ -
ki. Pierw szą sto su je się na moc niej sze gle by, dru gą na
słab sze. Jed ne i dru gie wpły wa ją po dob nie na si łę wzro -
stu roz mno żo nych na nich od mian. Dla te go dla drze wek
na obu tych pod kład kach w za leż no ści od od mia ny na le -
ży za re zer wo wać ob szar o śred ni cy 3–4 me trów. 

Na siew kach cze re śni pta siej roz mna ża się tak że cze re -
śnie. Po nie waż na tej pod kład ce ro sną one naj sil niej, po -
sa dzo ne na dział ce bę dą po trze bo wać naj wię cej miej sca –
oko ło 5–8 me trów za leż nie od spo so bu pro wa dze nia.
Rów nie du żej po wierzch ni bę dą wy ma gać drzew ka na
cze re śni F 12/1, we ge ta tyw nym klo nie cze re śni pta siej.
Tak sil nie ro sną ce drzew ka naj le piej jest prze szcze pić 2–
3 od mia na mi, by nie po trzeb nie nie stra cić miej sca na ko -
niecz ne dla te go ga tun ku za py la cze. Zde cy do wa nie mniej
miej sca zaj mą na to miast cze re śnie na pod kład kach: PHL
A i C oraz Gi se la 5, któ rym wy star czy po wierzch nia o
śred ni cy 3–5 me trów. Je że li drzew ka na tych pod kład kach
tra fią w bar dzo do brą gle bę i bę dą od po wied nio pod le wa -
ne, pierw sze owo ce da dzą już w dru gim, naj póź niej trze -
cim ro ku po po sa dze niu. 

JABŁONIE
Oliw ka Inf lanc ka (Pa pie rów ka) da je śred niej wiel ko -

ści, ku li sto stoż ko wa te, bia ła wo żół te owo ce o bia łym, kru -
chym, so czy stym, kwa sko wa tym, smacz nym miąż szu,
przy dat ne na plac ki, kom pot i szar lot kę (nie w peł ni doj -
rza łe) oraz do bez po śred nie go spo ży cia (do brze doj rza łe).
Doj rze wa ją one nie rów no mier nie. Pierw sze na da ją się do
zbio ru naj czę ściej w 2. po ło wie lip ca. Drze wa ro sną
umiar ko wa nie sil nie. Wcze śnie wcho dzą w owo co wa nie,
ob fi cie plo nu jąc zwy kle co dru gi rok. Są wy trzy ma łe na
mróz i ma ło po dat ne na par cha i mącz nia ka ja bło ni. 

An to nów ka Pól to ra fun to wa (Śmie ta nów ka) ro dzi
bar dzo du że, lek ko że bro wa ne, ku li ste lub ku li sto stoż ko -
wa te owo ce o cien kiej, żół ta wo bia łej skór ce i bia łym,
zwię złym, dość so czy stym, wy raź nie kwa sko wa tym, aro -
ma tycz nym miąż szu, do sko na łe na mus, dżem i szar lot -
kę. Doj rze wa ją one nie rów no mier nie, zwy kle od po cząt ku
2. de ka dy wrze śnia, i da ją się prze cho wać przez oko ło 
2 ty go dnie. Drze wa ro sną sil nie, czę sto zbyt moc no się za -

gęsz cza jąc. Sto sun ko wo wcze śnie roz po czy na ją owo co -
wa nie. Ob fi cie plo nu ją zwy kle co dru gi rok. Na mróz są
wy trzy ma łe, na cho ro by ma ło wraż li we. 

Apor ta (Ce sarz Alek san der) ma du że, sła bo że bro wa -
ne, ku li sto stoż ko wa te, zie lon ka wo żół te owo ce z du żym,
kar mi no wym, mar mur ko wo -pa sko wa nym ru mień cem 
i zie lon ka wo bia łym, kru chym, so czy stym, lek ko kwa sko -
wa tym miąż szem, do brze sma ku ją ce pro sto z drze wa, w
kom po tach, plac kach i cia stach. Do zbio ru na da ją się one
w po ło wie wrze śnia i mo gą być prze cho wy wa ne przez kil -
ka ty go dni. Drze wa ro sną bar dzo sil nie. Dość wcze śnie
za czy na ją owo co wać, nie co ro ku da jąc ob fi te plo ny. Są
wy trzy ma łe na mróz, ale nie co po dat ne na cho ro by.

Nie zrów na ne Pe as go oda po sia da bar dzo du że, ku li ste,
lek ko spłasz czo ne, zie lon ka wo żół te owo ce z dość du żym,
po ma rań czo wo czer wo nym, mar mur ko wo -pa sko wa nym
ru mień cem i żół ta wym, nie zbyt zwię złym, so czy stym,
kwa sko wa to słod kim, smacz nym miąż szem, któ re moż na
wy ko rzy stać do bez po śred nie go spo ży cia, su ró wek, a tak -
że na jabł ka w cie ście. Doj rze wa ją one w 1. po ło wie wrze -
śnia i da ją się prze cho wać do koń ca paź dzier ni ka. Drze wa
ro sną nie zbyt sil nie. Dość wcze śnie wcho dzą w owo co -
wa nie. Plo nu ją śred nio ob fi cie, ale naj czę ściej co rocz nie.
Na mróz wy trzy ma łe, na cho ro by ma ło wraż li we. 

Pe pi na Rib sto na (Rib sto na) ro dzi nie zbyt du że, ku li -
sto stoż ko wa te, zie lo no żół te, nie co szorst kie owo ce z nie -
wiel kim, po ma rań czo wo czer wo nym, mar mur ko wym ru -
mień cem i żół ta wym, zwię złym, so czy stym, kwa sko wa to -
słod kim, lek ko ko rzen nym miąż szem, sma kiem do rów nu -
ją ce jabł kom Kok sy Po ma rań czo wej. Doj rze wa ją one pod
ko niec wrze śnia, a po le żeć mo gą do po ło wy lu te go. Drze -
wa ro sną sil nie tyl ko na po cząt ku. Wcze śnie roz po czy na -
ją owo co wa nie, da jąc pra wie każ de go ro ku dość ob fi te
plo ny. Są mniej wraż li we na mróz i cho ro by niż drze wa
Kok sy.

Re ne ta Sza ra da je do syć du że, pra wie ku li ste, zie lon ka -
we, znacz nie or dza wio ne owo ce, cza sa mi po sia da ją ce nie -
wiel ki, pur pu ro wy, mar mur ko wo -pa sko wa ny ru mie niec.
Ma ją one zie lon ka wy, sto sun ko wo zwię zły, nie zbyt so czy -
sty, wy raź nie kwa sko wa ty miąższ. Są do sko na łe do su ró -
wek, sa ła tek, na szar lot kę i susz. Do zbio ru na da ją się pod
ko niec wrze śnia, a prze cho wu ją się do lu te go. Drze wa ro -
sną sil nie, two rząc moc no za gęsz czo ne ko ro ny. Dość
wcze śnie za czy na ją owo co wać. Plo nu ją ob fi cie, ale zwy -
kle nie re gu lar nie. Na mróz są dość wy trzy ma łe, na cho ro -
by ma ło po dat ne.

Krót ko nóż ka Kró lew ska ma ra czej nie wiel kie, wy raź -
nie spłasz czo ne, zie lon ka wo żół te, lek ko or dza wio ne owo -
ce z du żym, czer wo nym, mar mur ko wym ru mień cem 
i żół ta wym, zwię złym, so czy stym, kwa sko wa to słod kim
miąż szem, przy dat ne do bez po śred nie go spo ży cia i su sze -
nia, więk sze i smacz niej sze na do brych gle bach. Doj rze -
wa ją one w 1. po ło wie paź dzier ni ka i da ją się prze cho wać
na wet przez ca łą zi mę. Drze wa ro sną śred nio sil nie. Dość
wcze śnie wcho dzą w owo co wa nie, plo nu jąc ob fi cie co
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dru gi rok. Są wy trzy ma łe na mróz i ma ło wraż li we na cho -
ro by.

GRUSZE 
Dzie kan ka Lip co wa po sia da bar dzo ma łe, krót kie, ja -

jo wa te, zie lon ka wo żół te, de se ro we owo ce z du żym, czer -
wo nym ru mień cem i kre mo wo bia łym, pra wie ma sło wym,
so czy stym, win no słod kim, lek ko aro ma tycz nym, smacz -
nym miąż szem. Do zbio ru na da ją się one już w po ło wie
lip ca i szyb ko przej rze wa ją. Drze wa ro sną umiar ko wa nie
sil nie. Wcze śnie roz po czy na ją owo co wa nie, da jąc dość
re gu lar nie ob fi te plo ny. Na cho ro by są ma ło po dat ne, na
mróz dość wy trzy ma łe. 

Ży fard ka da je śred niej wiel ko ści, krót kie, stoż ko wa te,
zie lon ka wo żół te, de se ro we owo ce z nie zbyt du żym, po -
ma rań czo wo czer wo nym ru mień cem i bia łym, ma sło wym,
so czy stym, kwa sko wa to słod kim, lek ko ko rzen nym, bar -
dzo smacz nym miąż szem. Doj rze wa ją one zwy kle w 1.
de ka dzie sierp nia, rza dziej w lip cu. Drze wa ro sną dość sil -
nie. Sto sun ko wo wcze śnie roz po czy na ją owo co wa nie.
Plo nu ją ob fi cie, ale zwy kle prze mien nie. Są ma ło wraż li -
we na cho ro by i dość wy trzy ma łe na mróz.

Dr Ju les Guy ot (Guy ota) ro dzi du że, zie lon ka wo żół te
owo ce o ty po wo grusz ko wa tym kształ cie, cza sa mi z ma -
łym, sła bym, czer wo na wo bru nat nym ru mień cem. Ma ją
one żół ta wo bia ły, śred nio ziar ni sty, dość so czy sty, kwa sko -
wa to słod ki, smacz ny miąższ. Przy dat ne są za rów no do
bez po śred nie go spo ży cia, jak też za lew i kom po tów. Do
zbio ru na da ją się pod ko niec sierp nia. Drze wa ro sną sła -
bo, two rząc du żo krót ko pę dów. Mo gą być pro wa dzo ne
przy ścia nie w for mie świecz ni ka lub wa chla rza. Za czy na -
ją owo co wać bar dzo wcze śnie, da jąc dość re gu lar nie ob -
fi te plo ny. Na par cha są ma ło po dat ne, na mróz nie zbyt
wy trzy ma łe. 

Kró lew na (Prze dział ka) ma do syć du że, zie lon ka wo -
żół te owo ce o grusz ko wa tym kształ cie i bia ło kre mo wym,
drob no ziar ni stym, so czy stym, słod kim, smacz nym miąż -
szu, czę sto z ma łym, nie zbyt moc nym, po ma rań czo wo -
czer wo nym ru mień cem i cha rak te ry stycz nym wgłę bie -
niem przy po mi na ją cym bruz dę śli wek. Na da ją się one do
bez po śred nie go spo ży cia, kan dy zo wa nia, na susz i kom -
po ty. Doj rze wa ją na po cząt ku wrze śnia. Drze wa ro sną
dość sil nie. Nie zbyt wcze śnie wcho dzą w owo co wa nie,
ale póź niej plo nu ją ob fi cie i dość re gu lar nie. Są wy trzy ma -
łe na mróz i ma ło wraż li we na cho ro by. 

Ber ga mo ta Zło ci sta (Ber ga mot ka) po sia da ma łe, pra -
wie ku li ste, zie lon ka wo żół te owo ce nie mal w ca ło ści po -
kry te brą zo wo zło tym or dza wie niem. Ma ją one kre mo-
wo bia ły, drob no ziar ni sty, śred nio so czy sty, ko rzen no kwa -
sko wa ty miąższ. Wspa nia le sma ku ją pro sto z drze wa, w
kom po tach, w słod kich i kwa śnych za le wach, a tak że po
usu sze niu. Do zbio ru na da ją się w 2. po ło wie wrze śnia.
Doj rze wa ją nie rów no mier nie i szyb ko przej rze wa ją. Drze -
wa ro sną dość sil nie. Bar dzo wcze śnie roz po czy na ją owo -
co wa nie. Plo nu ją ob fi cie, ale nie zbyt re gu lar nie. Na

cho ro by są ma ło po dat ne, na mróz do sta tecz nie wy trzy -
ma łe. 

ŚLIWY
Mi ra bel ka z Nan cy ro dzi nie wiel kie, owal ne, lek ko

spłasz czo ne, zło to żół te owo ce z nie zbyt moc nym, bia ła -
wym na lo tem i żół to zło tym, so czy stym, dość zwię złym,
kwa sko wa to słod kim, smacz nym miąż szem lek ko zwią za -
nym z pest ką. Moż na je wy ko rzy stać na kom pot (do sko -
na ły!) lub zjeść od ra zu z drze wa. Doj rze wa ją nie zbyt
rów no mier nie, pod ko niec lip ca lub na po cząt ku sierp nia.
Drze wa ro sną umiar ko wa nie sil nie. Za czy na ją bar dzo
wcze śnie owo co wać, da jąc zwy kle co rok dość ob fi te plo -
ny. Są nie zbyt wy trzy ma łe na mróz i nie co wraż li we na
cho ro by, głów nie mo ni lio zę.

Ren klo da Zie lo na da je ma łe, pra wie ku li ste, żół ta wo -
zie lo ne owo ce z nie zbyt in ten syw nym, bia ła wym na lo tem
i zie lo no żół tym, śred nio so czy stym, dość zwię złym, bar -
dzo smacz nym miąż szem cał ko wi cie od cho dzą cym od
pest ki, słod kim w fa zie peł nej doj rza ło ści. Moż na je zjeść
pro sto z drze wa lub prze zna czyć na kom pot, je den z naj -
lep szych. Do zbio ru na da ją się w 3., rza dziej 2. de ka dzie
sierp nia. Drze wa ro sną nie zbyt sil nie. Śred nio wcze śnie
wcho dzą w owo co wa nie. Plo nu ją ob fi cie i w mia rę re gu -
lar nie. Na mróz są wy trzy ma łe, ale w mo kre la ta mo gą
cho ro wać na mo ni lio zę. 

Wę gier ka Zwy kła ma ma łe, wy dłu żo ne, bru nat no gra -
na to we owo ce z moc nym, nie bie skim na lo tem i zło ta wym,
śred nio so czy stym, zwię złym, słod ka wym, nie co cierp -
kim, ale smacz nym miąż szem cał ko wi cie od cho dzą cym
od pest ki. Doj rze wa ją one w 2. po ło wie wrze śnia. Dłu żej
prze trzy ma ne na drze wie sta ją się mniej cierp kie i jesz cze
słod sze. Naj lep sze są do za praw octo wych i na po wi dła,
któ re do tej po ry nie ma ją so bie rów nych. Drze wa po cząt -
ko wo ro sną sil nie, ale z cza sem ich wzrost słab nie. Za czy -
na ją owo co wać dość póź no, po tem co rok da jąc ob fi te
plo ny. Są wy trzy ma łe na mróz, ale po dat ne na szar kę. Nie
lu bią in ten syw ne go cię cia. 

CZEREŚNIE 
Bla do ró żo wa (Mio dów ka Ja sna) po sia da nie du że, ser -

co wa te, lek ko wy dłu żo ne, ja sno żół te owo ce z dość roz le -
głym, mniej lub bar dziej ró żo wym ru mień cem i kre-
mo wym lub kre mo wo bia łym, bar dzo so czy stym, mięk -
kim, kwa sko wa to słod kim, smacz nym miąż szem. Na da ją
się one do bez po śred nie go spo ży cia i na kom po ty. Po win -
ny być zbie ra ne mię dzy 10 a 20 czerw ca, czy li na po cząt -
ku 3. ty go dnia doj rze wa nia cze re śni. Drze wa ro sną sil nie.
Dość wcze śnie, w 4. ro ku po po sa dze niu, wcho dzą w
owo co wa nie. Plo nu ją ob fi cie i re gu lar nie. Na mróz są wy -
trzy ma łe, na ra ka bak te ryj ne go ma ło po dat ne. 

Ró żo wa Wiel ka ro dzi nie zbyt du że, ser co wa te, nie co
wy dłu żo ne, bia ła wo żół te owo ce, zwy kle z du żym, ró żo -
wym lub czer wo nym ru mień cem, z kre mo wo bia łym, so -
czy stym, mięk kim i aro ma tycz nym miąż szem, ze wzglę du
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na do sko na ły smak naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne de se ro -
wo. Doj rze wa ją one pod ko niec czerw ca, tj. w 3–4. ty go -
dniu zbio ru cze re śni. Drze wa ro sną sil nie. Wcze śnie
roz po czy na ją owo co wa nie, ob fi te plo ny da jąc zwy kle co
rok. Są dość wy trzy ma łe na mróz i ma ło wraż li we na cho -
ro by. 

Ka nar ko wa da je ma łe, sze ro ko ser co wa te, bia ła wo żół -
te owo ce o mięk kim, so czy stym, słod kim, smacz nym,
rów nież bia ła wo żół tym miąż szu, przy dat ne do bez po śred -
nie go spo ży cia i na kom po ty. Do zbio ru na da ją się one w
2. po ło wie czerw ca, w 3. ty go dniu doj rze wa nia cze re śni.
Praw do po dob nie ze wzglę du na ja sną bar wę omi ja ne są
przez pta ki. Drze wa ro sną sil nie. Za czy na ją owo co wać
śred nio wcze śnie. Plo nu ją re gu lar nie i bar dzo ob fi cie. Na
mróz są dość wy trzy ma łe, na ra ka bak te ryj ne go ma ło po -
dat ne. 

WIŚNIE
Gu beń ska ma du że, ku li ste, lek ko spłasz czo ne, ciem no -

czer wo ne owo ce o śred nio so czy stym, dość jędr nym, rów -
nież ciem no czer wo nym miąż szu. Doj rze wa ją one w 3.
de ka dzie czerw ca. Ze wzglę du na wiel kość i bar dzo do bry,
słod ka wy smak naj czę ściej zja da ne jak cze re śnie. Drze -
wa tej cze re chy ro sną bar dzo sil nie. Dość póź no wcho dzą

w owo co wa nie. W pierw szych la tach da ją śred nio ob fi te
plo ny, w ko lej nych ob fi te. Są wy trzy ma łe na mróz i nie -
byt wraż li we na drob ną pla mi stość li ści drzew pest ko -
wych. 

Szklan ka Wiel ka po sia da śred niej wiel ko ści, ku li ste,
lek ko spłasz czo ne, po ma rań czo wo czer wo ne owo ce o żół -
to kre mo wym, so czy stym, sto sun ko wo mięk kim, wy raź -
nie kwa sko wa tym, dość smacz nym miąż szu, na da ją ce się
przede wszyst kim na kom po ty. Zwy kle zbie ra się je w 3.
de ka dzie czerw ca, ale moż na je po zo sta wić na drze wie
kil ka dni dłu żej. Drze wa ro sną sil nie. Dość wcze śnie roz -
po czy na ją owo co wa nie. Na po cząt ku plo nu ją śred nio ob -
fi cie, w ko lej nych la tach już ob fi cie. Na mróz są
wy trzy ma łe, na drob ną pla mi stość li ści drzew pest ko wych
nie zbyt po dat ne. 

So ków ka No wo to my ska ro dzi ma łe, ku li ste, pra wie
czar ne owo ce o ciem no czer wo nym, nie zbyt so czy stym,
dość zwię złym, kwa sko wa tym, lek ko cierp kim, ale
smacz nym miąż szu, któ re moż na wy ko rzy stać na kon fi tu -
ry i kom po ty, a przede wszyst kim na na lew ki. Doj rze wa -
ją one w po ło wie lip ca. Drze wa ro sną umiar ko wa nie
sil nie. Za czy na ją owo co wać dość wcze śnie, zwy kle da jąc
nie zbyt ob fi te plo ny. Są wy trzy ma łe na mróz i ma ło wraż -
li we na drob ną pla mi stość li ści drzew pest ko wych. 

W związ ku z po ja wia ją cy mi się ostat nio w „Gło sie Wiel -
ko pol skim” ar ty ku ła mi szka lu ją cy mi Pol ski Zwią zek
Dział kow ców oraz sa mych dział kow ców, PZD po sta no wił
nie po zo stać bier nym. Tym bar dziej, że atak na KR PZD
jest cał ko wi cie po zba wio ny me ry to rycz nej pod sta wy i pod -
par ty nie praw dzi wy mi in for ma cja mi.

Po ni żej za miesz cza my do Pań stwa in for ma cji sta no wi -

sko KR PZD wzglę dem tre ści za miesz czo nych w ar ty ku le
„Bój o ro dzin ne ogro dy po dzie lił dział ko wi czów” au tor -
stwa red. Pio tra Ta la gi, prze sła ne do Re dak to ra Na czel-
ne go „Gło su Wiel ko pol skie go p. Ada ma Paw łow skie go
oraz sta no wi sko w spra wie OZ PZD w Ka li szu rów nież
prze sła ne do re dak cji ga ze ty. 

XVI. MEDIA PISZÑ…

Pi smo KR PZD do Re dak to ra Na czel ne go „Gło su Wiel ko pol skie go”

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

Pan Adam Paw łow ski
Re dak tor Na czel ny
„Gło su Wiel ko pol skie go”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
In for ma cja pra so wa, któ ra nie jest po par ta spraw dzo ny -

mi fak ta mi jest naj pro ściej uj mu jąc NIEPRAWDZIWA.
Mo że ona do tknąć każ de go z nas, po nie waż nie ste ty nie

mgr Grze gorz Ho dun,
Instytut Ogrodnictwa w Skier nie wi cach
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je ste śmy nie omyl ni. Dla te go tyl ko na karb bra ku rze tel -
no ści dzien ni kar skiej, a co za tym idzie - błę du wy ni ka ją -
ce go z nie spraw dze nia w al ter na tyw nych źró dłach pu bli -
ko wa nej tre ści (bo prze cież nie stron ni czo ści au to ra!)
zrzu ca my ar ty kuł „Bój o ro dzin ne ogro dy po dzie lił dział -
ko wi czów” au tor stwa red. Pio tra Ta la gi, opu bli ko wa ny 
w „Gło sie Wiel ko pol skim” (wy da nie z dnia 18 kwiet nia b.r.)

Po za po zna niu się z tre ścią, tak na praw dę mo że my się
zgo dzić z au to rem je dy nie w jed nej kwe stii, że z ca łą pew -
no ścią emo cji wo kół ROD, jak już wi dać, nie za brak nie.
I na tym nie ste ty ko niec. Więk szość za pre zen to wa nych
da lej „fak tów” jest de li kat nie mó wiąc nie praw dzi wa i ten -
den cyj na. Po cząw szy od ty tu łu, po da nych liczb, na zdję -
ciu skoń czyw szy. Po dej rze wa my, że Pan re dak tor naj wię -
cej cza su po świę cił na zna le zie nie naj bar dziej szka rad ne -
go miej sca, któ rym mógł by zi lu stro wać rów nie nie cie ka -
wą treść. A w tej red. Ta la ga wzniósł się na wy ży ny
kunsz tu dzien ni kar stwa (ba! wręcz śled cze go!) przy ta cza -
jąc wie le „kon kret nych” i „szo ku ją cych” da nych. 

Już w ty tu le pi sze cie Pań stwo nie praw dę su ge ru jąc, że
dział kow cy po dzie li li się w wy ni ku cyt.: „bo ju o ro dzin -
ne ogro dy dział ko we”. Jest to nie pra wa i da le ko po su nię -
te prze ina cze nie rze czy wi sto ści. Jesz cze ni gdy w hi sto rii
PZD na si człon ko wie nie by li tak ze spo le ni, jak wła śnie 
w tej chwi li! Pa nie Re dak to rze, z per spek ty wy lu dzi, któ -
rzy się wła śnie (od wrot nie niż su ge ru je ty tuł Pań stwa pu -
bli ka cji) zjed no czy li bro niąc te go na co pra co wa li ca łe
ży cie, a co chce im się te raz ode brać w wy ni ku dzia łań
pie nia czy i osób, któ re na wet dział kow ca mi nie są (patrz:
Piotr Mo skwa) spra wa po ru szo na przez Pa na Ta la gę wy -
glą da do kład nie od wrot nie niż ją przed sta wił. Od wo ły wa -
nie się w tek ście do oso by Pio tra Mo skwy (któ ry dział-
kow cem nie jest!), kreu jąc go na li de ra „bun tow ni ków”,
czy li prze ciw ni ków PZD jest rów nież nie do rzecz no ścią 
i zwy czaj nym błę dem dzien ni kar skim – fik cja, któ ra nie
ma miej sca w re al nym świe cie. Sza now ny Pa nie, nie chce -
my od no sić się bez po śred nio do po sta ci Pa na Mo skwy.
Su ge ru je my jed nak do kład niej szą we ry fi ka cję „eks per -
tów”, na któ rych Pań stwo się po wo łu je cie. Zna my do kład -
nie hi sto rię Pa na Mo skwy i z przy kro ścią stwier dza my, że
je go po sta wa nie zo sta ła przed sta wio na obiek tyw nie i nie
jest ona do koń ca jed no znacz na. 

W kon tek ście wska za nym w tre ści ar ty ku łu ja wi my się,
ja ko opraw cy zmu sza ją cy dział ko wi czów do pod pi sy wa -
nia „lo ja lek” wzglę dem PZD, na to miast na szych człon -
ków Pan Ta la ga przed sta wia (su ge ru jąc przy mu so wość
przy na leż no ści do Związ ku), ja ko ma sę bez myśl nych jed -
no stek kie ro wa nych od gór nie. Nie ma my Pa nie Re dak to -
rze aż ta kiej mo cy spraw czej, że by uda ło nam się zmu sić
rze szę pra wie mi lio na lu dzi do zro bie nia cze goś, cze go by
nie chcie li. Pro szę więc nie ro bić z na szych człon ków bez -
myśl nych ko pa czy zie mi, bo jest to ob raź li we dla tych lu -
dzi oraz da le ce nie sto sow ne i nie spra wie dli we. Dział-
kow cy sa mi do brze wie dzą co jest dla nich do bre, a co nie.
Przy na leż ność do Związ ku jest do bro wol ną de cy zją każ -

de go, kto chce zo stać dział kow cem w ra mach ROD. Jak
za pew ne Pan Re dak tor wie, człon ko stwo w ja kiej kol wiek
or ga ni za cji – w tym rów nież na szej – nie sie ze so bą za -
rów no obo wiąz ki, ale też i przy wi le je. Trud no jest wy ma -
gać od or ga ni za cji spo łecz nej, ja ką nie wąt pli wie jest PZD,
aby przy zna wa ła okre ślo ne pra wa oso bom, któ re nie są jej
człon ka mi. Sy tu acja, w któ rej or ga ni za cja mo że usta na -
wiać okre ślo ne pra wa wy łącz nie na rzecz swo ich człon -
ków, nie mo że pro wa dzić do stwier dze nia, że jest to dzia -
ła nie nie kon sty tu cyj ne. Człon ko wie PZD oraz oso by nie -
bę dą ce człon ka mi Związ ku nie sta no wią tej sa mej gru py
pod mio tów i wręcz nie po win ny być trak to wa ne rów no.
Istot ną ce chą od róż nia ją cą sta no wi wła śnie człon ko stwo
(lub je go brak) i wią żą ce się z nim upraw nie nia i obo wiąz -
ki. I ta ki sche mat Pa nie Re dak to rze, dzia ła we wszyst kich
or ga ni za cji spo łecz nych. Tak sa mo jest w Pol skim Związ -
ku Ło wiec kim czy Pol skim Związ ku Węd kar skim. Ma -
my peł ne pra wo przy pusz czać, że red. Ta la ga sły szał o ich
ist nie niu! 

Po za skar że niu usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go oraz wy stą -
pie niu Mar szał ka Sej mu RP, w obro nie  usta wy obec nie
obo wią zu ją cej wy po wie dzia ło się ty sią ce dział kow ców,
ob ra du ją cych pod czas wal nych ze brań, de cy du ją cych 
o naj istot niej szych kwe stiach ogro dów. Do dat ko wo, dział -
kow cy sta now czo prze ciw sta wia ją się de sy gno wa niu po -
sła De ry, ja ko przed sta wi cie la Sejm RP przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym. 

Zdu mie wa ją ca i obu rza ją ca wręcz jest po sta wa po sła
De ry oraz je go wy po wiedź od no szą ca się do po dzia łu
skład ki człon kow skiej, o któ rej tak chęt nie pi sze pan Ta -
la ga. Do Pań stwa wia do mo ści: Pan An drzej De ra jest
człon kiem ogro du dział ko we go w Ostro wie Wiel ko pol -
skim i do sko na le wie, jak wy glą da po dział skład ki człon -
kow skiej! Do dat ko wo, zo stał wie lo krot nie in for mo wa ny 
o tym w spo sób ofi cjal ny w ra mach od po wie dzi na je go
nie do rzecz ne za rzu ty, któ re mi mo wszyst ko na dal upar cie
roz po wszech nia. Nie chce nam się wie rzyć, że moż na
mieć aż ta kie pro ble my z pa mię cią?! Po zo sta je za tem je -
dy na moż li wość, że jest to je go ce lo we dzia ła nie po le ga -
ją ce na upar tym i świa do mym wpro wa dza niu w błąd
opi nii pu blicz nej dla po trzeb za ist nie nia w me diach. Sta -
wia to pod du żym zna kiem za py ta nia obiek ty wizm je go
oso by pod czas re pre zen to wa nia Sej mu RP przed Try bu -
na łem Kon sty tu cyj nym w spra wie usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. We dług nas kłam stwa Pa na De -
ry od no śnie PZD, któ re wie lo krot nie już wy po wia dał pu -
blicz nie ab so lut nie dys kwa li fi ku ją go z tej funk cji! I z ca łą
pew no ścią Ra da Kra jo wa PZD nie przej dzie obok te go
obo jęt nie.       

Pa nie Re dak to rze, chcie li by śmy po ni żej przed sta wić Pa -
nu in for ma cję, któ ra nie ste ty zo sta ła po mi nię ta w ar ty ku -
le, a któ ra zde cy do wa nie zmie nia kon tekst tych 30 proc.
zde mo ni zo wa nych przez po sła De rę i red. Ta la gę. We dług
spi sko wych teo rii po sła De ry, prze la nej swo bod nie na pa -
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pier przez red. Ta la gę, rze ko mo prze ka zy wa na jest 
do War sza wy(!?) nie ba ga tel na kwo ta w wy so ko ści 
15-18 mln, któ ry mi wła dze PZD ma ją dys po no wać. I tak
wła ści wie, to po win ni śmy się cie szyć z ta kiej „ka sy”. Sęk
w tym, że nie wi dzie li śmy jej na oczy i ra czej nie zo ba czy -
my, po nie waż war to ści po da wa ne przez au to ra to stek
bzdur nie ma ją cy od zwier cie dle nia w rze czy wi sto ści. Bo
rze czy wi stość to 35 proc! (jed nak w zu peł nie in nym kon -
tek ście funk cjo nu ją ce, niż su ge ru je to au tor).

Skład ka opła ca na przez dział kow ców dzie lo na jest 
w spo sób na stę pu ją cy: jej 65 proc. po zo sta je w ogro dzie,
po zo sta łe 35 proc. tra fia do okrę go we go za rzą du, gdzie
ule ga ko lej ne mu po dzia ło wi (o czym nie wspo mniał już
red. Ta la ga i o czym do sko na le wie, a pew nie za po mniał
po seł De ra!) i wy glą da na stę pu ją co: 5 proc. z jej czę ści
zo sta je prze ka za ny na fun dusz obro ny ROD, bądź fun dusz
sa mo po mo co wy, dwie trze cie po zo sta je do dys po zy cji
okrę gu, a do War sza wy (czy taj: Kra jo wej Ra dy PZD) tra -
fia po zo sta ła jej część – czy li jed na trze cia. Czy nie wy da -

je się Pa nu, że w tym kon tek ście tro chę ina czej przed sta -
wia się spra wa po dzia łu skład ki? Bo – we dług nas – wy -
glą da za sad ni czo ina czej. Po dej rze wa my, że rów nież w
oczach wie lu Czy tel ni ków. Szko da, że red. Ta la ga nie za -
dał so bie tru du, że by spraw dzić tę spra wę rów nież w in -
nym źró dle, a oparł się je dy nie o opi nię po sła De ry, jak
wi dać nie zbyt zresz tą wia ry god ną, że by nie użyć sło wa
„kłam li wą”!

Sza now ni Pań stwo, trud no jest być wdzięcz nym za pro -
pa go wa nie ste ku bzdur o ru chu ogrod nic twa dział ko we go.
Pań stwa ga ze ta do cie ra do ogrom nej rze szy dział kow ców
w Wiel ko pol sce, ale tak że do spo łe czeń stwa i po przez nie -
praw dzi we fak ty, kształ tu je fał szy wy ob raz ogrod nic twa
dział ko we go i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.   

Z dzien ni kar skie go obo wiąz ku i z czy stej uczci wo ści
na le ża ło pod dać we ry fi ka cji in for ma cje po da wa ne przez
cy to wa ne przez Was źró dła. Chy ba, że ce lem Wa sze go ar -
ty ku łu by ło zu peł nie co in ne go, niż rze tel ne in for mo wa nie
czy tel ni ków o ogro dach i związ ku.

Z po wa ża niem,

Pre zes 
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

War sza wa, 21 kwiet nia 2011 r.

Pi smo Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu do Re dak to ra Na czel ne go „Gło su Wiel ko pol skie go”

Okrę go wy Za rząd PZD w Ka li szu 
Ka lisz

Pan Adam Paw łow ski
Re dak tor Na czel ny
„Gło su Wiel ko pol skie go”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Ka li szu ob ra du ją ce w dniu dzi siej szym,
re pre zen tu ją ce kil ka dzie siąt ty się cy ro dzin dział ko wych 
z Wiel ko pol ski po łu dnio wo-wschod niej z wiel kim obu -
rze niem za po zna ło się z ar ty ku łem pra so wym re dak to ra
Pio tra Ta la gi za miesz czo nym w „Gło sie Wiel ko pol skim”
w dniu 18 kwiet nia 2011 ro ku do ty czą cym ogro dów dział -
ko wych w Pol sce.

Więk szość fak tów za miesz czo nych we wspo mnia nym
ar ty ku le jest ten den cyj na i nie praw dzi wa. Pan re dak tor Ta -
la ga nie po sia da kon kret nych, praw dzi wych i wia ry god -
nych in for ma cji, a w ar ty ku le sta ra się kry tycz nie oce niać
funk cjo no wa nie ogro dów i Związ ku po da jąc nie praw dzi -
we da ne i fał szy we in for ma cje np. o wy so ko ści „rze ko -

mych” kwot wpły wa ją cych do PZD, kry ty ku jąc za słu żo -
ną i spraw dzo ną w ży ciu sa mo rząd ną or ga ni za cję dział -
kow ców. Nie wie, że 35% skład ki tra fia do Związ ku, 
a 65% po zo sta je w ogro dzie, a wy so ki mi, nie praw dzi wy -
mi rze ko mo kwo ta mi, któ re tra fia ją do PZD pod wa ża wia -
ry god ność Związ ku.

Ko lej ne nie praw dzi we in for ma cje, to rze ko my po dział
wśród dział kow ców pol skich, co jest wy my ślo nym kłam -
stwem. Po wo ły wa nie się w ar ty ku le na pa na Pio tra Mo -
skwę, rze ko me go dział kow ca, któ ry nie jest człon kiem
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, i kre owa nie go na li de -
ra „bun tow ni ków”, rze ko mo prze ciw nych PZD, jest
dzien ni kar skim błę dem i fik cją i nie po win no mieć miej -
sca w dzien ni kar skiej in for ma cji, a każ da ta ka in for ma cja
po win na być opar ta na dzien ni kar skiej rze tel no ści.
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Dział kow cy pol scy są zjed no cze ni jak ni gdy do tąd. To
w obro nie bar dzo do brze funk cjo nu ją cej i spraw dzo nej w
ży ciu usta wy ze bra li w ca łym kra ju 620 ty się cy pod pi sów,
na na szym te re nie ok. 20 ty się cy pod pi sów.

Moc no zbul wer so wa ła nas wy po wiedź pa na An drze ja
De ry, po sła RP, na sze go dział kow ca z ROD im. 22 Lip ca
w Ostro wie Wlkp. za miesz czo na w ar ty ku le, do ty czą ca
po dzia łu skład ki człon kow skiej. Pan po seł do kład nie wie,
ja ki jest po dział, o czym był do kład nie wie lo krot nie in for -
mo wa ny, dzi wi nas na to miast pan re dak tor Ta la ga, któ ry
tak chęt nie zaj mu je się wy po wie dzią po sła De ry. Szcze -
gól nie obu rzy ła nas wy po wiedź pa na po sła De ry i wy ra -
ża my sta now czy pro test ta kim ma ni pu la cjom oraz sta wia

pod zna kiem za py ta nia obiek ty wizm pa na po sła, gdyż to
pan De ra ma przez Try bu na łem Kon sty tu cyj nym RP wy -
stę po wać w imie niu Sej mu RP w spra wie do brze funk cjo -
nu ją cej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Sta now czy pro test w tej spra wie
zło ży my po now nie do Mar szał ka Sej mu.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu re pre -
zen tu ją ce dział kow ców z Wiel ko pol ski po łu dnio wo -
-wschod niej do ma ga się od Pa na Re dak to ra Na czel ne go
„Gło su Wiel ko pol skie go” spro sto wa nia za miesz czo nych
in for ma cji i rze tel ne go in for mo wa nia spo łe czeń stwa 
i dział kow ców w przy szło ści.

Z po wa ża niem,
uczest ni cy po sie dze nia

/-/ 19 pod pi sów
Ka lisz, 27 kwiet nia 2011 r.

Do chwi li od da nia Biu le ty nu do dru ku nie otrzy ma li śmy
żad nej od po wie dzi od re dak to ra Paw łow skie go. Wręcz
prze ciw nie, po mi mo na szych ob szer nych wy ja śnień od no -
śnie przed sta wia nia fał szy wych tez, na ła mach „Gło su
Wiel ko pol skie go” uka zał się ko lej ny, utrzy ma ny w kon -
wen cji po przed niej pu bli ka cji, tekst „PZD boi się o lo sy
usta wy” au tor stwa red. An ny Jam ruż. Tym ra zem au tor ka

oprócz po wie la nia kłamstw opu bli ko wa nych w tek ście red.
Ta la gi, do dat ko wo za ata ko wa ła Zdzi sła wa Śli wę (Pre ze sa
OZ PZD w Po zna niu) pu bli ku jąc rze ko mo wy po wie dzia -
ne przez nie go sło wa i stwier dze nia, któ re w rze czy wi sto -
ści ni gdy nie pa dły! (po ni żej od po wiedź pre ze sa Śli wy
prze sła na do Re dak to ra Na czel ne go „GW”).

Od po wiedź Pre ze sa OZ PZD w Po zna niu na ar ty ku ły za miesz czo ne w „Gło sie Wiel ko pol skim”

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu

Pan Adam Paw łow ski
Re dak tor Na czel ny
„Gło su Wiel ko pol skie go”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
W dniu 21 kwiet nia br. od by ła się w sie dzi bie Okrę go -

we go Za rzą du PZD kon fe ren cja pra so wa po świe co na ak -
tu al nym za gro że niom dla ogrod nic twa dział ko we go
wy ni ka ją cych z fak tu zło że nia przez I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o zba -
da nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP nie któ rych ar ty ku łów
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Kon fe ren cja
zo sta ła wy wo ła na po śred nio przez za miesz czo ny w Gło -
sie Wiel ko pol skim ar ty kuł red. Pio tra Ta la gi pt.: „Bój 
o ro dzin ne ogro dy dział ko we po dzie lił dział ko wi czów”,
w któ rym to ar ty ku le po mie sza no fak ty praw dzi we z nie -
spraw dzo ny mi i nie praw dzi wy mi, kreu jąc w ten spo sób

znie kształ co ny i ten den cyj ny ob raz rze czy wi sto ści. 
W kon fe ren cji pra so wej uczest ni czy ła Pa ni red. An na Jar -
muż, któ ra za mie ści ła w Gło sie Wiel ko pol skim wy da nym
w dniu 22 kwiet nia ar ty kuł „PZD boi się o lo sy usta wy".
Nie ste ty w tym ar ty ku le po ja wi ły się znów nie praw dzi we
fak ty, na dal znie kształ ca ją ce ob raz na szej or ga ni za cji. Do -
ty czy to w szcze gól no ści in for ma cji cyt.: „Pre zes Zdzi -
sław Śli wa zwró cił uwa gę, że do za rzą du PZD w War-
sza wie tra fia 35% zło żo nych przez człon ków skła dek”.
Wła śnie ten wą tek był szcze gó ło wo wy ja śnio ny pod czas
kon fe ren cji na któ rej po in for mo wa łem licz nie uczest ni -
czą cych w kon fe ren cji dzien ni ka rzy re dak cji, że po bie ra -
na skład ka człon kow ska w wy so ko ści 0,18 zł/ m2 jest
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dzie lo na po mię dzy or ga ny Związ ku. I tak 65% ze bra nej
skład ki po zo sta je do dys po zy cji za rzą du ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go , a po zo sta łe 35% jest dzie lo ne po mię dzy
Okrę go wy Za rząd PZD (2/3) i Kra jo wą Ra dę PZD w War -
sza wie (1/3). Tak więc nie jest praw dą, że do War sza wy
tra fia 35% skład ki. Pa ni red. Jar muż al bo nie dość uważ -
nie słu cha ła mo jej wy po wie dzi, al bo po słu ży ła się te zą za -
war tą w art Pio tra Ta la gi, któ ra by ła prze ze mnie zo sta ła
za kwe stio no wa na i wy ja śnio na w kon tek ście in for ma cji,
że do War sza wy tra fia 18 mln zł rocz nie.

Nie zbyt do kład nie zo sta ło też przed sta wio na in for ma -
cja do ty czą ca wnio sku o de le ga li za cję PZD ja ki miał być
zło żo ny do Sej mu. Nie przy zna wa łem, że ta ki wnio sek

wpły nął do Sej mu, bo nie mam ta kiej wie dzy, po za wie dzą
za czerp nię tą z art. red Ta la gi. W swo jej wy po wie dzi na te -
mat te go wnio sku po le mi zo wa łem je dy nie z je go si łą
spraw czą, py ta jąc ilu oby wa te li zło ży ło pod wnio skiem
pod pis, aby mógł on mieć zdol ność le gi sla cyj ną.

Pa nie Re dak to rze,
W świe tle przed sta wio nych fak tów pro szę o spro sto wa -

nie w try bie art. 31 usta wy z dnia 26 stycz nia 1984 r. Pra -
wo pra so we nie praw dzi wych tez za war tych w ar ty ku le w
Pa ni red. Jar muż w od nie sie niu do znie kształ co ne go sen -
su mo ich wy po wie dzi i po da nia nie praw dy.

Z po wa ża niem

Pre zes OZ PZD w Po zna niu
/-/ Zdzi sław Śli wa

Po znań, 22 kwiet nia 2011 r.

Pre zes Śli wa (w prze ci wień stwie do KR PZD) do cze kał
się spro sto wa nia za miesz czo ne go w „GW” 12 ma ja br. Je -
że li moż na tym mia nem na zwać dwa la pi dar ne zda nia za -
miesz czo ne do dat ko wo w miej scu du żo mnie „atrak cy-
j nym” wi zu al nie dla oso by czy ta ją cej ga ze tę. Poniżej tekst
sprostowania.

„W związ ku z ar ty ku łem „PZD boi się o lo sy usta wy”,
któ ry uka zał się w „Gło sie Wiel ko pol skim” w dniu 
22 kwiet nia, wy ja śniam, że kwo ta, sta no wią ca 35 pro cent
człon kow skich skła dek nie tra fia w ca ło ści do za rzą du
PZD w War sza wie, ale jest dzie lo na na Kra jo wą Ra dę
PZD w War sza wie i Okrę go wy Za rząd. Wy ja śniam też, że

Zdzi sław Śli wa – pre zes OZ PZD – nie stwier dził, że
wnio sek o de le ga li za cję PZD zo stał zło żo ny w Sej mie, po -
nie waż nie po sia da ta kiej wie dzy. Za za ist nia łą po mył kę
prze pra szam. An na Jam ruż”

Pu bli ka cje „Gło su Wiel ko pol skie go” wy wo ła ły la wi nę
re ak cji sa mych dział kow ców, obu rzo nych kłam stwa mi po -
da wa ny mi do wia do mo ści pu blicz nej. Po ni żej za miesz cza -
my tekst „Zo staw cie ogro dy dział kow com” au tor stwa p.
An drze ja Gór czyń skie go (dzien ni ka rza i jed no cze śnie
dział kow ca) opu bli ko wa ny w cza so pi śmie „Twój Ty dzień

„Twój Ty dzień Wiel ko pol ski” z dnia 4 ma ja 2011 r.

Wiel ko pol ski”.
„Głos Wiel ko pol ski” po parł 18 kwiet nia prze ciw ni ków

Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie wziął jed nak pod
uwa gę, że gru py „bun tow ni ków” to oso by ła mią ce we -
wnętrz ne prze pi sy PZD, ale rów nież usta wę o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych i usta wę Pra wo Bu dow la ne od no -
śnie wiel ko ści al tan oraz za miesz ki wa nia na dział ce. Re -
dak tor Piotr Ta la ga nie spraw dził na ja kich za sa dach
dzia ła ją prze ciw ni cy PZD, ja kie ce le ni mi kie ru ją. Au tor

pu bli ka cji na pi sał, że pro jekt PiS An drze ja De ry tra fił do
szu fla dy... Nie wie, że tra fił do ko sza, bo zo stał od rzu co ny
przez Sejm? Piotr Ta la ga chciał by, aby pro jekt wszedł 
w ży cie i spo wo do wał li kwi da cję Ogro dów Dział ko wych.
O tym mó wio no na kon fe ren cji pra so wej dział kow ców.
Nie uczest ni czył w niej Piotr Ta la ga. Szko da, by ła bar dzo
rze tel na. Dzię ki je go nie rze tel nej pu bli ka cji „Głos Wiel ko -
pol ski” stra cił wie lu czy tel ni ków – dział kow ców. Tak że
mnie – dział kow ca. Na kon fe ren cji pra so wej spo wo do wa -

Zo staw cie Ogro dy dział kow com
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nej ar ty ku łem „Gło su” by ła je go dzien ni kar ka red. An na
Jar muż. Cze ka łem co po wie na ten te mat. Mil cza ła, trzy -
ma jąc w rę ce mi kro fon Głos TV. Na stęp ne go dnia za kup
ga ze ty oka zał się chy bio ną in we sty cją. Na pi sa ła to, cze go
nie by ło na kon fe ren cji pra so wej, cho ciaż by li śmy tam ra -
zem!

Dział kow cy za po wia da ją wal kę o swo je pra wa, bo Pre -
zes Są du Naj wyż sze go za skar żył do Try bu na łu usta wę 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Głów nym za gro -
że niem jest pod da nie w wąt pli wość pra wa o rosz cze niach
w przy pad ku li kwi da cji dzia łek. Do tej po ry wno szą cy
rosz cze nia mo gli uzy skać od szko do wa nie al bo te ren za -
stęp czy. Te raz od zy ska ją te ren ogro du. Nie wia do mo czy
dział kow com bę dzie na le ża ło się od szko do wa nie i kto je
wy pła ci. W efek cie po zmia nie prze pi su ty sią ce osób mo -
gą zo stać z ni czym. 

- Dział kow cy mu szą być świa do mi za gro żeń, a na wet
utra ty swo ich ogród ków. Wal czy my jed nak o za cho wa nie
do tych cza so we go prze pi su i wie rzy my, że je że li ktoś utra -
ci swo ją dział kę, to mu si do stać od szko do wa nie i te ren za -

stęp czy. To był do bry prze pis. Dział ko wiec in we sto wał w
to miej sce i to jest je go wła sność – po wie dział pre zes
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w Po zna niu dok tor Zdzi sław Śli wa. – Du żym pro ble mem
jest groź ba uchy le nia sze re gu za pi sów usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych przez Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny. - Jest to po waż ne za gro że nie, któ re go się oba wiam.
Ude rza ono w przede wszyst kim w dział kow ców i przy -
szłość Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych - stwier dził
Zdzi sław Śli wa. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców ze brał już oko ło 700 ty -
się cy pod pi sów w obro nie ROD. W Pol sce jest bli sko 5
ty się cy Ogro dów. W Po zna niu 90 ma my Ogro dów. Wie -
le z nich jest otwar tych dla po zna nia ków. Oczy wi ście
moż na je uwłasz czyć, ale re al nie. Tak, aby dział kow ców
by ło stać na kup no ogród ka. W in nym sys te mie mój są siad
dział ko wiec bę dzie miesz kał w wiel kim do mu, urzą dzi
warsz tat, hur tow nię, za ło ży fir mę, do któ rej bę dzie do jeż -
dżał sa mo cho dem. Ogro do wa alej ka zmie ni się w ru chli -
wą dro gę ogól no do stęp ną. Te raz wie cie dla cze go nie
czy tam „Gło su Wiel ko pol skie go”?

An drzej Gór czyń ski

Nie są nam zna ne mo ty wy, któ ry mi kie ru je się „Głos
Wiel ko pol ski”. Za sta na wia my się jed nak nad tym, dla cze -
go pu bli ku ją kłam stwa od no śnie PZD sko ro zna ją praw -
dę? Po nie waż wie lo krot nie by ła ona prze ka zy wa na do
re dak cji! Dla cze go „GW” za le ży na przed sta wie niu

Związ ku w nie ko rzyst nym świe tle? „Kłam stwa wie lo krot -
nie po wta rza ne sta ja się praw dą” – czyż by ta kie by ło mot -
to prze wod nie red. Paw łow skie go? Py ta nie tyl ko, ja ki jest
cel ta kie go dzia ła nia?

KK


